
 

 

Meisje uit Bime met haar vader. 

Beste nieuwsbrieflezer, 

Het afscheidsseizoen is weer begonnen. Na vier jaar Indonesië beginnen we er een klein beetje aan te wennen. Collega’s  

vertrekken definitief of ze gaan in de zomer met verlof. Er heerst een bijzonder sfeertje deze maanden. Het is stil en  

tegelijkertijd extra druk voor Willem, hetzelfde werk moet met minder mensen gedaan worden. Gelukkig komen er twee 

nieuwe gezinnen bij deze maand. Daarnaast hebben we in juli onze jaarlijkse MAF Papoea conferentie waar we altijd naar 

uitzien en waar we het nodige voor moeten regelen.  

Gezin 

Deze week sluiten we ons schooljaar af. Matthias en Miriam hebben genoten van onze thuisschool. Zelf vond ik het ook leuk 

om doen. We hadden leuke thema’s uitgezocht waar ze enthousiast mee aan de slag gingen. In september hoopt  

Matthias te beginnen op de Internationale School voor een jaar. Hij is twee ochtendjes wezen kijken en vond het wel leuk, al 

is het erg intensief, omdat alles in het Engels gaat. Daarnaast is het veel theoretischer dan de kleuterschool in Nederland 

en zitten ze bijvoorbeeld echt al achter een bureautje en spelen ze nog geen tien minuten buiten. We zijn wel heel  

benieuwd hoe het uiteindelijk zal gaan.  
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Werk  

 Willem vliegt nu meestal twee weken per maand en werkt de  

andere twee weken in het vliegtuigonderhoud. Dit is een mooie  

balans. Daarnaast doet hij wel eens klusjes voor mensen die in de 

binnenlanden werken, om het leven daar wat  

comfortabeler  te maken. Denk aan het maken van automatische 

spanningsschakelaars op de koelkast. Daardoor hoeft niet iedere 

keer de koelkast handmatig aangezet te worden als de  

stroomspanning daalt waardoor de koelkast uitschakelt. Dit kan zo’n 

twintig keer per dag gebeuren. 

Regelmatig vliegt Willem medische evacuatievluchten. Vanuit Pagai 

moest hij een vrouw naar Sentani brengen. Ze is nog jong maar was 

heel erg zwak en mager. Wat er aan de hand is  weten we nog niet. 

Gelukkig kon haar man en hun twee kinderen mee en is er iemand 

die haar kan helpen in Sentani en bij haar kan zijn in het ziekenhuis.  

 

Vanuit Bime kon hij een jong meisje naar Sentani brengen die nu al 

twee weken lang elke dag een soort coma-aanval krijgt die soms 

langer dan een uur duurt. Dan komt ze weer bij. Voor haar was het 

de eerste keer in een vliegtuig, eerste keer naar Sentani, en dus de 

eerste keer naar een stad en ziekenhuis. Heel spannend voor haar. 

We zijn blij dat we hulp kunnen bieden, maar tegelijk zie en voel je 

de ellende en de pijn die mensen ervaren en meemaken. 

 

 

Mevrouw uit Pagai. 

Meisje uit Bime met haar vader. 



 

 

Romeinen 10: 14 - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 

zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 

Gebed 

Zoals u kunt lezen ontmoeten we elke dag veel  

verschillende nieuwe mensen. Of het nu gaat om de  

mensen die getroffen zijn door de overstromingen, de 

dronken man op de hoek van de  hoofdweg of de  

kinderen die ‘s middags komen spelen, we hebben elke 

dag gelegenheden om Gods liefde te laten zien aan de 

naasten om ons heen, op welke manier dan ook. Bid voor 

ons als MAF team en voor ons persoonlijk dat wij open 

staan voor Gods leiding door Zijn Woord en Geest in al 

deze contacten. Bid ook voor al het zendingswerk hier.  

Tijdens de overstromingen hebben we heel veel  

berichtjes en bemoedigingen ontvangen. Bedankt voor 

jullie gebed en voor jullie meeleven op deze manier met 

de situatie hier.  

 

Hartelijke groet, 

Willem, Mariëtte en kids 

De kinderen spelen graag met de buurtkinderen. Iedere  

middag staan er een heleboel kinderen voor het hek te roepen 

of ze mogen komen spelen. Dat is best gezellig. We zijn  

gezegend met een ruime tuin en speelgoed. Het is fijn om hen 

daarvan mee te kunnen laten genieten. Onze kinderen  

spreken niet veel Indonesisch, maar toch gaat het samen  

spelen best goed.  

Sarah is het zonnetje in huis. Ze vond het tijd om los te gaan 

lopen toen ze tien maanden was. Inmiddels klimt ze overal op 

en kom ik ogen tekort.  

Wilt u steunen?  

Steunfondsgegevens:  

NL82ABNA0577622056  

t.n.v. MAF Nederland  

o.v.v. Steunfonds Jonkers 

Overstromingen 

Het is drie maanden geleden dat de aardverschuivingen en 

overstromingen over Sentani heen kwamen. Er zijn nog 

steeds gedeelten in de stad waar de verwoestingen  

duidelijk zichtbaar zijn waardoor we er ook steeds weer 

aan herinnerd worden. Ook als we uit ons keukenraam  

kijken zien we daar de grote aardverschuiving op de berg. 

Het blijft iets dreigends houden wat we echt bewust  

moeten overgeven. We bevinden ons nu in het droge  

seizoen, maar wat als in december weer de regens  

beginnen? Het leven gaat voor ons gewoon door. Maar 

toch horen we af en toe weer dat er nog steeds mensen  

overlijden als gevolg van de overstromingen. Meegesleurd 

door het water, maanden in het ziekenhuis, slechte  

gezondheidszorg en alsnog overleden, zo triest. Hier en 

daar staan er nog tenten in de stad waar mensen  

verblijven die geen huis meer hebben. Willem heeft ook 

een aantal vliegtuigen vol passagiers naar de  

binnenlanden gevlogen, zodat ze daar bij hun familie konden gaan wonen omdat ze hier geen huis meer hebben.  

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie  

Jonkers. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in  

samenwerking met MAF Nederland.  

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Willem & Mariëtte als  

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/jonkers. 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers 

gaat. 

http://www.maf.nl/

