
 

 

We hadden een aantal gasten in huis. Ester kwam drie weken bij 

ons logeren, omdat ze deze weken stage liep bij MAF. Gewoonlijk 

woont ze in een internaat bij de SPH school (School van Hoop  

Papoea) hier in Sentani. Ze komt uit een dorp in de bergen en haar 

droom is om MAF piloot te worden. Er waren nog drie andere stagi-

aires van deze school waaronder Tegi. Op de foto hieronder kunt u 

hem zien genieten achter het stuur. Ook zijn droom is om ooit MAF 

piloot te worden.   

Tegelijkertijd met Ester hadden we meer gasten deze zomer. Vanuit onze thuisgemeente in Apeldoorn kwamen Elise en 

Rosanne Bijkerk op bezoek. Dat gaf ons ook de gelegenheid om wat meer te zien van het prachtige land waar we wonen 

en werken.  

 

De laatste weken in het erg onrustig in Papoea. Misschien hebt u daarvan wel wat meegekregen in het nieuws. Het begon 

ongeveer een maand geleden na een incident in Surabaya. Daarna begonnen er demonstraties van Papoea’s op  

verschillende plaatsen in Papoea. Deze verliepen niet altijd rustig. Nadat er veel extra militairen naar Papoea zijn gestuurd 

Beste Nieuwsbrieflezer, 

Net als in Nederland is hier de zomervakantie ook al weer even achter de rug. Onze zomer is voorbij gevlogen. We hadden 

onze MAF familie conferentie, wat altijd een hoogtepunt is in het jaar, voor ons en de kinderen. Matthias is begonnen in 

Kindergarten op de Internationale school. Tot nu toe heeft hij het erg naar z’n zin. Hij zit in een klein klasje van vijf  

kinderen en dat helpt heel goed voor z’n Engels. We horen hem regelmatig Engelse woorden gebruiken in z’n zinnen en 

het is leuk om te zien dat hij nu zelf gesprekken begint met andere mensen die alleen Engels spreken. 

In deze nieuwsbrief laten we u door middel van foto’s wat zien van andere gebeurtenissen afgelopen zomer.  
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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. 

Gebed: 

 

- Dank voor gezondheid. Sarah was een week flink ziek. We zijn erg 

dankbaar dat ze weer gezond is. We denken dat ze knokkelkoorts 

had. 

- Danken dat Matthias het zo naar zijn zin heeft op school. 

- Bid voor de mensen die medische hulp zoeken in de stad hier.  

- Bid voor de stagiaires van de School van Hoop Papoea die stage 

liepen bij MAF en op andere plaatsen. Dit is een spannend jaar voor 

hen als ze keuzes moeten maken voor de toekomst. Bid voor  

wijsheid en de leiding van God in hun leven. 

- Bid voor de  situatie in Papoea. Voor vrede in Papoea en voor ech-

te vrede in het hart van de mensen Ook voor de mensen die  

traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt tijdens deze 

onrust en er geen counseling beschikbaar is. Bid voor onze  

veiligheid.  

 

Hartelijke groet, 

Willem en Mariëtte 

keerde de rust weer een beetje terug. Deze week liep het in Wamena weer uit de hand, waarna onze collega’s uit Wamena 

geëvacueerd zijn naar Sentani. In Sentani is het relatief rustig. We bidden dat de rust snel weer terugkeert en dat iedereen 

die hierbij betrokken is uiteindelijk echte vrede zullen vinden in Hem. 

Willem voert regelmatig vluchten uit met mensen die medische hulp zoeken in Sentani. Er vloog een jongen mee (foto 

links) die drie jaar geleden plotseling blind geworden 

is en nu naar Sentani ging voor medische hulp. Het 

was de eerste keer dat deze jongen in een vliegtuig 

zat. Dit was een spannende ervaring voor hem! Zijn 

opa ging mee. Tijdens een trainingsvlucht was Willem 

met een andere piloot gestopt in een dorp. Helaas 

wilde het vliegtuig daarna niet meer starten. Geluk-

kig, (Gods leiding) stond er op dat moment net een 

piloot bij MAF Sentani klaar om naar Wamena te ver-

trekken. Hij nam het benodigde onderdeel mee. In 

Wamena stond er net een piloot gereed voor een 

vlucht, waarbij er een tussenlanding in dit dorp ge-

pland stond. Kortom, binnen een paar uur was het 

onderdeel er en kon Willem als monteur het er zelf 

inzetten. Met een paar uur vertraging kon hij die dag 

gewoon naar huis.  

 

Wilt u steunen?  

Steunfondsgegevens:  

NL82ABNA0577622056  

t.n.v. MAF Nederland  

o.v.v. Steunfonds Jonkers 

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? 

http://www.maf.nl/

