
 

 

Beste familie, vrienden  en bekenden, 

Recent deed Willem een testvlucht. Nadat er zes 

weken hard aan het vliegtuig was gewerkt had deze 

een ware gedaantewisseling ondergaan in de  

cockpit. Dit is de tweede van drie vliegtuigen hier in 

Papoea die een digitale cockpit heeft gekregen. 

Naast dat het als monteur geweldig is om met zo’n 

project mee te werken in de hangaar, is het vliegen 

in zo’n vliegtuig ook prachtig. Willem had de eer om  

dat als eerste te mogen doen door de testvlucht uit 

te voeren. Gelukkig waren er op de grond al  

verschillende testen gedaan, want werkelijk alle 

bedrading werd vervangen en honderden draadjes 

moesten opnieuw worden aangesloten. MAF heeft 

dringend tekort aan vliegtuigtechnici. Maar zonder 

deze techneuten blijven de vliegtuigen van MAF 

niet vliegen. Bid voor nieuwe vliegtuigmonteurs die 

bereid zijn om MAF te komen versterken!  
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Ook is het nieuwe watervliegtuig aangekomen die vanuit de basis in 

Merauke gaat vliegen. Merauke ligt  aan de zuidkust van Papoea, 

zo’n drie uur vliegen van Sentani, waar wij wonen. Sentani ligt  recht 

naar het noorden aan de noordkust. Voor een vliegtuig operationeel 

wordt bidden we als team rondom het vliegtuig en vragen we om 

een zegen voor het werk waar het vliegtuig voor ingezet gaat  

worden. De afgelopen maanden is hij hier in Sentani klaargemaakt 

voor gebruik. Opnieuw een proces dat alleen door Gods trouw en 

genade is voltooid, met name m.b.t. de import. Wat een klus! 

Hieronder het oude watervliegtuig tijdens zijn laatste vlucht. Dertig 

jaar heeft dit vliegtuig in Papua gevlogen.  

Terwijl Willem op het punt stond om te vetrekken naar Mulia met 

het vliegtuig vol met passagiers, kwam het verzoek voor een evacu-

atievlucht vanuit Mamit. Er was een incident gebeurt waarbij de 

gemoederen zo hoog opliepen dat er een aantal mensen snel 

Mamit wilden verlaten. Helaas gebeuren er nog steeds wraakacties 



 

 

 

Romeinen 10: 14 - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 
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waarbij mensen worden gedood, terwijl het als iets heel kleins  

begon en uitgroeit tot iets groots en uiteindelijk escaleert.  Een paar 

dagen daarvoor was de situatie in Wamena uit de hand gelopen, 

waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven. De angst zat  er 

daarom goed in bij iedereen. Ook in de dorpen in de binnenlanden 

waar verschillende scholen met onderwijzers zijn die afkomstig zijn 

van andere eilanden. Willem kon de evacuatie uitvoeren, hoewel er 

veel spanning bij komt als er zoiets aan de hand is. Is het veilig om 

te landen? Wat als de situatie uit de hand loopt? 

Nadat er veel collega’s zijn weggegaan komen er nu in een jaar tijd 

gelukkig weer een aantal bij. Nog steeds is er een flink tekort aan 

piloten op bijvoorbeeld de basis in Wamena. Daar is plaats en werk 

voor negen piloten, terwijl er maar drie piloten zijn momenteel.  

Vanuit Sentani wordt wel geprobeerd om vluchten in die omgeving 

uit te voeren, maar desondanks kan er met deze bezetting nooit aan 

alle vluchtaanvragen voldaan worden helaas. 

Tergantung Tuhan 

Recent gaf Willem de veiligheidsinstructies aan de passagiers voor 

hij vertrok met het vliegtuig. Hij vertelde de verwachte tijd van aan-

komst in Sentani. Één van zijn passagiers vulde hem aan: 

“tergantung Tuhan” oftewel “als het de wil van de Heere is”. Wat 

een les! Eenvoudig vertrouwen op God. Dat we afhankelijk zijn van 

Hem zien we steeds weer. Onze eigen plannen zijn vaak anders. 

Maar uiteindelijk vraagt de Heere gelovig vertrouwen van ons in 

Hem, ook als Zijn plannen anders zijn dan de onze. Dat merkten we 

tijdens de onrust in Papoea in september, tijdens de overstromingen 

in maart maar ook de laatste weken in ons gezin. 

We hebben een onrustige maand achter de rug. Ik (Mariëtte) moest 

onverwachts naar Jakarta voor een operatie aan de schouder. Dat 

verliep goed gelukkig. We waren erg dankbaar dat we na anderhalve 

week weer terug naar huis konden. De kinderen waren alle drie bij 

vrienden en collega’s, waar we erg dankbaar voor waren dat dit kon. 

Zij hadden het goed naar hun zin, maar we waren blij om weer terug 

te zijn. Nu mag ik drie maanden de schouder niet belasten. Bid mee 

voor genezing, voor wijsheid voor het vervolg van het revalidatie  

traject, aangezien de gezondheidszorg hier op Papoea minimaal is. 

Verlof 2020 

Het is nog wat vroeg, maar we willen alvast laten weten dat we vol-

gend jaar vanaf eind mei tot half augustus verlof hopen te hebben. 

We hebben ruimte om presentaties te doen, dus laat het ons weten 

als u dat wilt. Daarnaast zijn we op zoek naar woonruimte in  

omgeving Leerbroek.  

We willen jullie opnieuw bedanken voor jullie steun 

in het afgelopen jaar, door uw gebed, door een be-

moedigende e-mail of kaart, of door uw financiële of 

praktische steun. Zonder al deze steun kunnen wij 

ons werk hier voor MAF niet doen.  

Bedankt daarvoor! 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 

die in Hem geloofd niet verloren ga, maar eeuwig 

leeft. Johannes 3:16   

Wij wensen u een rijke en gezegende tijd rond de 

Kerstdagen en Gods zegen voor 2020. 

Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam en 

Sarah 

 

 

De preschool speelochtend met Miriam’s vriendjes 

en vriendinnetjes op dinsdagochtend. 
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