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een klimaat-

schok: van 5 

naar 35 graden.
Versturen van onze spullen voor Suriname

Huis in Paramaribo

De hele vliegopleiding en voor-
bereiding in Nederland is afgerond.

Afscheidsbijeenkomst woensdag 

30 januari om 19.30 uur.

Zegeningen
Wat een tijd ligt er achter ons! De hele vliegopleiding 
en voorbereiding in Nederland is afgerond. Op 31 
augustus is het examen voor het laatste brevet met 
goed gevolg afgelegd. Enkele weken geleden is de 
afsluitende MAF vliegtest ook goed doorlopen. De 
medische tropenkeuring, met het hele gezin, is 

gelukkig ook voorspoedig gegaan. Wat een zegeningen! 
Joop is nu in Australië voor ‘bushtraining’ en een 
standaardisatiecursus. Al het geleerde van de afgelopen 
jaren wordt in een realistische omgeving, met het type 
vliegtuig waar straks in Suriname mee wordt gevlogen, 
geoefend en getraind. Zodat er een goede aansluiting 
is met het werk straks. Tegelijk is dit een ervaring met 
een klimaatschok: van 5 naar 35 graden.

Nog meer goed nieuws kwam uit Woerden. De ZGG, 
het zendingsorgaan van ons kerkgenootschap, heeft 
besloten onze uitzending financieel en praktisch 
te ondersteunen. Dit is een welkome aanvulling 
op de uitzendbegroting. Maar ook voor praktische 
ondersteuning is dit erg fijn. Zo mochten we dit jaar 
twee toerustingsdagen voor zendingswerkers bijwonen.

Suriname
Op het moment van schrijven is het nog 10 weken 
tot vertrek. De datum is vastgesteld. Op 5 februari 
omstreeks 11.30 uur hopen we te vertrekken. En we 
verwachten dan eind van de middag aan te komen in 
Paramaribo. Woensdagavond 30 januari om 19.30 uur 
hopen we in een afscheidsbijeenkomst Gods zegen te 
vragen over onze uitzending en afscheid te nemen van 
de gemeente. Deze bijeenkomst is in het kerkgebouw 
van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Dit 
Deo volente; zo de Heere wil en wij leven. 

Blij zijn we ook dat er een huis voor ons is gevonden 
in Paramaribo. Een betaalbaar en passend huis is 
nog niet zo eenvoudig te vinden namelijk. En dat 
ook nog eens op een mooie plek: dichtbij school, 
op fietsafstand van het vliegveld en om de hoek een 
winkelcentrum. En bovendien een echte palmboom in 
de tuin! We zien er naar uit hier ons nieuwe (t)huis van 
te maken. Bijzonder toen we hoorden dat de huurprijs 
omlaag ging toen de verhuurders vernamen dat 
christenen hun huis gingen huren…



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda als supporter wilt ondersteunen, 
dan kunt u zich aanmelden via de website 
www.maf.nl
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag 
etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, 
Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daar-
bij dat het om de familie van Weele gaat.

Joop en Rianda van Weele
Poststraat 5, 4413 CJ  Krabbbendijke
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen
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Ongewone manouvres oefenen

Als we gesetteld zijn in Paramaribo zal ook het werk beginnen. De 
eerste tijd zal een periode zijn van inwerken. Ook moet het brevet 
worden omgezet naar een Surinaams brevet, dus dat betekent eerst 
ook nog wat examens. Betreffende het vliegen wordt, voordat ik alleen 
op pad mag gaan, eerst samen met een instructeur gevlogen om alle 
routes en vliegveldjes te verkennen en eigen te maken..

Zoals het er nu naar uitziet, worden we voor langere tijd naar 
Suriname uitgezonden. Het is de bedoeling dat komende jaren 
nieuwe MAF-piloten voor telkens twee jaar naar Suriname worden 
uitgezonden om ervaring op te doen, voordat ze doorstromen naar 
andere MAF programma’s waar meer ervaring vereist is. Om dit zo 
goed mogelijk te organiseren, moet er een vaste en stabiele groep 
mensen zijn zodat het dagelijkse werk daar niet onder zal leiden. MAF 
heeft ons daarom gevraagd om voor langere tijd naar Suriname te 
gaan, waar wij positief tegenover staan. Zo kunnen we niet alleen het 
zendings- en ontwikkelingswerk ondersteunen, maar ook meewerken 
aan het trainen van meer nieuwe piloten.

Nu het jaar ten einde loopt en ook het moment van afscheid nemen 
nadert, is het goed om nog eens terug te kijken. Alles bij elkaar 
hebben we straks drie jaar voorbereidingstijd achter ons. Gesprekken, 
onderzoeken, training, examens, vliegen, Bijbelschool; alles is 
gepasseerd en afgerond. Rijk zijn we gezegend in deze tijd. Vaak 
hebben we gemerkt en ervaren dat alle dingen moesten meewerken 
ten goede: God is bijzonder goed geweest. En u ook! Op welke manier 
dan ook. Hartelijk dank! 

Van de TFC
De opleidingsperiode is bijna voorbij, de uitzending aanstaande. Ook 
als TFC zien we er naar uit dat Joop en Rianda hun werk in Suriname 
mogen beginnen. Met elkaar zijn we nauw betrokken bij de hele 
voorbereiding. Het geeft ons vreugde om te zien hoe God in alles 
voorziet en hoe u daarin betrokken wordt.

We hopen daarom ook op uw betrokkenheid en aanwezigheid bij de 
afscheidsbijeenkomst D.V. 30 januari.
Het eerste jaar zal vol uitdagingen zijn en zeker niet zonder zorgen. 
Bidt u mee voor een veilige reis naar en een goede start in Suriname? 
Ook voor Joas en Tom die op een volledig nieuwe school hun plek 
moeten vinden?

Vanaf het moment van uitzending zullen wij als TFC ook het eerste 
aanspreekpunt zijn voor de achterban van Joop en Rianda. Mocht u 
vragen hebben, iets willen weten of een actie organiseren? Neem dan 
contact op met één van de TFC-leden. 
Ook als u bijvoorbeeld per post iets wil opsturen naar Suriname. 
De TFC verzamelt alle post en stuurt dit aan het einde 
van elke maand in één pakket op. Het 
postadres hiervoor is: Nieukerckestraat 
133 te Krabbendijke. Uiteraard bent u vrij 
om rechtsreeks iets te versturen.

Vereiste nachturen maken

Vliegen in minder goede weersomstandigheden



We informeren u ook graag over onze werkzaamheden 
als TFC. In nieuwsbrief 7 was onze voorzitter aan het 
woord. Nu de penningmeester. Wat doet de penning-
meester van een TFC?

Voor de opleidingsperiode stelt hij samen met de “piloot 
in opleiding” een begroting op. Zodat duidelijk is hoeveel 
geld er nodig is om alle opleidingskosten te betalen. 
Op basis van informatie die MAF verstrekt, geeft de 
penningmeester globaal inzicht aan de TFC in de in-
komsten en uitgaven zonder persoonlijke informatie te 

delen. Wat is het saldo op het Steunfonds? Hoe groot is 
de groep vaste supporters? Is het geld van alle acties 
bijgeschreven op het Steunfonds? Etc.

Een andere taak is het beoordelen plus indienen van 
declaraties bij MAF en het verstrekken van de juiste 
(e-mail) adressen, zodat de nieuwsbrief bij elke sup-
porter wordt bezorgd.
Zo mag ieder met zijn of haar taak een kleine bijdrage 
leveren aan dit mooie werk.

Hartelijke groet, Arno Witsel

Update Financiën
Aan het einde van het jaar, en tegelijk aan het einde 
van de opleidingsperiode van Joop en Rianda, is 
het een goed moment om een update te geven 
van de financiën. In het kort kijken we terug op 
de opleidingsperiode en blikken we vooruit op de 
uitzending die binnen enkele weken start.

Opleiding
Met elkaar zijn we dankbaar en verwonderd dat de 
opleidingsperiode zo voorspoedig is verlopen. Zowel de 
wijze waarop Joop alle examens en brevetten behaalde, 
als ook het financiële gedeelte. Waar we in het begin 
de nodige zorgen hadden over het totaalbedrag dat 
opgebracht moest worden, kunnen we nu vaststellen 
dat alle opleidingskosten volledig zijn voldaan. 
Daarvoor danken we in de eerste plaats de 
HEERE die alles bestuurt en daarin u en 
jullie de bereidheid gaf om Joop en Rianda 
te steunen. Daarom zijn we u en jullie 
dankbaar voor alle steun die tot nu toe in 
ruime mate is gegeven. Ondersteuning in 
gebed, in praktische hulp, in geld en welke 
vorm dan ook. Hartelijk dank daarvoor!

Uit de ervaring van andere Thuisfront 
Commissies weten we dat financiële 
zorgen daadwerkelijk voorkomen tijdens 
een opleidingsperiode.
Daarom zijn we des te meer blij met de 
betrokkenheid van u als achterban. Velen 
van u en jullie zetten zich enthousiast in 
om met mooie acties geld in te zamelen. 
Andere dragen (daarnaast) trouw elke 
maand een vast bedrag bij aan het 
Steunfonds. Dit alles bij elkaar heeft er 
voor gezorgd dat er momenteel sprake is 
van een gezonde financiële basis. Mede 
hierdoor hebben MAF Nederland en MAF 
Suriname ook akkoord gegeven voor de 
daadwerkelijke uitzending.

Uitzending
Op het moment dat Joop en Rianda uitgezonden 
worden naar Suriname ontstaat er ook in financieel 
opzicht een nieuwe situatie. Ten eerste treedt Joop 
dan officieel in dienst van MAF. Hij ontvangt daarvoor 
geen salaris, maar uit het Steunfonds krijgt het gezin 
maandelijks een toelage voor levensonderhoud.
Ten tweede is vanaf dat moment niet langer de TFC, 
maar MAF verantwoordelijk voor het opstellen van 
de begroting. De afgelopen maanden heeft MAF 
Nederland de uitzendbegroting voor 2019 opgesteld. 
Daaruit blijkt dat er voor komend jaar een bedrag van 
€ 58.520,00 nodig is.

Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al aangaven, 
is het beleid van MAF dat de achterban van de 
uitgezonden familie jaarlijks minimaal € 50.000,00 
bijdraagt aan de uitzending. Vanzelfsprekend is het nog 

mooier als de volledige uitzendbegroting 
door ons wordt opgebracht. Dat is ook waar 
wij als TFC voor gaan. Indien wij niet het 
volledige uitzendbedrag kunnen opbrengen, 
staat MAF garant voor het resterende 
bedrag. Ook de ZGG ondersteunt de 
uitzending van Joop en Rianda en doneert 
hiervoor een bedrag aan MAF.

Om vast te stellen of de financiële situatie 
gezond is, kijken we met name naar het 
aantal vaste supporters dat periodiek een 
bedrag op het Steunfonds stort. Dit kan 
een bedrag per maand zijn, maar ook per 
kwartaal, per halfjaar of per jaar.
In deze thermometer ziet u het totaalbedrag 
dat op dit moment is toegezegd.
Het afgelopen jaar is het aantal vaste 
supporters langzaam gegroeid naar 
143. Samen hebben zij een bedrag van € 
31.702,00 (per jaar) toegezegd. We hopen 
dat met de start van de uitzending het 
aantal vaste supporters zal toenemen.
Daarbij wordt elk bedrag (klein of groot) in 
dank aanvaard! Doet u mee?



Bedankt!



Hartelijk dank voor uw meeleven, giften en 
gebed. We weten ons door velen gesteund 

en voelen dat we deze missie niet alleen hoeven 
doen. U heeft de lange opleiding en voorbereiding 
hiervoor op allerlei manieren mogelijk gemaakt, en 
straks ook de uitzending naar Suriname.

Hartelijke groet, 
Joop&Rianda, 
Joas, Tom en Koen

Goede kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.
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