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Nieuwsbrief nr. 38, mei 2018 

‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen  gaat’  

                (Jozua 1:9b)

Beste nieuwsbrieflezer, 

Het is woensdagmiddag. Daniel slaapt en Lucas zit op de grond naast me. Met een prikpen prikt hij gaatjes in een 

stuk karton en plakt die gaatjes dan weer dicht met kleine stickertjes. Het is een heel werk, maar hij doet goed zijn 

best, want het wordt een brief voor opa. Daar heeft hij er al een heleboel van gemaakt, en die gaan over een paar 

weken allemaal mee in de koffer. We hopen namelijk deze zomer voor verlof naar Nederland te komen.  

Doortje heeft nog een paar weken school, en dan zit de derde klas (groep 5) van de Internationale school er al 

weer op. We zijn dankbaar dat het zo goed gaat op school. Ze geniet ervan en kan prima meekomen. Vandaag is 

ze echter thuis, en ligt ze ook een middagdutje te doen. Geveld door een vervelend buikvirus waar we in ons gezin 

deze week bijna allemaal last van lijken te hebben.  

Wilbert verblijft deze week in Jakarta (ja, met het virus) voor vergaderingen met leidinggevenden van de verschil-

lende MAF regio’s in Indonesië. Twee keer per jaar komt deze groep mannen bij elkaar voor een week van verga-

deringen en bezinning. Wilbert heeft als leider van het TechTeam vooral zicht op de IT-processen en de admini-

stratieve en financiële kanten van het werk. In de vergaderingen van deze week vormen juist die dingen een 

belangrijk onderdeel.  

Aanstaande zaterdag (4 mei) hoopt Wilbert weer aan te komen in Sentani, in hetzelfde vliegtuig als Theo en Cla-

zien van der Schelling. Theo en Clazien zijn in het voortraject van uitzending door MAF naar Indonesië. Theo is 

tijdens deze voorbereidingstijd echter al vanuit Nederland aan het werk als IT-er. Hij is door zijn IT-kennis een 

enorme hulp voor Wilbert en voor MAF. We zijn erg dankbaar voor zijn inzet! Deze zomer hoopt Theo met zijn 

gezin in ons huis te wonen en een deel van Wilberts werkzaamheden waar te nemen.  



 
De RietVeldKrabbels zijn bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Rietveld. 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 Wilbert 

& Marieke als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl . Giften kunnen worden overgemaakt naar reke-

ningnummer NL48ABNA0591199467 t.n.v. St. MAF-NL TFC Rietveld. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan 

adres@maf.nl of aan MAF Nederland, MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Rietveld gaat.  
 

Het email adres van de familie Rietveld is wrietveld@maf.org en van de thuisfrontcommissie tfcrietveld@solcon.nl.                                               

 

De uitzending van de familie Rietveld wordt mede mogelijk gemaakt door de ZGG.                                                                                

Holuwon 

Begin april gebeurde het dan eindelijk. Lucas wilde al zo graag een keertje 

met een echt MAF vliegtuig mee, en in de week na Pasen kregen we de 

kans om als gezin een paar dagen op bezoek te gaan naar Holuwon, een 

klein dorp van de Yali stam. Pas ruim 50 jaar geleden kwamen hier voor 

het eerst ‘vreemdelingen’ die het evangelie brachten. Wat een veranderin-

gen zijn er gekomen in het leven van deze mensen sinds die tijd! Eeuwen 

van stammenstrijd, kannibalisme en continue angst voor de geesten, 

maakten plaats voor het Evangelie.  

Dat maakt het leven op aarde voor de mensen hier nog niet gelijk gemak-

kelijk. De natuur is prachtig, maar ruig. Het dorp ligt geïsoleerd, er is weinig 

onderwijs en voor medische zorg zijn mensen aangewezen op een vlieg-

tuig dat hen naar de stad brengt. Een paar keer per week landen nu vlieg-

tuigjes bij dit dorp. Die lossen echt niet alle problemen op, maar bieden wel 

hulp en mogelijkheden voor zorg, onderwijs en (geestelijke) groei.  

Tenslotte 

De laatste weken voor een verlof zijn altijd extra druk met het afronden en overdragen van 

werkzaamheden. Wilbert hoopt in de komende weken onder andere nog een aantal inter-

netverbindingen te herstellen, met Theo naar Wamena te reizen om daar IT-problemen op 

te lossen en ook de bouw van het kantoor vraagt nog aandacht. Marieke zal ondertussen 

proberen Clazien snel vertrouwt te maken met het leven hier. Tijd voor een snelcursus 

broodbakken dus, en boodschappen zoeken in heel veel kleine winkeltjes… 

Bedankt voor uw gebed, juist ook deze laatste weken. Hopelijk tot binnenkort! 

Wilbert & Marieke, Doortje Lucas en Daniel 

 

Verlof 

Van 23 mei tot 8 augustus hopen wij in Nederland te zijn. We wonen de eerste zes weken in Papendrecht en vanaf 

DV. 7 juli verblijven wij in Grijpskerke. We hopen velen van u in de kerk te ontmoeten. Graag nodigen wij u en jou 

ook uit voor onze presentatieavonden: 

- Woensdag 13 juni 20.00 uur, in de Grote kerk te Papendrecht. 

- Donderdag 14 juni 19.45 uur, in de Marnixkerk te Vlissingen.  

Op zaterdag 7 juli kunt u ons ontmoeten op de open dag van MAF op het vliegveld van Teuge.   

http://www.maf.nl/
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