
Wij zijn Henk en Jorine Versteeg 
en wonen in Hardinxveld-Giessendam. 

Samen met Linde en Tieme hopen we 
uitgezonden te worden naar Suriname. 

In april 2017 zijn we geselecteerd door 
Mission Aviation Fellowship 

MAF Nederland.

Henk is werkzaam bij Brownline BV in 
Meerkerk. Hij werkt als engineer en 
ontwerpt mechanische systemen voor 

gestuurde boringen. 
Jorine is parttime apothekersassistente 

in Sliedrecht.

Het is ons verlangen dat mensen in 
afgelegen gebieden bereikbaar zijn voor 
het evangelie en waar nodig hulp kunnen 
ontvangen. Als gezin willen we ons daar 

graag actief voor inzetten. 
In afhankelijk van God en samen met u 

hopen we deze missie waar te maken. 
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Leuk dat je een kijkje wilt nemen in onze nieuwsbrief. Op deze 
manier willen we jullie op de "hoogte" houden van ons traject 
van voorbereiding op uitzending. Veel leesplezier!!

UPDATE 
Het is  weer  tijd  voor een nieuwsbrief!  De voorbereidingen zijn in 
volle  gang.  Zo  leven  we  toe  naar  een  nieuwe  stap  in  onze 
voorbereidingen.  Per  1  december  hoopt  Jorine  te  stoppen  met 
werken en Henk per 1 januari. Dit levert gemengde gevoelens op. 
Aan de ene kant betekent het een stap dichterbij de uitzending. Aan 
de andere kant betekent het afscheid nemen en toeleven naar de 
volgende stap. Vanaf 1 januari hopen we te gaan leven vanuit ons 
steunfonds. 

BIJBELSCHOOL
We zien uit naar de tijd die we zullen doorbrengen in Zuid-Afrika 
voor het volgen van de Discipleship Mission Training van FCE. Dit is 
een organisatie die verschillende interculturele trainingen aanbiedt 
waarin je  als  Christen toegerust  wordt om vorm te geven aan de 
grote zendingsopdracht. De training start op d.v. dinsdag 15 januari 
en  eindigt  op  23  maart.  Na  de  bijbelschool  hopen  we  nog  twee 
weken in Zuid-Afrika te blijven om vakantie te houden. De tijd van 
de training zullen we in een leefgemeenschap leven en gezamenlijk 
het programma volgen. Het mooie van deze training is dat we samen 
komen met veel verschillende nationaliteiten. 
We  zien  er  naar  uit  om  als  gezin  een  tijd  apart  te  zetten  om 
toegerust te worden en praktische handvaten te krijgen voor de rest 
van ons leven en voor onze missie. 

Omdat  er  vanuit  FCE  geen  mogelijkheid  wordt  aangeboden  voor 
kinderopvang zijn we op zoek gegaan naar iemand die met ons mee 
wil naar Zuid-Afrika. We zijn erg blij en dankbaar dat we een oppas 
hebben gevonden om tijdens de lesuren de zorg voor de kinderen op 
zich te nemen. Zo kunnen we als echtpaar het programma volgen. 

Maar wie hopen op de HEERE 
zullen hun vleugels uitslaan 

als een arend
Jesaja 40:31



 

CONTACTPERSOON TFC

JACCO DE KONING

06-27106550

TFCVERSTEEG@GMAIL.COM

POSTADRES HENK & JORINE 

AMERHOF 6

3371 SZ HARDINXVELD-G'DAM

06-51266313

BANKREKENINGNUMMER

NL73 ABNA 0246 9974 27

T.N.V. MAF NEDERLAND 

O.V.V. TFC VERSTEEG 

 
 WWW.FLYINGFAMILY.NL

    

 FACEBOOK.COM/

 MAFFLYINGFAMILY

 
 INSTAGRAM.COM/           

 MAFFLYINGFAMILY

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Versteeg. De verzending van de nieuwsbrief 
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommisie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de 

nieuwsbrief of Henk & Jorine 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 daarbij dat het om de familie Versteeg gaat.

EXAMENS 
De vliegopleiding staat nu vooral in het teken van studeren. Voor 
het  commerciële  brevet  worden  er  14  vakken  geëxamineerd  die 
allemaal met een score van minimaal 75% gehaald moeten worden. 
Inmiddels zijn er twee examenronden geweest en zijn er 6 vakken 
behaald. De week voor de kerst zal de derde ronde plaatsvinden en 
hoopt Henk nog 3 vakken af te ronden. Na de bijbelschool zullen de 
overige vakken afgerond moeten worden. 

BENEFIETCONCERT
Op 6 oktober is er een benefietconcert georganiseerd in de grote 
kerk van Sliedrecht. Gemengd koor Con Amore uit Noordeloos en 
kinder-  en  tienerkoor  Mattánja  uit  Sliedrecht  hebben  ons  een 
prachtige avond bezorgd. Tussen het zingen door heeft Henk een 
korte  presentatie  gegeven  over  onze  voorbereidingen  en 
uiteindelijke missie. Deze avond had een prachtige opbrengst van 
€1400,-. 

STROOPWAFELS
Tijdens de late-summer fair in Sliedrecht hebben we verse warme 
stroopwafels verkocht. Samen met een aantal TFC leden zijn er ook 
pakjes stroopwafels en koekkruimels verkocht. Heel de dag heeft 
Henk  warme  stroopwafels  gebakken.  Resultaat:  een  prachtige 
opbrengst van €500,- en een hand vol met brandblaren, maar dat 
was het waard!

FLYWILLIGERS TFC VERSTEEG
Met enige regelmaat organiseert de TFC acties. Daarom zijn we op 
zoek naar mensen die zich graag beschikbaar stellen om zo af en 
toe een helpende hand te bieden. Vaak zijn er rondom acties allerlei 
praktische zaken te doen. Wil jij graag flywilliger voor TFC Versteeg 
worden en zo nu en dan helpen? Je kunt dit kenbaar maken door 
contact  met  ons  op  te  nemen.  Dit  kan  via  het  onderstaande 
telefoonnummer of mailadres.

VAN DE PENNINGMEESTER
Zoals jullie hebben kunnen lezen gaan Henk en Jorine per januari 
2019 naar de Bijbelschool. Vanaf dat moment gaan zij van giften 
leven. We zijn als TFC heel dankbaar voor de vaste toezeggingen en 
de giften die we tot nu hebben ontvangen. Tegelijkertijd zijn we op 
zoek naar nog meer vaste supporters. Helpt u mee? We hebben nog 
30 supporters nodig die een bijdrage doen van €50,- per maand of 
60 supporters van €25,-. Helpt u mee om de uitzending van Henk 
en Jorine mogelijk te maken? Ga naar www.flyingfamily.nl en meld u 
aan als supporter.

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
Wilt u meebidden voor de komende examenronde? Daarnaast voor 
de  voorbereidingen  voor  de  bijbelschool  en  de  tijd  tijdens  de 
training. Ook dat de kinderen zich snel zullen aanpassen en een 
fijne tijd zullen hebben. Wilt u met ons danken voor de behaalde 
examens? We zij ook erg dankbaar voor de oppas die bereid is met 
ons mee te gaan naar Zuid-Afrika. En voor de mogelijkheid om als 
gezin een bijbelschool te volgen.


