
Wij zijn Henk en Jorine Versteeg-
Woudstra.  Samen met onze kinderen 

Linde (2016) en Tieme (2018) wonen we in 
Hardinxveld-Giessendam. We zijn 

momenteel in voorbereiding op onze 
uitzending naar Suriname, waar Henk 

een functie als piloot zal gaan 
vervullen.

In april 2017 zijn we geselecteerd door 
Mission Aviation Fellowship. 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. We ervaren dat God 
ons tot deze taak roept en hierin leidt.
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 onze uitzending. Veel leesplezier!!

UPDATE 
Het  is  weer  tijd  voor  een  nieuwsbrief!  Het  thema  van  deze 
nieuwsbrief is Zuid-Afrika, of beter gezegd de bijbelschool in Zuid-
Afrika. Zaterdag 13 april zijn we weer thuis gekomen en we hebben 
u veel te vertellen. 

BIJBELSCHOOL
Waar  moeten  we  beginnen?  We  hebben  zoveel  meegemaakt. 
Allereerst willen we delen dat het een gezegende tijd is geweest. We 
hebben genoten van het drukke en volle programma. Ook met de 
kinderen is  alles  goed gegaan.  We zijn  blij  en  dankbaar  voor  de 
oppas die de kinderen een leuke tijd heeft bezorgd.

Om 7 uur hadden we ontbijt. Daarna hadden we de mogelijkheid om 
stille tijd te houden. De les starte om half 9 en duurde tot ongeveer 
4  uur.  Twee  keer  per  week  hadden  we  na  de  les  practical  work 
waarbij we als groep allerlei klusjes moesten doen. Veelal werken in 
de tuin of dingen opknappen. Ook waren we ingedeeld in een corvee 
groep en hadden we twee keer per week keukendienst. Verder was er 
drie á vier avonden in de week een programma. Twee studieavonden 
voor het uitwerken van een bijbelstudie of het uitwerken van een 
huiswerk opdracht. De andere één of twee andere avond(en) keken 
we een dvd. De dvd's sloten aan bij de onderwerpen die behandeld 
waren. Het was best een uitdaging om een goede balans te vinden 
tussen het gezin en het drukke programma. Jorine heeft er af en toe 
voor gekozen om tijd met de kinderen door te brengen. Toch zijn we 
dankbaar dat Jorine het grootste deel heeft kunnen volgen. Het was  
heerlijk dat we na de bijbelschool nog drie weken vakantie hadden 
om het allemaal te verwerken, te ontspannen en veel  tijd met de 
kinderen door te brengen.

Maar wie hopen op de HEERE 
zullen hun vleugels uitslaan 

als een arend
Jesaja 40:31
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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.

PROGRAMMA BIJBELSCHOOL
Het programma kan grofweg in  twee delen verdeeld worden.  De 
eerste zes weken stonden in het teken van persoonlijke geestelijke 
groei.  De  andere  vier  weken  waren  meer  praktisch  gericht.  Zo 
hebben we o.a. een outreach week gehad. In deze week zijn we de 
straat op gegaan om het evangelie te delen met de lokale bevolking. 
Wat  we  vooral  bijzonder  vonden  was  dat  mensen  veelal  open 
stonden voor gesprekken over God. Dit  in tegenstelling tot onze 
ervaringen met  evangelisatie  in  Nederland.  Daarnaast  hebben we 
regelmatig de gevangenis bezocht om daar voor de gevangenen en 
het team te bidden. Het was bijzonder dat de laatste keer de officier 
iedereen in zijn kantoor had geroepen, waarna we de mogelijkheid 
kregen om te bidden voor het team. 
Een keer per week hebben we op een basisschool een programma 
verzorgd  in  de  pauze.  We  hebben  op  een  creatieve  manier  de  
gelijkenissen van Jezus verteld aan de kinderen. Verder zijn we nog 
een paar  keer  op een middelbare school  geweest  en hebben we 
diverse krottenwijken bezocht om te bidden en contacten te leggen.

PLANNING 
Henk gaat weer verder met de theorievakken. Dit zijn er nu nog 5. 
In de tweede week van mei zal hij starten met het vervolg van de 
praktische vliegopleiding. Henk zal dan 4 dagen per week in Teuge 
verblijven om daar de opleiding te volgen. Hij zal starten met de 
Instrument Rating.  Dit  is  een opleiding waarin geleerd wordt om 
alleen op de instrumenten van het vliegtuig te vliegen zonder dat er 
zicht  is  buiten  de  cockpit.  Hierna  zal  hij  nog  wat  ervaringsuren 
vliegen. In Augustus zal Henk starten met het laatste gedeelte, het 
commerciële brevet. Dit zal tot en met oktober duren. Als laatste 
moet de standaardisatie gevolgd worden. Waar en wanneer dit zal 
plaatsvinden weten nog niet precies. Dat krijgen we nog te horen. 

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.

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
Wilt u mee danken voor de goede en leerzame tijd die we gehad 
hebben in Zuid-Afrika? We zijn geestelijk gegroeid en willen God 
daarvoor  de  eer  en  dank  brengen.  U  mag danken  voor  de  fijne 
oppas die veel uurtjes op de kinderen heeft gepast. Daarnaast dat 
de  kinderen  het  goed  hebben  gehad  en  ook  de  terugreis 
voorspoedig is verlopen. 
Ook mogen we danken voor de financiële voortgang. We zijn er nog 
niet, maar het is bijzonder hoe van diverse kanten mensen bereid 
zijn ons financieel te steunen. 
Wilt u bidden voor het vervolg van de opleiding? Henk gaat voor 4 
dagen per week naar Teuge en Jorine zal er thuis alleen voor staan.


