
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 
We zijn blij en dankbaar dat de vliegopleiding is afgerond. Het is nog 
niet helemaal tot ons doorgedrongen, maar het is echt waar! Alles 
komt nu in een stroomversnelling. We zijn aan het aftellen. 

VLIEGOPLEIDING
Het is vrijdag 26 juli. De wekker gaat al heel vroeg. Henk maakt zich 
klaar voor zijn laatste theorie-examen. Zou dit dan echt de laatste 
keer zijn dat hij dat geliefde CBR-gebouw binnenloopt? Hij gaat het 
nog missen. Al die uren als boekenwurm in de boeken verstopt. We 
kunnen maar 1 ding hopen. Dat het na vandaag eindelijk voorbij is. 
Na  een  paar  uur  zwoegen  en  zweten  in  het  veel  te  warm CBR-
gebouw, vult Henk het antwoord in van de laatste vraag. Met zijn 
ogen dicht drukt hij op de knop: examen beëindigen… Rode duim 
omlaag of groene duim omhoog? En daar is dan de welverdiende 
groene dikke duim. Eindelijk, ja ECHT EINDELIJK is het voorbij! In de 
periode  van  april  t/m juli  heeft  Henk  de  laatste  5  theorievakken 
behaald. We zijn heel opgelucht, blij en dankbaar dat dit nu achter 
de rug is. 
Veel tijd om bij te komen was er niet. 1 augustus hing het vliegtuig 
met Henk en een examinator in de wolken. Hij heeft die dag zijn 
praktijkexamen Instrument rating behaald. Dat betekent dat hij nu 
zonder zicht naar buiten, alleen op zijn instrumenten mag vliegen. 
Dat geeft meer mogelijkheden. Zeker in Suriname waar het weer erg 
snel kan omslaan, is dit vliegbrevet onmisbaar. Nog 1 
praktijkexamen te gaan! Nu nog wat ervaringsuren vliegen voor dit 
laatste examen behaald kan worden. Op 4 september gaat Henk 
wederom. De lucht in met een examinator. Deze dag heeft hij zijn 
commerciële vliegbrevet behaald. Dat betekend dat alle papieren/
brevetten nu binnen zijn, maar.... als piloot ben je nooit uitgeleerd!

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.

PLANNING 
Terugkijkend hebben we een drukke tijd achter de rug. Henk was 
veel  afwezig  doordat  hij  in  Teuge  verbleef.  Ook  zijn  we  begin 
augustus weer verhuisd naar een tijdelijk huis waarin we hopen te 
blijven tot ons vertrek. 
Half  augustus hebben we een weekje vakantie gehad in Zeeland. 
Heerlijk  kamperen  met  het  gezin  en  even  tijd  voor  elkaar.  We 
hebben enorm genoten van strand, fietsen en het mooie Nederland.
Nu zijn we volop bezig met de uitzending naar Suriname. Er zijn 
veel praktische zaken te regelen. Ook rest nog een laatste training 
die Henk zal moeten volgen voordat we weg kunnen. Zo hoopt Henk 
eind oktober voor vijf weken naar Australië af te reizen om daar de 
standaardisatie  training  te  volgen.  Hier  zullen  alle  geleerde 
onderdelen in een 'echte' omgeving in de praktijk gebracht moeten 
worden. Hier wordt het echte bushvliegen bijgebracht. Ook al heeft 
Henk tijdens de opleiding veel procedures aangeleerd, is het toch 
belangrijk dat dit in het echt getraind wordt. Jorine en de kinderen 
blijven in Nederland. We zullen elkaar gaan missen. 
De planning is om in januari te vertrekken naar Suriname. Het komt  
nu echt dichtbij. Nog een paar maanden in Nederland en dan zijn 
we weg. Nu het dichterbij  komt zien we er enerzijds naar uit en 
anderzijds ook steeds meer tegenop. We gaan zo veel missen en het 
is nog moeilijk voor te stellen hoe ons leven er daar uit komt te 
zien. Toch weten we ons gedragen door onze grote God die Zijn 
genade  rijk  uitdeelt.  We  zien  er  naar  uit  om  de  handen  uit  de 
mouwen te steken en dienstbaar te zijn in Suriname. Recent is het 
besluit genomen dat onze periode in Suriname voor twee jaar zal 
zijn om daarna door te stromen naar een ander land. MAF heeft dit 
gevraagd omdat er een aantal  programma's zijn waar op termijn 
een tekort zal zijn aan piloten. Zodoende is de vraag gesteld of we 
na willen denken over het vervolg van onze uitzending in een ander 
land. Hoe dit eruit komt te zien weten we nog niet. 

SUPPORT
We zijn blij en dankbaar voor zoveel support van jullie. In gebed, 
aandacht en financiële middelen. Het is een voorecht om te weten 
dat mensen biddend om ons heen staan. We zijn afhankelijk van 
jullie gebeden en geloven in de kracht hiervan. 

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
Wilt u mee danken voor het afronden van de vliegopleiding! Dank 
God voor Zijn hulp! We zijn onder de indruk van Zijn trouw tijdens 
de hele opleiding. Hij zegende ons met wijsheid, kracht en inzicht 
om alles tot een goed einde te brengen. 
Wilt  u mee bidden voor de standaardisatie  training die Henk zal 
gaan volgen? Het zal niet makkelijk zijn om zo lang en zo ver van 
huis te zijn. Ook Jorine staat er in deze periode alleen voor met de 
kinderen. Daarnaast moeten er ook veel praktische zaken geregeld 
worden voor  het  vertrek  naar  Suriname.  Bid  om wijsheid  dat  we 
geen zaken zullen vergeten. Ook dat de aanvraag van de visums 
soepel zal  lopen en ze op tijd binnen zullen zijn.  We willen ook 
gebed vragen voor Linde en Tieme. In korte tijd is er veel op hen 
afgekomen en dit zal de komende tijd niet anders zijn. We proberen 
ze zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat.


