
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 
De dagen worden korter en steeds meer wordt zichtbaar dat kerst er 
aan komt. Als alles goed mag gaan dan hopen we voorlopig onze 
laatste kerst en oud-en nieuw in Nederland te vieren. Ons vertrek 
naar Suriname staat gepland op D.V. maandag 13 januari 2020. 

Standaardisatie
Op 24 oktober stapte Henk in het vliegtuig naar Australië. Ongeveer 
28 uur later stapte Henk uit in Cairns. De komende 4,5 week zou hij 
in Australië verblijven om de standaardisatie training te volgen. Deze 
training  is  nodig  voordat  je  binnen  MAF  mag  vliegen  als  piloot. 
Nadat alle papieren zijn behaald is het belangrijk om MAF te kennen 
als  organisatie  en  te  weten  op  welke  manier  een  piloot  moet 
opereren. De eerste twee weken stonden in het teken van theorie. 
Verdiepen  in  alle  procedures,  het  nieuwe  vliegtuig  en  MAF  als 
organisatie. De laatste twee weken heeft Henk veel gevlogen om alle 
theorie  in  de  praktijk  te  brengen.  Als  MAF  piloten  hebben  we 
dagelijks te maken met risico's. Dit komt door de omgeving waarin 
we  vliegen.  We  vliegen  met  kleine  vliegtuigen  en  met  beperkte 
middelen  aan  boord.  Het  weer  in  de  tropen  kan  snel  en  heftig 
veranderen. Bergen en terrein vormen altijd een potentieel risico. Om 
dan over de landingsbanen maar te zwijgen. Hoe ga je hier als piloot 
mee om? Wanneer besluit je om terug naar huis te gaan of eventueel 
ergens anders te landen? Wat is acceptabel en wat niet? Deze vragen 
stonden centraal tijdens de training en daarbij is het van belang dat 
je een aantal zaken goed duidelijk hebt. Je moet weten wat voor het 
vliegtuig, de omgeving en jijzelf toelaatbaar is om veilige vluchten te 
kunnen uitvoeren.  We kunnen niet  alle  risico's  uitsluiten maar we 
hebben  wel  veel  procedures  en  handvaten  om  deze  risico's  te 
beheersen. Zo kan de veiligheid gewaarborgd worden. 

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 
Het was fijn om na 4,5 week elkaar weer terug te zien. Jorine en de 
kinderen  hebben  zich  flink  gedragen.  De  week  erna  is  Jorine 
geopereerd aan een navelbreuk. Na de zomer kreeg ze steeds meer 
last hiervan en zodoende is besloten om dit nog te opereren voor 
ons vertrek.  De operatie is  goed gegaan en nu is het rustig aan 
doen. We hopen op een voorspoedig herstel.
De komende tijd zijn we vooral bezig met zaken regelen voor ons 
vertrek. Voordat Henk naar Australië ging is er een deel van onze 
spullen  verscheept  naar  Suriname.  Deze  spullen  zijn  inmiddels 
aangekomen.  Nu  is  het  zaak  om  de  rest  van  de  spullen  uit  te 
zoeken en klaar te maken voor transport.  Daarnaast wachten we 
nog op ons visum. We hopen dat dit ook op tijd zal zijn voor ons 
vertrek. 

SUPPORT
Nu we aan het einde van het jaar gekomen zijn, is het mooi om 
terug  en  vooruit  te  kijken.  Als  we  achterom  kijken  mogen  we 
getuigen van Gods trouw en zorg.  Er  is  veel  werk  verzet  en we 
mogen zien dat we gedragen worden. Ook zien we dat we gedragen 
worden door veel gebeden en medeleven van jullie. We willen jullie 
vragen om voor ons te blijven bidden. Bedankt voor jullie support 
het  afgelopen jaar!  We kijken uit  naar  een nieuw jaar  waarin  de 
voorbereidingen  omgezet  mogen  worden  in  het  praktisch  en 
dienstbaar bezig zijn. We hopen ook volgend jaar op jullie support 
en medeleven. 

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
We geloven in de kracht van gebed. Daarnaast mogen we danken 
voor Zijn trouw en voor het feit dat we kerst mogen vieren. Omdat 
Jezus zelf naar deze wereld kwam mogen wij nu ook de wereld in 
om dit goede nieuws te delen met anderen. 
- Wilt u mee danken voor een goede afloop van de standaardisatie 
training.  Daarnaast  dat  alles  goed  is  gegaan  met  Jorine  en  de 
kinderen. 
- Wilt u danken dat de operatie bij Jorine geslaagd is. Ook mag u 
meedanken voor Gods trouw in het afgelopen jaar. We staan er elke 
keer  weer  versteld  van  op  welke  velerlei  manieren  we  bevestigd 
mogen  worden.  Het  is  een  voorrecht  om  te  gaan  en  als  gezin 
beschikbaar te zijn voor Zijn dienst.
- Wilt u mee bidden voor het herstel van Jorine. We hopen dat ze 
snel opknapt. Ook moeten er ook veel praktische zaken geregeld 
worden voor  het  vertrek  naar  Suriname.  Bid  om wijsheid  dat  we 
geen zaken zullen vergeten. 
- Wilt u mee bidden dat het visum op tijd verstrekt zal worden
- We willen ook gebed vragen voor de transitie naar Suriname. Er 
zal  veel  op  ons  af  komen en  de  verandering  zal  groot  zijn.  We 
mogen in vertrouwen gaan en dat  geeft  ons moed en hoop.  We 
mogen gehoor geven aan Zijn roep

We wensen jullie allen een goed kerstfeest en alvast een 
gezegend nieuwjaar toe!! 
Hartelijke groet, flyingfamily


