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Oost West,  

thuis best!

Weer thuis
Weer terug in het Zeeuwse. Beetje vreemd wel om na 
7 maanden weer thuis te zijn, maar toch ook weer fijn 
in ons eigen huisje. Oost West, thuis best zeg maar. We 
zagen er best een beetje tegenop. Afscheid nemen van 
mensen die als familie voor ons zijn geworden. Joas 
wilde wel naar huis maar z’n Engelse school moest 
mee… Ook Tom heeft het nog vaak over z’n Engelse juf. 
Vooral als hij iets duidelijk wil maken wat écht waar 
is, “want dat zei m’n Engelse juf!” Vooral Joas had de 
Engelse taal en uitspraak goed onder de knie. Maar 
toen we eenmaal de boot afreden in Frankrijk was de 
Engelse taal zowaar verdwenen, en werd de farm van 
old McDonald gewoon weer een boerderij. Nu horen 
we het nog weleens in hun spel, maar voor de rest is 
dat verleden tijd. Grappig om te zien! 

We ondervonden een heel erg hartelijk welkom in 
ons huis en ondertussen hebben we onze draai weer 

gevonden in Krabbendijke. 
Joas gaat graag naar school 
en speelt met z’n vriendjes 
alsof hij niet is weggeweest. 
Tom vindt Krabbendijke 
helemaal geweldig. Lekker 
naar oma of buiten zijn en 
met neefjes, nichtjes en 
iedereen die hij tegenkomt 
spelen. Rianda gaat de 
laatste weken van de 
zwangerschap in en Joop 
is vaak op vliegveld Teuge 
of Midden Zeeland te 
vinden. 

Tom ruimt z’n ‘geheime’ kastje leeg

Afscheid Tom school

Afscheid Joas school

Terugreis

Nachtelijke nadering Maastricht



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van de 
familie van Weele. De verzending van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuis-
frontcommissie in samenwerking met 
MAF Nederland. Als u zich op wilt geven 
voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop 
& Rianda 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 daar-
bij dat het om de familie van Weele gaat.

Joop en Rianda van Weele
Poststraat 5, 4413 CJ  Krabbbendijke
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas en Tom
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Hartelijk welkom thuis!

‘Dit pittoreske huisje is te koop!’

Als TFC zijn we nu inmiddels anderhalf 
jaar actief. In het begin was het even 
aftasten wat ieders taak inhield, maar 
inmiddels heeft ieder zijn plek al een 
poosje gevonden. Één van de taken van 
de voorzitter is het onderhouden van 
de contacten met de Internationale Staf 
(Joop en Rianda). Dit betekent dat we om 
de paar weken even contact hebben, met 
name in de periode dat Joop en Rianda 
in Engeland waren hebben we ervaren 
hoe belangrijk dit is. Van beide kanten 
was het fijn om regelmatig bij te praten 
en de mooie dingen, maar ook de lastige, 
samen te delen. Verder zijn we iedere 
keer opnieuw stil en verwonderd over 
alle aangeboden hulp in de vorm van 
acties, zangavonden en supporters. We 
ervaren dat we er niet alleen voorstaan 
en in het bijzonder dat we de zegen van 
de Heere telkens weer mogen opmerken.

Hartelijke groet,
Arjan

Vliegopleiding
Joop heeft ondertussen ook een belangrijke stap mogen afronden: 
geslaagd voor alle theorie voor beroepspiloot. Na 20 maanden zijn 
14 vakken, 286 hoofdstukken, ruim 6000 pagina's, 2 cursusweken en 
uiteindelijk 14 examens afgerond. “Ik had nooit durven dromen dat dit 
alles zo voorspoedig mocht gaan. Ja, het is ontzettend veel geweest, 
maar heb het toch met plezier en interesse mogen doen, en met een 
prachtig resultaat afgerond. God is goed en heeft mij ook hierin het 
inzicht en de motivatie gegeven.”

Ook is het vliegen ook weer opgepakt. Al vrij snel na terugkomst uit 
Engeland stond een nachtvlucht op het programma. Deze vlucht, 
met instructeur, is nodig om de nachtvliegbevoegdheid te halen, die 
vereist is voor het volgende brevet. We hadden een prachtige vlucht 
vanaf Teuge naar Maastricht terwijl de zon onderging. Daarna langs 
Dortmund naar Paderborn om uiteindelijk te stoppen in Münster waar 
we hebben overnacht. De volgende ochtend weer terug naar Teuge. 
Erg mooi, maar ook erg intensief. 
 
Vanaf half mei begint de zogenaamde Instrument Rating. Je leert dan 
vliegen met uitsluitend gebruik van de instrumenten, dus in principe 
zonder zicht naar buiten. Ook vlieg je dan over de officiële luchtwegen, 
zoals ook de grote lijnvliegtuigen, alleen iets lager dan. Voor dit brevet 
zijn 8 weken ingepland. Joop verblijft dan 4 dagen in de week op 
Teuge. In augustus staat het laatste, commerciële brevet, gepland. 
Dan volgt nog aanvullende training, deels in buitenland, en net voor 
Kerst zou dan alle vliegopleiding afgerond kunnen zijn.

Ondertussen hangt er een nieuwe scheurkalender op. Met 40 weken. 
De planning en alle bijzondere momenten vermelden we daarop en 
iedere zondag scheuren we er 1 week vanaf. Zo wordt het voor de 
kids iets duidelijker wanneer wat gebeurt en wanneer we vertrekken. 
We hebben nog geen vertrekdatum, maar de planning is dat we eind 
januari richting Suriname vertrekken. Indien de Heere wil en wij leven, 
schrijven we onder dit alles. Want de mens wikt, maar God beschikt. 
En dan kan het leven soms anders lopen dan wij gepland en gedacht 
hadden.

Van de TFC


