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Nederlandse vriendjes 

moeten om de beurt  

hier een jaar komen 

wonen…

De jongens naar hun nieuwe school
Kijkje nemen bij papa's nieuwe werk

Aankomst in Paramaribo

We zijn geweldig fijn ontvangen hier
door het MAF-team en hun gezinnen

Zegeningen
“Mag ik de baby houden?” Vraagt een kleine, 
vriendelijke maar beetje opdringerigere vrouw in de 
winkel. Euuh, pardon? “Mag ik hem houden? Hoe 
maak je hem los?” Ze trekt al wat aan de buikdrager 
waar Koen lekker in hangt, breed lachend naar de 
mevrouw. Wat wilt u, probeert Rianda nog eens. 
“Gewoon even houden.” En dan valt het kwartje, 
ze wil Koen VASThouden. Tja, ze spreken hier wel 
Nederlands in Suriname, maar dat betekent niet 
automatisch dat je elkaar ook begrijpt. De barrières 
zijn soms groter dan ze lijken.
We zijn inmiddels enkele weken in Paramaribo. Zo 
onwerkelijk nog. Na al die voorbereiding en al die tijd 
dat we hier naar toe hebben geleefd, is het ineens 
zo ver. De eerste weken waren best even pittig. Dit 
kwam vooral door slaapgebrek. De laatste nacht in 
Nederland verbleven we dicht bij Schiphol, zodat we 
’s morgens in alle rust konden vertrekken, in plaats 
vanuit Zeeland door de spits. Maar Koen had nog 
nooit in een campingbed geslapen en was dat dan ook 
niet zo maar van plan. Gelukkig mochten we wel een 
zeer voorspoedige reis hebben naar Suriname. Maar 
ook de eerste 3 nachten in Suriname waren door niet 
werkende airco’s en een klein legertje aan muggen 
niet geweldig. En tekort aan slaap breekt een mens 

op. We zijn echter geweldig fijn 
ontvangen hier door het MAF-
team en hun gezinnen en zo snel 

als mogelijk werden problemen aangepakt en opgelost. 
Langzaam aan beginnen we te ‘landen’ in Suriname. 
Emigreren is geen kleinigheid, zeker niet met het hele 
gezin. Maar juist ook samen is het goed en mooi om 
door dit proces te gaan. Stap voor stap. Vertrouwend 
op Hem die ons hier heeft gebracht. Zo zijn we hier ook 
gekomen, en zo zullen we hier ook kunnen blijven.
Joas en Tom zijn inmiddels naar school. Dat was niet 
makkelijk, maar ze gedroegen zich dapper en hadden 
al snel vriendjes. Na drie weken wilden ze niet meer 
anders, alleen hun Nederlandse vriendjes moeten om 
de beurt hier een jaar komen wonen… Het huis komt 
langzaamaan op orde, nog enkele dozen wachten om te 

worden uitgepakt. Het leven is in vele opzichten totaal 
anders dan in Nederland. Boodschappen doen kost 
veel tijd maar lukt al aardig. Bijna alle Nederlandse 
producten zijn zelfs wel te vinden als je wilt, zij het 
soms behoorlijk wat duurder. Op andere vlakken in het 
dagelijks leven gaan we tientallen jaren terug in de tijd, 
maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief.



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.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huib Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam van Weele 
P.O .Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

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, Tom en Koen
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Boottocht naar kamp WeejoDe Bijbelschool op kamp Weejo

De boot wordt gereed gemaakt

De eerste vluchten zijn ook een feit. Het duurt nog tot mei voordat alle 
vliegtraining en het inwerken hier is voltooid. Tot die tijd vlieg ik samen 
met een andere piloot om ervaring op te doen en alle ins en outs van 
het vliegen in Suriname eigen te maken. De eerste vlucht was meteen 
tijdens een van de hoogtepunten van het jaar hier: studenten en 
onderwijzers invliegen naar de Bijbelschool in kamp Weejo. Dit kamp 
ligt diep in het regenwoud, of: in het bos, zoals men dat hier noemt. Het 
is anderhalf uur vliegen en daarna nog twee uur varen. Dat betekende 
ook een nachtje over bij de indianen, in een hutje met hangmat. Het 
is een heel bijzondere ervaring om voormalige vijanden nu samen 
rondom de Bijbel te zien zitten. Er waren ongeveer 60 studenten: 
inheemse ouderlingen en voorgangers die Bijbelonderwijs kregen en 
praktische toerusting over pastorale zaken. Allemaal nieuw voor hen. 
Nog maar heel kort hebben ze een volledige Bijbel in hun eigen taal, 
laat staan dat ze deze kunnen uitleggen en toepassen. En toch, met de 
beperkte kennis die ze hebben is de drang en liefde zo groot dat ze al 
de eerste zendelingen hebben gestuurd naar hun broederstammen, 
nog dieper de jungle in. Het Evangelie is geen menselijke theorie, maar 
een kracht Gods. En daarom zal het door gaan! 

Vanuit de TFC
De TFC heeft als taak de uitzending van Joop en Rianda mogelijk 
te maken. Morele steun in de vorm van meeleven en het gebed 
zijn daar een belangrijk onderdeel van. Maar er moet ook van alles 
georganiseerd en geregeld worden.
Vanuit de TFC zet ik me in als actiecoördinator. Dat houdt in dat 
ik samen met Huub contactpersoon ben voor mensen die iets 
organiseren om geld in te zamelen voor de uitzending van Joop 
en Rianda. (Denk bijvoorbeeld aan de appelplukactie) U heeft mij 
misschien ook al eens gezien bij de tafel van MAF, bijvoorbeeld bij een 
actie zoals de kledingverkoop in Krabbendijke of bij een zangavond. 
Komt u eens langs om een kijkje te nemen bij de boeken, petjes, 
doppers, speelgoed en andere spullen die wij verkopen. Daarnaast is 
het mijn taak om het opstellen en versturen van de nieuwsbrief steeds 
weer te coördineren. Dat betekent dat ik aangeef wanneer de stukken 
door iedereen uiterlijk aangeleverd moeten worden, de feedback op 
de bijdragen verwerk en dan alles doorstuur naar Ardjan Hoogerland. 
Hij zorgt altijd voor een mooie lay-out. Van Velzen drukt alles af voor 
verzending met het kerkelijk nieuws (in Krabbendijke) of met de post.
Tijdens onze TFC vergaderingen verdelen we activiteiten die niet 
horen bij een specifieke taak. Zo doet ieder wat past bij zijn of haar 
mogelijkheden of interesses. De onderlinge verbondenheid binnen de 
TFC is bijzonder; eerder zijn Joop en Rianda altijd aanwezig geweest. 
Nu is de afstand groter... Tijdens de vergaderingen voelen we altijd het 
belang van het werk van MAF. Dat is waar wij ons voor willen inzetten. 
MAF brengt zorg en hulpmiddelen in onbereikbare gebieden. Maar 
vooral draagt het werk van MAF ook bij aan het doorgeven van Gods 
Woord, aan mensen die van het bestaan van de enige God geen 
kennis hebben, maar evengoed als ons Zijn genade 
nodig hebben om welgetroost te kunnen leven en 
eenmaal zalig te kunnen sterven. Woord en daad.

Een hartelijke groet,
Hanneke Sinke


