
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 5   -   Jaap en Mieke de With   -   Augustus 2018 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
In het voorjaar kreeg u twee nieuwsbrieven kort na 
elkaar. Nu heeft u alweer een poosje niets van ons 
gehoord. Voor de meeste mensen is de vakantie nu 
voorbij en het leek ons goed om u weer op de hoogte 
te brengen van onze bezigheden. Er zijn veel dingen 
te vertellen over opleiding, gezin, huis enz. 
 
Huis 
In de laatste nieuwsbrief schreven we dat ons huis de 
verkoop in zou gaan. In deze nieuwsbrief mogen we 
vermelden dat we ons huis verkocht hebben!! We zijn 
hier erg blij en dankbaar voor. We kunnen er blijven 
wonen tot D.V. eind april 2019! Wat een zegen om op 
deze manier ons huis te mogen verkopen en nog een 
tijdje van ons stekkie in de Wilhelminastraat te 
genieten! 
 
Update en toekomst 
Ook over de theoretische opleiding van Jaap mogen 
we positieve berichten brengen: hij heeft voor de 
vakantie nog vijf examens gehaald! Dit betekent dat 
de teller nu op 10 van de 14 staat! Na het behalen van 
deze vijf examens hebben we een week vakantie 
gehad. Even een kort moment er tussen uit en ‘los’ 
komen van de stof en opladen voor de volgende  
examens. Inmiddels heeft Jaap zijn studie weer 
opgepakt en zit hij (ondanks het warme weer) hard te 
studeren. Rond de tijd dat deze nieuwsbrief uitkomt, 
staat er al weer een aantal examens gepland. 
 

In september hoopt Jaap te starten met zijn praktijk 
opleiding. Dit betekent dat hij veel dagen in Teuge te 
vinden is. Gezien de afstand en de intensiviteit van de 
opleiding zal Jaap in Teuge overnachten. Mieke zal er 
dan vaak alleen voor staan met de twee kleine 
kinderen.   

 
 

 

 

  

 
Als alles mag verlopen zoals nu gepland, hoopt 
Jaap eind 2018 klaar te zijn met zijn praktijk 
opleiding in Teuge. Het zwangerschapsverlof 
van Mieke eindigt begin november en dan zal 
zij weer aan het werk gaan.  
 
Ondertussen is er op 7 juli een documentaire 
gestart op EO: ‘Bushpiloten’. In deze acht 
afleveringen worden er drie gezinnen gevolgd 
die voor MAF uitgezonden zijn. Ook een gezin 
uit Suriname! Wij vinden het erg fijn om op 
deze manier een indruk te krijgen van 
Suriname en tegelijk is het ook een goede 
afspiegeling van wat het werk bij MAF inhoudt! 
Het programma is te zien op: 
www.bushpiloten.nl.  
 
Vanuit de TFC 
In de afgelopen periode zijn er meerdere 
activiteiten geweest voor het steunfonds en 
voor naamsbekendheid. Er zijn een drietal 
prachtige concerten/zangavonden gehouden. 
We zijn verwonderd over de inzet van de koren, 
musici en de vrijwilligers die aan deze avonden 
meegewerkt hebben. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.bushpiloten.nl/


         

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jaap & Mieke de With. De verzending van de Nieuwsbrief wordt 

verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Jaap & 

Mieke de With 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 De With  gaat. 
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Agenda 
 

 29 september kraamfeest  

 1 december verkoping in Groot-Ammers 
t.b.v. steunfonds De With 
 

Dankpunten: 
 

 Ons verkochte huis en de ‘luxe’ dat we er 
mogen blijven wonen tot eind april 2019 

 Dat Jaap al 10 examens heeft gehaald 

 We danken voor de voorspoedige 
geboorte van Thirza en bidden om een 
spoedig herstel van Mieke 

 
Gebedspunten: 
 

 Wijsheid en kracht bij de 
voorbereidingen en het maken van de 
komende examens 

 Voor Jaap, die in september op Teuge 
met zijn praktijk opleiding start 

 Voor Mieke, die deze periode veelal 
alleen de zorg voor de kinderen heeft 
 

 
Een hele hartelijke groet, 
 
Jaap, Mieke, Mateo en Thirza de With 
 

 

 
 
E-mail: flyingwith@outlook.com   
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
 

 

Geboorte  
 

Op 4 augustus werden we verblijd met de geboorte 
van een dochter en zusje Thirza (Tamara Maria). Zij 
is voor ons een Godsgeschenk, zo kostbaar en zo 
klein. Wij bidden dat, waar zij ook gaat, Zijn oog op 
haar zal zijn.  
 

   
 
Uitnodiging kraammiddag 
 

We willen u/ jou als steuner/ volger, van harte 
uitnodigen op onze kraammiddag op D.V. zaterdag 
29 september 2018 in het Hervormd Centrum, 
Wilhelminastraat 6a in Groot-Ammers van 15.00 uur 
tot 17.00 uur. 
 
 

 

Open dag MAF 
 
Als TFC hebben we met een kraam op de open dag 
van MAF gestaan. Het was een prachtige, 
drukbezochte dag. Het was erg fijn om contact te 
hebben met leden van andere TFC’s, mensen die 
MAF steunen en piloten met hun gezin. Er zijn 
mooie contacten gelegd. 
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