
 
 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 6   -   Jaap en Mieke de With   -   November 2018 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Het is alweer bijna het einde van 2018! Een jaar dat 
voorbij gevlogen lijkt. Vorig jaar stonden we op het punt 
om naar de Bijbelschool te gaan, nu komt de 
daadwerkelijke uitzending naar Suriname steeds 
dichterbij! In deze nieuwsbrief weer een update van 
onze situatie. 
 
Update situatie  
In de afgelopen periode is Jaap druk bezig geweest met 
zijn praktijk opleiding Instrument Rating (in Teuge) en 
het leren van de laatste theorievakken.  We zijn heel blij 
dat hij de examens allemaal gehaald heeft! De theorie is 
nu helemaal afgerond. Tussen dit alles door heeft Jaap 
zijn Night Rating gehaald. Dit houdt in dat hij nu in het 
donker mag vliegen op vliegzicht, wat nodig is voor zijn 
Instrument Rating. Een leuke, bijzondere ervaring. 
Na het behalen van zijn Instrument Rating  zal Jaap zo 
snel mogelijk starten met zijn volgende praktijk 
gedeelte: CPL – Commercieel Brevet. Ook dit vraagt de 
nodige vlieguren, die vanuit Teuge gemaakt zullen 
worden. De verwachting is nu dat hij dit eind 2018/ 
begin 2019 kan afronden. Dan is de vliegopleiding klaar 
en wachten er alleen nog diverse trainingen, die nodig 
zijn om voor MAF te kunnen vliegen.  
 

 

 

  

 
Ondertussen is Mieke weer één dag in de week 
gestart met werken. Ze heeft een balans 
gevonden tussen de zorg voor de kinderen, het 
huishouden en het werk wat ze leuk vindt om 
te doen als jeugdverpleegkundige.  
De afgelopen periode was ook intensief in 
verband met de zorg om de gezondheid van 
Miekes moeder. Gelukkig mag de situatie weer 
wat stabieler zijn, maar haar gezondheid blijft 
erg broos.  
 

 
 
Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen te 
melden: onze kleine Thirza groeit als kool! We 
mochten haar op zondag 4 november laten 
dopen in de Hervormde kerk in Groot-Ammers. 
God wil laten zien dat Hij een verbond heeft 
met haar. Ondanks dat Thirza nog niet begrijpt 
wat dit verbond inhoudt, wil God naar haar 
omzien en van haar afweten. Wat een wonder! 
Net zoals Thirza nog niet begrijpt van onze 
voorbereidingen naar Suriname; wij als ouders 
nemen haar hierin mee, zonder dat ze hier iets 
van begrijpt. Zo wil God Zich nu al met haar 
leven bemoeien.  
 
 
 

 
 
 
 
 



         

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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Voorbereidingen 
In februari stopt Mieke met werken om zich 
helemaal voor te bereiden op de uitzending in 
mei 2019 D.V. Tevens gaan we  de komende 
maanden  allerlei papierwerk invullen om onze 
visa aan te vragen, medische (tropen)keuring te 
ondergaan etc. We zijn voorlopig gewoon nog 
(druk)  in Nederland! Graag houden we u op de 
hoogte van wat we allemaal doen. 
 
Heeft u een vraag voor Jaap en/of Mieke? Mail 
deze naar tfcflyingwith@outlook.com.  
 
 

 

 
Dankpunten: 

 Voor de behaalde examens 

 Voor de kracht en gezondheid die we 
dagelijks krijgen  

 Voor het betrokken meeleven  

 Voor de (financiële) steun  
 
Gebedspunten: 

 Kracht voor Mieke, omdat Jaap veel van 
huis is 

 Wijsheid en kracht voor Jaap voor het 
behalen van zijn commercieel brevet 

 Voor de gezondheid van Miekes moeder 

 Voor de verdere voorbereidingen voor 
vertrek 

 
 
Een hele hartelijke groet, 
 
Jaap, Mieke, Mateo en Thirza de With 
 
 
E-mail TFC: tfcflyingwith@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 
 

 

Heel vaak krijg ik de vraag: ”Mieke, wat wordt jouw 
taak als jullie worden uitgezonden?”  
“Nou, gewoon huismoeder, de zorg voor het gezin 
en onze kinderen.”  
 
Mijn taak wordt niet alleen de zorg voor het gezin, 
want MAF Suriname verwacht ook een aantal dingen 
van de vrouwen, zoals het deelnemen aan 
(gebeds)bijeenkomsten en Bijbelstudies, het 
verlenen van hospitality enz. Het gezin blijft wel op 
de  eerste plaats staan.  
Voor mijn zwangerschapsverlof had ik via mijn werk 
een scholing over het hechtingsproces van kinderen 
en de belangrijke taak van een ouder daarbij.  Ik 
bedacht me hoe ik een super belangrijke taak heb 
binnen ons gezin. Vooral als we uitgezonden zijn; de 
cultuur heeft zo zijn impact op de ontwikkeling en 
hechting van de kinderen, maar ook voor ons als 
ouders kost het leven in een andere cultuur meer 
energie. Dan is het juist goed om tijd te hebben om 
de kinderen een veilig thuis te geven en ze te 
begeleiden naar de volwassenheid.  
Mooi dat ik zo vanuit mijn werk kennis aangereikt 
krijg die ik mee kan nemen in het werk voor MAF. En 
als dit er is, dan vindt mijn hand vanzelf ook iets om 
te doen buiten de deur. Overal in deze wereld is 
behoefte aan hulp, ook in Suriname. En als mijn hand 
iets vindt, dan worden jullie ter zijner tijd op de 
hoogte gebracht. 
 

Bedankt 
We mochten bij boekwinkel ‘De Parel’ in Nieuw-
Lekkerland een mooie gift in ontvangst nemen.  
God zorgt voor ons, via verschillende wegen. 
Ondoorgrondelijk!  We zijn heel erg dankbaar voor 
al het meeleven, de (financiële) steun en de 
belangstelling door middel van kaartjes of een 
gesprekje. We waarderen dit enorm. 
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