
 
 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 7   -   Jaap en Mieke de With   -   Maart 2019 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Over ongeveer 3 maanden hopen we te vertrekken 
naar Suriname. Dat is opeens heel dichtbij. In deze 
nieuwsbrief nemen we jullie mee in de dingen die 
komen kijken bij de voorbereidingen op het vertrek. 
 
Afgelopen periode  
Eind januari heeft Mieke haar laatste werkdag gehad. 
Na haar Hbo-v opleiding is ze aan de slag gegaan bij 
Santé Partners/ STMR als jeugdverpleegkundige en 
later ook als gezins- en opvoedcoach. Met veel plezier 
heeft Mieke daar 8,5 jaar  gewerkt. Niet meer werken 
geeft Mieke ruimte voor zaken die geregeld moeten 
worden voor vertrek. Tot op heden heeft Mieke nog 
niet stil gezeten en zich zeker niet verveeld.  Mieke 
heeft een cursus EHBO bij baby’s en kinderen gedaan, 
zodat ze eerste hulp kan verlenen. 
 

 
 

Alle examens van Jaap zijn gehaald, zowel theorie als 
praktijk! We zijn enorm dankbaar dat dit allemaal 
goed verlopen is. Op dit moment is Jaap alleen nog 
maar bezig met trainingen voor MAF, waarvan met 
het verschijnen van deze nieuwsbrief het gedeelte in 
Nederland waarschijnlijk zal zijn afgerond. Wel moet 
hij nog een training (standaardisatie) van 4 weken in 
Australië doen om uitgezonden te kunnen worden. 
Dit zullen 4 intensieve weken zijn, eerste week veel 
theorie, en dan 3 weken praktijk.   
 

 
 

 

 

  

 
De komende periode 

Mieke blijft met de kinderen in Nederland. We 
hebben hiervoor gekozen onder andere 
vanuit financieel opzicht. Mieke zal zich niet 
vervelen in Nederland: halverwege de periode 
dat Jaap in Australië zit, moet het huis 
leeggeruimd worden en vindt de 
sleuteloverdracht plaats. 
U snapt dat dit voor ons  een bijzondere 
situatie is. Jaap vertrekt vanuit het huis, waar 
hij 10 jaar heeft gewoond naar Australië en 
komt daar niet meer terug, terwijl Mieke voor 
de verhuizing en de sleuteloverdracht staat. 
We zijn dankbaar dat onze TFC in deze periode 
helpt en Mieke in alles ondersteunt.     
In de weken dat we ‘huis-loos’ zijn, mogen we 
enkele weken bij onze beide ouders verblijven. 
We zijn dankbaar dat we welkom zijn bij hen, 
maar ook dat zij de ruimte hebben en het zien 
zitten om ons in huis te hebben.  
  
De visum aanvraag is gedaan bij het consulaat 
van Suriname in Amsterdam. Ondertussen 
worden er ook andere zaken geregeld, zoals de 
uitzenddienst en de momenten van afscheid 
nemen.   
Op zaterdag 15 juni kunt u afscheid van ons 
nemen. En op zondag 16 juni in de 
morgendienst staat onze uitzenddienst 
gepland. Nadere informatie volgt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



         

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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Dankpunten: 

  Afronding van de opleiding in Nederland 

 Het vele meeleven dat we ervaren 

 De vele financiële giften die binnen 
komen  

 Voor de kracht en gezondheid die we 
dagelijks krijgen in dit traject 

 
Gebedspunten: 

 Kracht voor Mieke, als Jaap in Australië is  

 Wijsheid en kracht voor Jaap voor het 
afronden van het laatste gedeelte van 
zijn MAF opleiding (standaardisatie)  

 Voor de verdere voorbereidingen voor 
vertrek 

 
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 
 

Tja, daar sta ik dan voor m'n boekenkast. Er staat 
van alles in. Ik moet beslissen wat ik meeneem, 
ergens bewaar, of wat er weg kan. Ik kijk naar de 
plank met boeken over opvoeden. Allemaal 
aangeschaft voor m'n studie en werk. Laat ik die 
maar verkopen, misschien dat iemand anders er 
nog iets aan heeft. Daaronder de plank met 
romans. Lastig: ik pak een boek wat ik jaren 
geleden gekregen heb van m'n ouders. Zal ik het 
meenemen? Ik zet het nog even terug. Als ik nu 
eens 4 stapels maak: weg, bewaren, mee en 
twijfel.. Na een uur ben ik een heel eind verder. 
Morgen mag ik beginnen aan de schoenen. Zal ik 
alleen zomerschoenen meenemen of is een paar 
laarzen ook handig voor als het bijvoorbeeld veel 
regent of als we de Bush in gaan. Eerst nog maar 
even een nachtje over slapen... er zullen namelijk 
nog veel meer van zulke dagen en momenten  
komen. 
 

 

Zegeningen  
We zijn steeds weer stil onder alle zegeningen. Aan 
het begin van 2019 werden we gebeld dat we de 
hoofdprijs hadden gewonnen met de 
decemberactie van de Ondernemers Vereniging 
van Groot-Ammers: waardenbonnen van €150,- die 
we mochten besteden bij aangesloten 
ondernemingen.   
 
Vanaf 1 maart zijn we gaan leven uit  het 
Steunfonds. Beiden zijn we opgevoed met de 
overtuiging dat je moet proberen om jezelf te 
kunnen onderhouden. Maar nu mogen we in 
afhankelijkheid leven van de giften die u 
ons geeft. Wij hebben geen inzicht in deze giften. 
We zijn, naast God, alle gevers enorm dankbaar 
voor de steun die we ontvangen, in welke vorm dan 
ook. Wat een zegen dat er zoveel gegeven wordt! 
Dit zorgt ervoor dat wij ons kunnen focussen op het 
werk wat op ons wacht  in Zijn dienst en heel 
specifiek in Suriname!  
 

 
 

Ook de acties verlopen steeds erg goed. De markt 
in december was druk bezocht en ook de 
zangavond in maart. De opbrengst van de markt 
was ongeveer €3600,- en de zangavond bracht 
ruim €2250,- op. 

 
Agenda 

 11 april gaat Jaap naar Australië 

 30 april sleuteloverdracht 

 14 mei komt Jaap weer ‘thuis’  

 15 juni mogelijkheid om afscheid te nemen 

 16 juni uitzenddienst 
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