
 
 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 10   -   Jaap en Mieke de With   -  April 2020 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Hier een bericht van ons nu vanuit Nederland en wel 
vanuit de pastorie in Noordeloos. ‘Ons stekkie’ waar 
we tot 1 september kunnen blijven zitten. We 
schrijven “stekkie”, maar noem het gerust een “stek” 
of een zeer riante woning met een grote tuin waar de 
kids iedere dag in spelen. Gelukkig kan dat nu: de tuin 
moest eerst worden opgeknapt en afgesloten om 
Mateo en Thirza met een geruster hart buiten te laten 
spelen. Mateo is er namelijk al een paar keer vandoor 
gegaan, en aangezien hij al goed de weg weet, loopt 
hij zelf naar de kraan die een aantal straten verderop 
het oude dorpshuis aan het slopen is.  
      

We wonen dus tijdelijk in de 
pastorie van Noordeloos. 
Regelmatig maakten 
bezoekers opmerkingen 
over de tekst boven de 
tussendeur in de hal: “Vrede 
zij ulieden”. En of het niet 
genoeg is, staat er naast de 
deur op het raam  
 

geschreven: “zet je zorgen om in gebed!” Mooi hé! 
Om daar te wonen en er iedere dag onderdoor te 
lopen. We moeten eerlijk zeggen dat we het vaak al 
niet meer zien, het is al zo gewoon geworden. Toch 
beseffen we steeds weer dat het niet alleen is “zet je 
zorgen om in gebed” maar ook -zoals dominee van de 
Belt pas preekte in Noordeloos-: zet je zorgen om in 
dankbaarheid. Er zijn nog steeds -naast alle 
vraagtekens over de afgelopen periode in Suriname- 
tienduizend redenen voor dankbaarheid. Laten we dit 
met elkaar in deze tijd niet vergeten!  

 

 

  

 
   

 

Onze weg is helaas anders gegaan dan we gedacht, 
gepland en gehoopt hadden. In de eerste maanden 
hebben we echt kunnen genieten van het leven in 
Suriname, het wennen aan een ander land met zijn 
eigen mix van culturen, het subtropisch klimaat en 
het vliegen voor MAF Suriname. Daarna is er een 
hele heftige emotionele periode voor ons 
aangebroken. Waar we ons geroepen voelden, en 
Gods roepstem hebben gevolgd, zitten we nu in 
Nederland. Het gezinsleven had net een draai 
gevonden, tot Jaap thuis kwam met  het 
onverwachte bericht dat hij als piloot niet aan de 
verwachtingen voldeed. De verschillen bestonden er 
uit dat MAF Suriname een andere verwachting had 
van piloten die komen naar hun programma vanaf 
de vliegschool in Nederland. Uiteindelijk lukte het 
Jaap niet meer om aan deze verwachtingen te 
voldoen, door een hele samenloop van 
omstandigheden. Het resulteerde in het stoppen 
met vliegen en heel uiteindelijk de terugkeer naar 
Nederland, omdat MAF Suriname uiteindelijk toch 
niet in de beloofde andere werkzaamheden kon 
voorzien.      

 

We zijn ontzettend dankbaar met onze TFC, ouders 
en vrienden, waar we in deze moeilijke situatie op 
terug konden vallen. Terwijl wij druk aan het 
inpakken waren in Suriname, heeft de TFC in korte 
tijd zoveel voor ons geregeld, zoals het huren van 
het huis waar we nu in wonen..  
 
 
 
 

 
 
 

 



         

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. 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

 

Een knipoog uit de hemel, zo hebben wij het ervaren, 
omdat wij, ondanks de meerdere aanmeldingen 
voor dit huis, er ons tijdelijke thuis hebben.           
We zijn in Nederland gekomen om weer op zoek te 

gaan naar Gods plan met ons leven. Om in rust en 

stilte te luisteren naar Gods weg en Zijn leiding. We 

hebben de eerste maanden in Nederland gebruikt 

om tot rust te komen, maar ook voor het verwerken 

van onze laatste periode in Suriname. Het geeft ons 

daarbij ook juist de ruimte om stil te zijn en nog niet 

in het arbeidsproces ‘druk’ te moeten zijn.  

Begin maart heeft Jaap een week  werkzaamheden 

op vrijwillige basis bij MAF Nederland op kantoor 

gedaan, tot het advies van de overheid kwam om 

zoveel mogelijk thuis te werken i.v.m. het 

coronavirus. In diezelfde week werd Jaap benaderd 

door zijn oude werkgever Den Hartog B.V. of hij 

tijdelijk aan het werk wilde gaan in het magazijn. 

Terwijl die maandag veel mensen verplicht thuis 

moesten gaan werken, kon Jaap weer aan het werk 

bij Den Hartog B.V.  Deze werkzaamheden zullen zijn 

zolang we geen verdere ontwikkelingen kunnen 

melden over een nieuwe uitzending waar we met 

MAF Nederland over in gesprek zijn. MAF Nederland 

heeft lijntjes uitgezet om naar mogelijkheden te 

kijken binnen MAF International om een nieuwe 

uitzending naar een ander programma te 

overwegen. We staan er namelijk  open voor om ons 

voor MAF opnieuw in te zetten. U zult begrijpen dat 

dit ook door alle corona perikelen niet binnen een 

paar maanden kan plaats vinden. Daarom was 

tijdelijk werk  voor Jaap erg welkom. 

 

Mieke zal voorlopig thuis zijn voor het gezin. We 

merken dat het goed is voor de kinderen om veel bij 

ze te zijn en met ze bezig te zijn. Hoe klein onze 

kinderen ook nog zijn, ook zij hebben de hele situatie 

met alle bijbehorende spanningen en emoties 

meegemaakt. Verder mogen we met dankbaarheid 

en verwondering melden dat we in D.V. september 

ons derde kindje verwachten. 

 
 
 
 

Inmiddels heeft Jaap ook een beetje het vliegen 

opgepakt in Nederland. Gewoon om weer het plezier 

te ervaren van het vliegen. Tevens is dit voor hem ook 

nodig in de verwerking van onze periode in Suriname. 

Na zijn laatste vlucht -begin november- heeft hij 

namelijk niet meer gevlogen. 

We ervaren een enorme betrokkenheid. Daar 

werden en worden we heel stil van. Toen we in 

Suriname zaten, maar vooral ook tijdens onze 

terugkeer in Nederland: kaartjes, berichtjes… Samen 

huilen, samen het onbegrip hebben, maar ook weer 

samen lachen en bidden. Willen jullie met ons mee 

blijven bidden om Gods leiding in ons leven? Dat Hij 

ons de weg leidt die wij gaan moeten? Want door alle 

moeilijke dingen heen, is het goed wat God doet, 

soms is het moeilijk om dit altijd te ervaren. Maar we 

mogen weten en vertrouwen dat God erbij was en is.  

Dankpunten: 

- Voor het huis en tuin waar we mogen wonen. 

- Voor de meubels en spullen die we hebben 

gekregen. 

- Dat we iedere dag genoeg hebben. 

- Het werk van Jaap. 

- Onze gezondheid. 

- Mieke’s zwangerschap en dat het goed mag 

gaan. 

- Jaap weer heerlijk heeft kunnen vliegen. 

- Voor de betrokkenheid van velen bij ons. 

- Dat we van elkaar als gezin mogen genieten. 
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