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 Na bijna 6 maanden in Nederland werd de terug reis weer aanvaard. Dit gaat altijd gepaard met afscheid nemen 
van vrienden die de kinderen weer gemaakt hebben op school, werk, of zomaar. We hebben een gezellige avond 
gepland in het al koude Nederland, ‘s avonds heerlijk zingen en kletsen bij een kampvuur. Maar bij weggaan 
hoort ook altijd je hele hebben en houden weer inpakken. Zes koffers deze keer, want Tjeerd blijft in Nederland. 
Alle schoolboeken en werkschriften moeten ook weer mee. De koffers waren gevuld voordat de kilo’s op 
waren… Gelukkig hadden we roltassen voor de handbagage, waarin nog een gedeelte boeken konden worden 
ingepakt. Wel een beetje te zwaar maar gelukkig kon alles mee. Het huis in Schore moest leeg dus dat was weer 
een heel werk, wat gedaan werd door het thuisfront comité en familie leden. En iedereen die ons spullen te 
leen heeft gegeven willen we dan ook hartelijk bedanken. Van bed tot tafel, van kopjes tot… vul zelf maar in.  
 
 Afscheid nemen, nog een keer naar school fietsen, een keer friet met een frikandel eten en de laatste keer 
werken. Maar ook: volgende week slaap ik weer in mijn eigen slaapkamer. Zie ik mijn vrienden daar weer en 
worden we weer wakker van de vliegtuigmotor een meter of 10 voor ons huis. En niet te vergeten dan hoeven we 
geen jas en schoenen meer aan. 
 
 We hebben een goede tijd gehad in Nederland. Alle kinderen hebben een positieve ervaring met Nederland gehad 
waar ze anders in een verlof van 2 maanden niet aan toe kwamen. Dat is voor ons als ouders heel goed om mee 
te maken. Ook al ben je in je eigen ogen nog zo Nederlands, de kinderen kijken daar toch niet zo tegen aan. Ze 
nemen onbewust veel gewoontes over van de Amerikaanse cultuur op de basis (de basis collega’s zijn allemaal 
Amerikanen) en van de Papua cultuur. Zo zult u misschien ook wel gemerkt hebben dat we dingen anders deden.  
 
 Dit verlof hebben een paar presentaties gegeven. Tijdens de zomervakantie is er geen vereniging seizoen. Veel 
verenigingen waren bezig met hun laatste week toen we aankwamen in Nederland en de eerste werkzaamheden 
stonden gepland in de week dat wij weer vertrokken. Toch zijn er mensen geweest die actie voor ons werk hebben 
gehouden. Zelfs twee kledingbeurzen in de Petrakerk. Het is fijn om te weten dat er mensen zijn die met ons mee 
werken. Het is namelijk even belangrijk; jullie bidden en werken in Nederland zodat wij ons werk in Papua kunnen 
doen. Bedankt daarvoor. 
 
 Pieter is een maand eerder vertrokken naar Amerika en op de weg naar Papua hebben we ons weer verenigd op 
Schiphol zodat we wel samen de verdere reis konden maken. Anja is de eerste week meegegaan naar Amerika. 
Pieter heeft een maand training achter de rug daar, voor verschillende vaardigheden. Onder andere de training 

‘Laat de redenen van mijn 
mond en de overdenkingen 
van mijn hart welbehaaglijk 
zijn voor Uw aangezicht, O 

HEERE, mijn Rotssteen en mijn 
verlosser!’ 

Psalm 19:15 



om de Kodiak te kunnen vliegen. En omdat een van de 
ondersteunende kerken slechts 20 minuten rijden bij het 
hoofdkantoor van MAF US is, zijn we daar natuurlijk ook 
geweest. Het was heel goed om hen weer te kunnen 
ontmoeten. Het was bovendien heerlijk om een lang 
weekend voor ons tweeën te hebben in Idaho, terwijl de 
kinderen bij de familie in Nederland waren. Dat was echt 
een goed plan!  
 
 Tjeerd blijft in Nederland en zal beleven en welzijn met 
kerst voor 3 weken terug komen naar huis in Nabire. Hij heeft het goed naar zijn zin op de Evangelische Hogeschool 
in Amersfoort.  
 

 En nu zitten we weer hier in het tropische Papua. Het regent veel 
en de zon schijnt uitbundig. De luchtvochtigheid is erg hoog en we 
genieten weer van ons eigen huis. We hebben eerst maar eens 
grote schoonmaak gehouden. Hoeveel emmers zwart water de 
gootsteen in zijn gegaan weet ik niet meer, maar we hebben met 
z’n allen de klus geklaard. 
 
 Volgende week begint de school weer en deze keer hebben we 
geen onderwijs vrijwilliger. Ook vanaf deze plek willen we de 
oproep laten horen: we hebben een lege plek in het onderwijs voor 
onze kinderen. Mocht dat u aanspreken, neemt u a.u.b. kontakt 
met ons op! Voor nu betekent het dat Anja de lessen bij Hanne en 

Tom gaat geven. Ook dat het werk met de lokale kinderen op een laag pitje komt te staan. Pieter gaat de planning 
van Harm en Janieke bijhouden. Door dat zij in Nederland gewoon school via de Wereldschool hebben gedaan 
hebben ze nu geen achterstand opgelopen wat voor hen natuurlijk heel positief is. We gaan dan ook vol goede 
moed verder. Het klas lokaal moet nu gedeeld worden met de andere families op de basis zo is het huis van de 
vorige onderwijsvrijwilliger omgebouwd in een lokaal zodat we toch gescheiden onze lessen kunnen regelen.  
 
 Op de basis was een feest te vieren omdat we door Gods hulp 5 jaar ongeluk-vrij hebben mogen vliegen als MAF 
Papua. Zo worden we gelijk weer ondergedompeld in de cultuur. Een maaltijd met een varken letterlijk aan het 
spit! Daarnaast ontspannende (sport)activiteiten om het team te versterken.  
 
 We zien er naar uit om op de flight line weer volop mee te draaien in het zendings- en kerkenwerk. Zo is er veel 
(en groeiend!) werk voor de zendingsorganisatie NTM in ‘ons’ gebied. Zo zijn we op dit moment bezig met een 
aantal vluchten voor Bijbelvertaalwerk. Daarnaast begint volgende maand de kerstperiode weer. Dan is het altijd 
steendruk met bijvoorbeeld school vakantie kinderen die voor de kerst naar hun ouders thuis willen, of mensen 
die aan de kust werken en met kerst verlof naar huis gaan in de binnenlanden. Straks in januari blijft het nog even 
net zo druk, omdat iedereen die uitgevlogen is ook weer terug wil… Bidden jullie mee voor wijsheid en veiligheid? 
Tijdens onze afwezigheid zijn er 5 ongelukken gebeurd in Aviation op Papua. Gelukkig allemaal buiten MAF, maar 
het laat wel weer zien dat we altijd voorzichtig moeten blijven en nooit moeten zwichten voor de altijd aanwezige 
en drukkende kerk-, medische, en zendingsvlucht aanvragen. Naast de andere reguliere vlucht aanvragen. Bidt 
ook om wijsheid als Pieter vanaf volgende week weer het wekelijkse vliegrooster vanaf de Nabire basis zal maken.  

 
Pieter en Anja van Dijk,  

Tjeerd (NL), Janieke, Harm, Hanne en Tom  
 

www.facebook.com/TFCvanDijk  
pvandijk@maf.org  

kijk foto’s op de website! 
onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten 

(www.zgg.nl) 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. 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 Pieter & Anja 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 of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat. 

 

Alle nood situaties konden veilig in de 
Kodiak simulator in Washington (US) 
geoefend worden.  

 

Tijdens de afsluitvlucht van de Kodiak training gingen 
een aantal kerkenraadsleden mee van de 
ondersteundende kerk in Boise. 

 

Adres  
P van Dijk family 
Kompleks MAF, rumah 
No. 7 
Nabire 98801 
Papua INDONESIA 
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