
 

 
 

 

 
 

 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
 
Het is een hele drukte in Sentani. De voorbereidingen voor ‘operation reset’  zijn in volle gang. In de laatste week van 
november worden er zo’n 50 technische mensen verwacht die aanwezig zullen zijn op de vergaderingen. Waar gaat dit 
allemaal over? 
 
Sommigen van jullie zijn misschien bekend met de MAF programma’s in Indonesië. Er zijn drie verschillende programma’s 
op drie verschillende eilanden. MAF vliegt daar met in totaal 18 vliegtuigen. Papua is het oudste programma. Daarnaast zijn 
er programma’s op Kalimantan en in Aceh. De manier van werken is op elk van deze programma’s een beetje verschillend. 
We gebruiken grotendeels dezelfde vliegtuigen, maar soms voor verschillende doeleinden. Op Kalimantan bijvoorbeeld 

wordt de Cessna 206 nog gebruikt en 
op Aceh wordt er vooral gevlogen voor 
medische vluchten en ligt de nadruk 
meer op het persoonlijk contact met 
de bevolking, omdat er veel minder 
vluchtaanvragen zijn dan op Papua. 
Papua is een groot programma. We 
hebben de meeste vliegtuigen en het 
meeste personeel. Voor de 
Indonesische overheid kan het 
verwarrend zijn dat er drie 
verschillende programma’s zijn die wel 
allemaal onder MAF vallen, maar toch 
op verschillende manieren te werk 
gaan. Dit is één van de redenen 
waarom er is besloten de programma’s 
zoveel mogelijk onder één hoed te 
brengen. Er zijn nieuwe handboeken 

gemaakt en er is een nieuw regionaal management team gevormd. Op deze manier kunnen de programma’s technisch 
gezien zo veel mogelijk op dezelfde manier opereren en is het duidelijk voor de overheid wie verantwoordelijk is voor de 
organisatie. Bovendien kunnen we als programma’s elkaar beter steunen en aanvullen.  
Best spannend allemaal om deze verandering binnen de organisatie te zien. Voor iedereen zal het aanpassen en wennen 
zijn. Daarom is het belangrijk dat alle neuzen ook dezelfde kant op wijzen en iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Een 
grote vergadering is daarom niet overbodig. Voor het eerst in de geschiedenis komen alle technische medewerkers van 
MAF uit heel Indonesië voor een week bij elkaar.  
 
Een nieuwe uitdaging 
Ook voor ons gezin brengt dit veranderingen mee. Kees is 
gevraagd om in dit nieuwe managementteam verantwoordelijk 
te zijn voor de training van zowel het vliegpersoneel als het 
grondpersoneel. Daar moesten we wel even over nadenken, 
maar we geloven dat God ons de komende jaren op deze 
manier binnen MAF wil gebruiken. De nieuwe functie van Kees 
is dan Chief Pilot. Sinds augustus was hij al bezig met de 
training van collega-piloten op Papua omdat de huidige Chief 
Pilot op verlof is. Nu zet hij deze functie dus voort, maar met 
de verantwoordelijkheid voor de drie programma’s in 
Indonesië. Dat houdt de komende maanden vooral in dat hij 
de procedures hiervoor gaat standaardiseren en systemen gaat opzetten 
om te zorgen dat de vereiste training gebeurt. Een deel van dit werk is praktisch vliegen 
met collega’s naar de posten. Een ander deel zal kantoorwerk zijn. Daarnaast is het wel eens nodig om naar 
Aceh, Kalimantan en Jakarta te gaan voor besprekingen en safety audits. Naast de training van collega piloten is er het 
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trainen van lokale medewerkers. Hiervoor moeten methodes worden 
samengesteld. Het gaat om allerlei trainingen op het gebied van 
(vlieg)veiligheid, tanken, laden, lossen, omgaan met gevaarlijke 
stoffen, weerrapporten geven etc. Vanwege de ervaring die MAF heeft 
met het vliegen in 
berggebieden, kreeg  
Kees vorige week de 
vraag van de 

Indonesische overheid 
om bijeenkomsten hierover bij 

te wonen. Het is leuk om op deze manier 
ook inspraak te kunnen hebben op de algemene 

vliegveiligheid op Papua.  Kees is met veel zin aan deze functie begonnen. 
Het betekende wel dat iemand anders nu de functie van basemanager over 
moest nemen. De afgelopen 9 ½  jaar heeft Kees dit met veel plezier gedaan, 
maar het is nu ook een goede tijd om dit los te laten en iemand anders de 
kans te geven hierin te investeren.  
 
Weer nat gegooid 
Voor Kees zijn nieuwe functie was het nodig dat hij ook op de Cessna Caravan ging vliegen. In de afgelopen maanden is 
hij daarvoor in training gegaan. Na zo’n 40 uur vliegen en meer dan 100 landingen samen met een collega instructeur, 
kon hij alleen met de Caravan op pad. Zoals dat de gewoonte is bij MAF, werd hij na de eerste solo vlucht door collega’s 
opgewacht met emmers water en een tuinslang. 
 
Singapore 
Omdat ons werkvisum in augustus zou verlopen, hadden we plannen 
gemaakt om naar Singapore te gaan om daar een nieuw visum te krijgen. 
Een paar dagen voor ons vertrek kreeg Elsbeth echter last van een hernia in 
haar rug. Ondanks dat het niet makkelijk was om zo naar Singapore te 
vertrekken, waren we toch dankbaar dat de hernia nu kwam en niet net na 
de geplande reis. In Singapore konden we goed geholpen worden. Terwijl de 
rest van de familie Singapore verkende en aan de gang ging voor een nieuw 
visum, lag Elsbeth op de operatietafel. De operatie is heel goed gegaan en er 
is ook goed herstel al blijft de rug een zwakke plek. Iedereen bedankt voor 
de e-mails en kaarten die we kregen. Na twee weken Singapore vertrokken 
we met een nieuw visum weer richting Wamena. 
 
Plotseling Overleden  
Een andere gebeurtenis in ons leven wat best veel impact heeft gehad, was het overlijden van onze huishulp Ibu Salena 
afgelopen augustus. Zij werd aangereden door een motor toen ze ‘s avonds de weg overstak. Doordat haar hoofd hard op 
het asfalt terechtkwam, kreeg ze inwendige bloedingen en overleed ze de volgende dag. We zijn met de familie 
meegegaan naar de begraafplaats in Wamena om haar te begraven. Ze laat vier volwassen kinderen achter.  We zijn 
verdrietig en missen haar. Ze heeft de afgelopen zes jaar hier in Wamena bijna elke week zes dagen in de week bij ons in 
huis gewerkt. Ze was dan ook bijna deel van ons gezin. Inmiddels hebben wij een nieuwe hulp, Ibu Popi, die bij ons werkt.  

 
We naderen het eind van dit jaar en ook de kerstdagen komen dichtbij. De 
kinderen hebben op de Engelse school meegedaan met een kerstconcert. 
Verder hebben we vorige week kerst gevierd met onze collega’s. Bedankt 
voor jullie steun dit afgelopen jaar. Laten we ons samen richten op ‘het 
Kind dat voor ons is geboren, de Sterke God, de Vredevorst.’ We wensen 
jullie allemaal gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig 2017. 
 
Hartelijke groeten,  
 
Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, 
Tirzah en Aron Janse 
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Papua, Indonesia 
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In de maand oktober kregen we bezoek van Kees’ zus 
Antke en haar familie die op Java wonen. Antke vroeg 

ons of ze een stukje voor de nieuwsbrief over ons leven 
kon schrijven. 

 
 

Bidden voor Kees en Elsbeth, Marijne, Joel, Tirzah en Aron, 
We zijn net terug van een bezoek aan Kees (mijn broer) en Elsbeth 
in Wamena. Als bidder voor hen, bad ik meestal vooral voor het werk en de 
veiligheid van Kees als piloot en voor Elsbeth en het lesgeven van hun kinderen, maar dat 
was het wel zo'n beetje. Hoe ze leven als gezin in dat binnenlandstadje Wamena, daar kon ik me niet goed een 
beeld bij vormen. Ik zal proberen iets van mijn ervaringen op te schrijven zodat we gerichter voor hen allemaal 
kunnen bidden.  
Het is schemerdonker. We rijden in de auto naar de andere kant van de stad waar we door een collega zijn 
uitgenodigd op het eten. Kees rijdt heel langzaam. Elsbeth zit naast hem en zit druk mee te rijden. Een extra paar 
ogen in het verkeer is echt nodig. Er komt van alles links en rechts zonder licht voorbij en een aantal keren gaat het 
maar net goed. Wamena is een stadje waar je de spanning voelt. Spanning die er hangt tussen de verschillende 
groepen mensen die er wonen: de oorspronkelijke bewoners van Wamena, Papoea's uit het bergland, Papoea's van 
de kust, Indonesische mensen uit andere delen van het land die ook wel de sluikharigen worden genoemd, en vele 
andere nationaliteiten. De meeste bewoners zijn christen, maar er komen ook hoe langer hoe meer moslims wonen 
wat de spanning nog eens vergroot. Veel dronkenschap en diefstal maken het een stadje waar je continu op je 
hoede moet zijn. Als Marijne op de markt konijnenvoer wil halen, blijft ze op haar fiets zitten zodat ze snel weer 
weg kan. School doet Elsbeth zelf. Ze hebben een schoolgebouwtje in de tuin. Dat wist ik al. Maar nu ik daar was, 
besefte ik pas hoe pittig het toch vaak moet zijn om 4 kinderen van VWO tot groep 3 tegelijk les te geven en ze 
enthousiast te houden. Kees geeft ook wat vakken als hij thuis komt van z'n werk. Gelukkig zijn er vakken die ze 
met andere homeschool-ouders samen doen en elkaar zo helpen. De kinderen hebben nu een aantal goede 

vrienden onder de mission kids, maar dat kan zomaar weer 
veranderen omdat het vaak een komen en gaan is van 
gezinnen.  
Er was onder de zendingswerkers een concert georganiseerd 
toen wij er waren. Wat zit er veel muzikaal talent bij jong en 
oud uit zoveel verschillende werelddelen. Heel mooi om met 
elkaar zo God te verheerlijken. Het concert was wel duidelijk in 
een ontwikkelingsland: stroomuitval zorgde voor oponthoud, 
hevige wind blies de muziekstukken van de standaard, een 
tropische regenbui zorgde ervoor dat de muziek een poos niet 
te horen was, de piano werd snel verplaatst omdat er water op 
lekte. En toen hadden we ook nog een aardbeving die even 
voor wat consternatie zorgde. Maar dit alles deed niet af aan 
het enthousiasme van de spelers en luisteraars. Het deed mij 
weer beseffen dat we maar nietige mensen zijn en in alles 
afhankelijk van God zorg. 
 

Op zondagmorgen liepen we naar de kerk tussen de vele andere mensen die hetzelfde doel hadden en ons 
vriendelijk goedemorgen wensten. Mooi dat er zo'n stadje is in Indonesië. Het land met het grootste aantal moslims 
ter wereld. Ik bid dat al deze mensen die zich christen noemen ook echt volgelingen van Christus zullen zijn. En dat 
dit stadje met z'n vele kerken een voorbeeld zal zijn voor andere steden. 
Ik bid voor Kees en Elsbeth, voor Marijne, Joel, Tirzah en Aron die in Wamena wonen. Voor hun veiligheid, voor 
blijvend enthousiasme en de kracht die ze nodig hebben voor hun dagelijks werk en school. De Heere Jezus zegt: 
"Gij zijt het licht der wereld" Mattheus 5:14. Ik bid dat de mensen om hen heen in Wamena dit Licht zullen zien en 
ook zelf het Licht weer verder verspreiden.  
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