
 

 

Beste familie, vrienden en bekenden, 

 

Een hartelijke groet uit een warm Sentani! Hierbij 

weer wat nieuws van ons over ons leven hier, het 

werk en de kinderen. 

Het werk 

De afgelopen maanden waren heel afwisselend en 

dynamisch. Willem heeft veel in de hangaar  

gewerkt. Er is daar ontzettend veel werk te doen. 

Hij is inmiddels bevoegd om vliegtuigen vrij te  

geven en wordt daarom veel ingezet in de  

hangaar. Als de vliegtuigen niet goed zijn  

onderhouden kunnen ze tenslotte ook niet vliegen. 

Ook heeft hij een aantal weken gewerkt aan het 

invoeren van alle gegevens en onderdelen in een 

nieuw software programma waar MAF Amerika  

wereldwijd mee gaat werken.  

Ondertussen gaat het vliegen onder supervisie ook 

gestaag door. Papoea is een land met flinke  

vlieguitdagingen en het vraagt veel vlieguren om 

zelfstandig te mogen vliegen. Er zijn zo’n 160  

actieve vliegstrips waar MAF heen vliegt en deze 
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liggen veelal niet op de makkelijkste plaatsen. Naar iedere strip 

moet je eerst een aantal keer onder supervisie (met instructeur) 

vliegen — ook wel check-out genoemd. Dat betekend in de praktijk 

dat Willem continue check-outs’ zal krijgen, totdat hij toestemming 

krijgt om het alleen te doen. Steeds opnieuw voor een aantal nieu-

we vliegstrips. Vooral het weer is een flinke uitdaging hier in Pa-

poea. Voor 10 uur ‘s morgens heb je vaak te maken met mist en na  

10 uur beginnen er overal onweersbuien op te bouwen.  

Veel dingen kun je plannen, maar veel dingen ook niet. Zo reed er 

een ander vliegtuig tegen één van de MAF-vliegtuigen aan,  

waardoor een vleugel beschadigd raakte. Op een andere plek was 

er een probleem tijdens een landing. Daarom was Willem een nacht 

over in het dorp om daar te helpen met het vliegtuig, die daar niet 

meer weg kon. Zo sta je het ene moment te sleutelen in de  

hangaar, de volgende dag zit je achter de computer, of in de lucht, 

of overnacht je bij mensen in een dorpje in de bergen. Erg  

afwisselend dus.  

We ontmoetten hier in Sentani een jong Indonesisch echtpaar bij de 

kerk, die met Willem hadden meegevlogen uit een dorp. Ze hebben 

allebei gestudeerd in Jakarta en hij gaat nu lesgeven in een dorp in 

Papoea. Het is best heel bijzonder dat ze zich gaan inzetten voor 

het onderwijs aan Papoea-kinderen, aangezien het met het  

onderwijs in de dorpen van Papoea slecht gesteld is. Er zijn een 

aantal organisaties actief om deze kinderen goed christelijk  

onderwijs te bieden, waarbij Bijbelse normen en waarden aanleren 

en karaktervorming een belangrijk onderdeel zijn. Door het slechte 

onderwijs, vooral in het binnenland, worden de Papoea’s steeds 

meer naar de rand van de samenleving geschoven. Zelfs de 

ouders denken dat hun kinderen dom zijn. Maar als ze goed  

onderwijs krijgen blijkt dat helemaal niet zo te zijn. 



 

 

 

Romeinen 10: 14 - Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie 

zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 

 

Wilt u bidden voor: 

 de scholen in Papoea. Voor trouwe en goede docen-

ten die kunnen getuigen van Jezus Christus.  

 het proces van het kiezen van een nieuwe  

directeur voor MAF Amerika. 

 Mariëtte, als ze elke dag er is voor de kinderen en dat 

veel energie vraagt.  

 bid u mee voor de relatie die we elke dag  

onderhouden of opbouwen met mensen van een  

andere cultuur, dat we getuigen mogen zijn van Jezus 

Christus. 

 bid u mee voor Indonesië? Voor de uitbreiding van 

Gods Koninkrijk hier. 

Dankt u mee: 

 voor een goed verloop van de vliegoriëntatie. 

 voor de gezondheid die we steeds ervaren.  

 dat Miriam eindelijk beter gaat slapen, wat ons ook 

meer energie geeft overdag. 

 voor de TFC, vrienden, familie en onze thuisgemeente 

die steeds zich weer inzetten voor dit werk. 

 

Wilt u steunen?  

Steunfondsgegevens:  

NL82ABNA0577622056  

t.n.v. MAF Nederland  

o.v.v. Steunfonds Jonkers 

Familieleven 

In alle dynamiek van het werk is de thuisbasis vrij stabiel. En dat is fijn. We hopen in ieder geval dit jaar hier in Sentani te 

blijven. We zijn blij dat we een poosje op dezelfde plek kunnen blijven na alle verhuizingen de afgelopen jaren. De  

kinderen hebben het goed naar hun zin en Mariëtte vind ook haar draai in de stad en het team.  

We zijn veel thuis, maar proberen ook leuke dingen met 

de kinderen te doen. Zo is er elke week een  

speelgroepje waar we heen gaan en spelen ze iedere 

week met een Nederlands vriendje. Matthias en Miriam 

kunnen ook prima samen spelen. 

Miriam kijkt goed af wat haar grote broer doet. Ze  

spelen veel buiten in de zandbak of kliederen lekker 

met water, wat hier altijd kan met het warme weer.  

Matthias racet rond op z’n fietsje met zijwieltjes. Hij 

gaat graag op onderzoek uit op de basis, met of zonder 

toestemming van mama.. Hij is erg leergierig en je kan 

hele gesprekken met hem voeren. Miriam klimt als een 

aapje naar boven op het klimrek en is niet zo snel bang. 

Ze kan inmiddels “nog een keer!” heel goed zeggen.. Ze 

leert elke dag nieuwe woordjes praten. Pas zei ze zelfs 

iets wat op ‘kakkerlak’ leek.. Nou, dat kan best. Die kom 

je zo af en toe wel tegen. 

Dank 

In de afgelopen periode hebben veel mensen zich veel 

ingezet om onze uitzending steeds mogelijk te maken.  

Elke keer weer realiseren we ons dat het een wonder is 

en dat dit kan. We danken de Heere daarvoor en willen 

jullie daarnaast ook hartelijk bedanken voor jullie  

gebed, betrokkenheid op allerlei gebied en steun.  

Willem, Mariëtte en kids. 

Kaarten lezen die we gekregen hebben van de deelnemers 

van het verrassingsdiner in Hedel. Erg leuk, bedankt! 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie  

Jonkers. 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 Willem & Mariëtte als  

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website 

www.maf.nl/jonkers. 

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers 

gaat. 

http://www.maf.nl/

