
Jan en Jolien van Leeuwen zijn 
door MAF Nederland geselecteerd.  
Jan zal als IT-er en administrateur 
aan de slag gaan. Op dit moment 
bereiden zij zich voor op hun  
uitzending naar Indonesië in het 
najaar van 2016.

Postadres Jan en Jolien vanaf 25 okt
c/o IMLAC

Jl. Bina Taruna No. 2
Cabean Salatiga

Jawa Tengah 50721
Indonesia

E-mail: janenjolien@outlook.com

Contactgegevens TFC
Nelda Hak (secretaresse)
Telefoon: 06 - 27 11 80 07
E-mail: tfc@janenjolien.nl

NIET STILZITTEN
We zitten echter niet stil. Vanuit het leider-
schap van MAF Indonesië is Jan gevraagd 
een plan te maken voor de komende weken 
hier in Nederland. Dit komt omdat we  
officieel onder de verantwoordelijkheid van 
hen vallen. Zo zal hij de komende tijd nog 
een module van een financiële cursus  
afronden, een cursus doen met betrekking 
tot het veilig werken met elektriciteit (NEN 
3140) en samen met Wilbert Rietveld  
werken aan de financiële jaarafsluiting van 
het Tech Team. Daarnaast kan hij ook nog 
zijn kennis van Windows Server 2012 verder 
ontwikkelen door een online cursus.

Voor Jolien was het even zoeken naar een 
nuttige daginvulling. Na overleg met MAF 
Nederland kwam al snel de vraag of ze mee 
wil denken met het ontwikkelen van een vi-
sie over ‘zorg voor missionkids’. Een thema 
waar ze vanuit haar vorige werk bij ZGG 

JAN EN JOLIEN  
NAAR INDONESIË

KLAAR VOOR DE START?

ook mee te maken had. Ook leest ze mee met 
materiaal dat ontwikkeld wordt voor thuisfront-
commissies. 

Daarnaast zijn we gemiddeld twee dagen in 
de week in Teuge te vinden op de vliegschool, 
MATC. Deze vliegschool leidt veel piloten op 
die voor MAF gaan werken. Omdat het 30 
september open middag was moesten er veel 
dingen geregeld worden: aankleding van de 
kantoren en opleidingsruimten, promotie- 
materiaal en ook het schrijven van instructies 
voor de gastenverblijven. 

TAALSTUDIE
We kijken er enorm naar uit om straks naar 
Indonesië te vertrekken en te beginnen met de 
taalstudie. De taalstudie is in de plaats Sala-
tiga op het eiland (midden) Java. Er zal daar 
een huis voor ons zijn waar we een jaar gaan 
wonen. Ook hopen we een huishulp te krijgen. 
Voor ons gevoel had dat niet nodig geweest, 

nieuwsbrief 

Klaar voor de start? Ja, dat waren we inderdaad. Toch zijn Gods gedachten 

hoger dan onze gedachten en zijn we nog in Nederland. Eind augustus is 

bij Jolien een chronische ontsteking aan enkele gewrichten vastgesteld.  

Na overleg met MAF Nederland en het MAF-programma in Indonesië is  

besloten om langer in Nederland te blijven. We bidden of de medicijnen 

mogen aanslaan en dat we over enkele weken kunnen vertrekken.
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DEO VOLENTE
De zomerperiode is voorbij en daarmee is -ook voor de TFC- 
een nieuw seizoen aangebroken. Het seizoen wordt gevuld 
met acties, vergaderingen, gebed, het werven van nieuwe 
donateurs, presentaties en het vertrek van Jan en Jolien.  
 
We zijn er ons bewust van dat voor al onze activiteiten ‘Deo 
Volente’ van toepassing is. Tijdens de zomerperiode is ons 
gewaardeerde TFC-lid de heer Bloemendaal plotseling  
overleden. Namens de kerkenraad nam hij binnen de TFC de 
rol van adviseur waar. We zullen zijn wijze advies en positieve  
inbreng missen.  

Noteer onderstaande acties alvast in de agenda, we  
ontmoeten u graag!
• Kinderkledingbeurs op vrijdag 14 oktober 
• Volleybaltoernooi op zaterdag 19 november  

Voor meer informatie rondom deze en nieuwe acties, verwijs 
ik u graag naar onze facebookpagina, blog en website. 

Hartelijke groet van de TFC,
Nelda Hak

De n ieuwsbrief  houdt  u  op de hoogte van de ervar ingen 
van Jan en Jol ien .  Meer lezen over ons en ons werk? 
lees de b logs op www. janenjo l ien .n l .@

de verzending van de nieuwsbrieven wordt verzorgd door de  
thuisfrontcommissie in samenwerking met maf nederland.  
wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven 
via adres@maf.nl of aan maf nederland, postbus 7, 7390 AA twello. 
vermeld daarbij dat het om de familie van leeuwen gaat.

maar het is uiteindelijk wel goed om de taal te oefenen. Ze 
spreekt namelijk alleen maar Indonesisch… 
De taalstudie is een jaar lang en bestaat uit negen  
modules van vier weken. Tussen iedere module hebben 
we een weekje om bij te komen. De eerste drie periodes 
hebben we iedere dag vier uur les, de overige maar twee 
uur per dag. De rest van de tijd moet gebruikt worden om 
de taal te praktiseren en de cultuur te leren kennen:  
bijvoorbeeld door naar de markt te gaan, meubels en  
witgoed te kopen voor de plaats waar we daarna gaan  
wonen en een bruiloft bij te wonen. MAF hecht er veel 
waarde aan om de taal goed te gaan spreken omdat je zo 
goede en mooie relaties met mensen kunt opbouwen. Ook 
gaan alle overheidszaken in het Indonesisch.

WAARNAARTOE?
We lieten in de vorige alinea al even vallen ‘meubels en 
witgoed kopen voor de plaats waar we daarna gaan  
wonen’. Op dit moment is het de bedoeling dat we  
uiteindelijk in Sentani op Papoea gaan wonen en werken. 
Vanuit deze plaats zal het Tech Team zijn werk verrichten 
voor alle zestien basissen in Indonesië. 

SUPPORTERS ONMISBAAR
Het gebed is onmisbaar in de voorbereidingen en het werk 
dat we straks gaan doen. Naast gebed doet het meeleven 
ons heel goed. De kaartjes, gesprekjes, mailtjes of  
andere berichtjes zijn daar getuige van. We waarderen u 
als supporter! Kent u andere mensen die bij ons werk en 
dat van MAF willen betrokken worden? Wijs ze dan op de 
mogelijkheid supporter te worden via de hieronder  
genoemde websites.

Hartelijke groet,  Jan en Jolien

Kinderkledingbeurs  |  Vr i jdag 14  okt  9 .00 -  12 .30 uur | 
De Werven 1b  Benthuizen |  In format ie :  06 -  20 04 43 20 
(L iesbeth van Leeuwen) 
 
Vol leybaltournooi  |  Zaterdag 19  nov 16 .30 -  20.30 uur | 
Sportcentrum Snel lerpoort  |  Ste inhagenseweg 3a ,  
Woerden |  Opgave per team,  vanaf  6  personen |  
B i jdrage per persoon:  €  10  |  Opgeven en meer  
in format ie :  www. janenjo l ien .n l  of  06 – 45 78 47 26  
(Janneke van Horssen)
Voor a l le  genoemde data ge ldt :  Deo vo lente

Na de periode van taalstudie in Salatiga hopen we te gaan 
wonen en werken in Sentani op Papoea.

We kijken terug op een mooie afscheidsbijeenkomst,  
25 augustus j.l. Leuk was ook het interview dat  
TFC-voorzitter Jan van Ginkel met ons deed.

Highlights


