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Tom heeft het dagelijks over 

Engeland en de boot. Joas 

heeft zin om de Tower- 

bridge en de Big Ben in  

het echt te gaan bekijken.

Gezin
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog 
drie weken voor vertrek naar Engeland. Veel is geregeld. 
Behalve veel papierwerk, heeft ook de auto een grote 
beurt gehad, en is in en om ons huis het nodige gedaan. 
Rianda heeft veel geschilderd en schoongemaakt in en 
om ons huis. Kleding voor zomer en winter uitgezocht 
wat ook klaar ligt om ingepakt te worden. Kasten en de 
zolder worden momenteel nagekeken en veel spullen 
kunnen naar de kringloop, kledinginzameling of de stort. 
Het geeft een heerlijk gevoel, dat opruimen! Veel dingen 
zijn eigenlijk totaal niet belangrijk en hebben we al jaren 
niet gebruikt, waarom dan bewaren? Met die blik door 
het huis blijft er niet zo heel veel over. Deze week hebben 
we onszelf als gezin geknipt. We hebben nu een goed 
knipset, dus dat moest dan toch maar eens in de praktijk 
bewezen worden. Geen rare blikken waargenomen, dus 
we nemen aan dat het redelijk gelukt is. Tom heeft het 
dagelijks over Engeland en de boot. Blijkbaar een mooi 
uitje geweest zo’n drie maanden geleden. Joas heeft zin 
om de Towerbridge en de Big Ben in het echt te gaan 

bekijken, Engeland was namelijk 
het laatste thema waarover 
gewerkt is in zijn groep.

DV 22 augustus vertrekken we naar Engeland. Allereerst 
gaat de reis naar Trowbridge. We mogen een aantal 
dagen in de pastorie verblijven van de Strict Babtist 
gemeente. Dit was niet zo gepland, maar we konden 
onverwachts pas later op de Bijbelschool terecht. En 
eigenlijk ook wel fijn nog die paar dagen vakantie. Even 
geen MAF, geen vliegen, geen studie; maar lekker 
ontspannen samen als gezin voordat het echte intensieve 
optrekken met diverse culturen op de Bijbelschool van 
start gaat. We vinden het ontzettend mooi om dit als 
gezin te kunnen en mogen doen. Natuurlijk zijn er best 
wat druktes, en niet alles is even makkelijk en leuk, maar 
in veel opzichten is deze voorbereidingstijd toch ook heel 
erg mooi, en moeten we niet vergeten daar ook van te 
genieten. De vele nieuwe contacten zijn verrijkend. Straks 
zeven maanden als gezin dagelijks zo intensief samen 
op te trekken is iets om naar uit te zien. En als echtpaar 
samen in de schoolbanken, samen verdiepen in Gods 
Woord, het zendingswerk en het wonen en leven tussen 
andere culturen, dat is een voorrecht. Bid u met ons mee 
dat dit een gezegende periode voor ons mag zijn? 



Vliegopleiding
We hebben allebei onze laatste werkdag gehad. Voor Joop een 
vreemde gedachte om niet meer als ‘kostwinner’ om half acht naar het 
vliegveld te rijden. Maar er liggen mooie nieuwe uitdagingen voor ons 
om naar toe te leven en aan te werken. Eerste week van juli had Joop 
twee dagen vliegles en twee dagen theorie cursus. De maandag naar 
MATC op Teuge voor een tussentijdse beoordelingsvlucht. Dinsdag 
naar vliegveld Lelystad voor “unusual attitudes & spin recovery 
training”. Zeg maar vliegtraining in ongewone vliegtuigstanden. Dat 
was een behoorlijk pittig dagje. Met een daarvoor geschikt vliegtuig 
ga je over de grenzen heen van een ‘normale’ vlucht, en oefen je om 
dit zo goed en veilig mogelijk te herstellen. Dat betekende ruim een 
uur draaien, tollen, duikelen en ondersteboven vliegen. Woensdag en 
donderdag tenslotte in Arnhem theorie. Een drukke maar leerzame 
week. Komende weken nog twee theorie examens en één vliegles, en 
dan is het voorlopig gedaan met het vliegen.

Onverwachts heb ik ook nog een hele mooie vliegtrip gemaakt. Een 
vliegtuig van een klant was verkocht naar een grote vliegschool in 
Thessaloniki, Griekenland. De nieuwe eigenaar vroeg vervolgens of er 
een piloot was die het vliegtuig wilde overvliegen. Ik heb gauw ja gezegd. 
Een snelle blik op de wereldkaart gaf aan dat dit wel een heel mooie 
reis zou worden. Samen met een andere MAF kandidaat heb ik deze 
vlucht voorbereid en uitgevoerd. Donderdags over België en Duitsland 
richting de Alpen. Net voor de Zwitserse grens een tussenstop en 
getankt. Vervolgens dwars door de indrukwekkende Alpen naar Venetië. 
Daar hebben we overnacht en zijn de volgende dag de Adriatische zee 
overgestoken en langs de kust van Kroatië naar Dubrovnik gevlogen. 
Na een korte stop en tanken vervolgens verder over Montenegro, 
door de bergen van Albanië en Macedonië richting eindbestemming 
Thessaloniki. Bijna twaalf uur vliegen, en een waardevolle ervaring 
rijker. De volgende dag met Transavia weer terug naar 
Amsterdam. In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd 
dat er allerlei ervaringsvluchten gemaakt moeten worden, 
nou in deze vlucht zat alles! En de kosten beperkten zich tot 
slechts twee ijsjes… Tot op heden hebben we het steunfonds 
nog steeds niet hoeven aan te spreken. Het blijft keer op 
keer verwonderlijk hoe in veel dingen voorzien wordt.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de 
hoogte te houden van de ervaringen van 
de familie van Weele. 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 Joop & Rianda als supporter wilt onder-
steunen, 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 daar-
bij dat het om de familie van Weele gaat.

Joop en Rianda van Weele
All Nations Christian College,
Easneye, Ware, Hertfordshire,
SG12 8LX, UK t.a.v. fam. van Weele
tel. 0611 46 2017
joopenrianda@gmail.com
Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds van Weele

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digi-
taal/op papier? Ga dan naar de website 
www.maf.nl, zoek onze pagina bij Interna-
tionale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas en Tom
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