
 

 
 
 

Teuge, april 2017  
 
 
Beste familie, vrienden en bekenden van Joop & Rianda van Weele, 
 
 
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van Joop & Rianda van Weele-van Koeveringe. In deze brief 
vertellen zij u over hun verlangen om uitgezonden te worden door Mission Aviation Fellowship 
(MAF). 
 
  
MAF verzorgt luchtverbindingen wereldwijd, ter 
ondersteuning van het werk van kerken en hulporganisaties. 
Ook assisteert MAF in noodsituaties en verzorgt zij 
medische hulptransporten en  evacuaties. We zijn daarom 
heel blij dat Joop & Rianda zich geroepen voelen om dit 
werk te gaan doen.  
Maar voordat het zover is, moeten er door hen nog veel 
stappen worden gezet.  Zij kunnen dit niet alleen. Ook u 
kunt hier een bijdrage aan leveren!  
 
Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde 
financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van 
Joop & Rianda mogelijk te maken.  
 
Samen met hun Thuisfrontcommissie, die zich op de achterzijde van deze brief aan u voorstelt, zijn 
Joop & Rianda op zoek naar mensen die hen willen helpen door een vaste toezegging te doen. 
Daarmee kunnen zij in deze periode van voorbereiding, een gezonde financiële basis vormen. We 
willen u vriendelijk vragen om hen hierin te ondersteunen. U kunt hiervoor de gele machtiging in 
vullen en naar ons op sturen. Mogen wij op u rekenen? 
 
Namens MAF Nederland, de Thuisfrontcommissie en Joop & Rianda willen wij u heel hartelijk 
bedanken voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Reina Folkerts 
HR Manager 
MAF Nederland 
  

Aan familie, vrienden en bekenden  
van Joop en Rianda van Weele             



Mogen wij ons even voorstellen?  
 
Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Joop & Rianda zal ondersteunen bij hun uitzending voor 
Mission Aviation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en gemeenteleden zijn we door hen gevraagd 
en willen we hen graag bijstaan op allerlei gebieden. 
 
Wat doet een Thuisfrontcommissie? 
 
De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor Joop & Rianda en nauwe contacten met 
hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van de nieuwsbrieven, de 
fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen thuisgemeente en 
Joop & Rianda. Ook geeft de TFC presentaties op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op 
pastoraal en sociaal gebied. Familie van Weele kan niet uitgezonden worden zonder deze 
ondersteuning.  
 
Wie vormen TFC van Weele? 

 
Helpt u ook mee? 
 
Joop & Rianda zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun toekomstige 
uitzending voor MAF. Maar ook ú hebben we nodig! Naast ondersteuning in meeleven en gebed is 
een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van familie van Weele mogelijk 
te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas 
mogelijk wanneer er minimaal 
om de kosten voor hun uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een dringend beroep op u 
om Joop & Rianda van Weele financieel te ondersteunen. 
 
Eenmalige giften zijn (uiteraard) van harte welkom. Maar voor een gezonde financiële basis willen wij 
u vragen een vaste toezegging te doen voor langere tijd, door het invullen en opsturen van de 
bijgesloten machtiging. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een 
goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen 
dan jaarlijks een groter bedrag. 
 
Tot slot: elke Euro die u geeft komt volledig ten gunste van de voorbereiding en uitzending van Joop 
& Rianda. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is 
met een CBF keurmerk en ISO certificering.  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens TFC van Weele, 
 

Arjan de Dreu 

tel: 0113 503316 

email: tfcvanweele@gmail.com  

 Arjan de Dreu               Arno Witsel                    Annelies Zuijdweg              Hanneke Sinke                 Huub Weststrate 
    Voorzitter                       Penningmeester                  Secretaresse                                    Presentaties en Acties 
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Wij zijn Joop en Rianda van Weele-van Koeveringe uit Krabbendijke. We hebben twee jongens, 
Joas 2013 en Tom (2014). In augustus 2016 zijn we door Mission Aviation Fellowship (MAF) 
Nederland geselecteerd als pilotenechtpaar, en zijn nu in voorbereiding voor uitzending. Joop is 
werkzaam bij een vliegtuig onderhoudsbedrijf. Rianda werkt als leerkracht in het basisonderwijs. 
Samen willen we onze gaven en talenten in Gods Koninkrijk gebruiken om namens MAF onze 
medemens in nood tot steun te zijn. In september 2017 hopen we voor een half jaar naar de 
Bijbelschool in Engeland te gaan. Joop is inmiddels druk met de theorie voor beroepsvlieger, en 
werkt er naar toe om dit voor vertrek naar Engeland af te ronden. Na terugkomst uit Engeland 
kunnen we ons dan volledig richten op het afronden van het vliegtechnische gedeelte en 
voorbereiding voor uitzending. Eind 2018 zouden we dan gereed kunnen zijn. 
 
Gezin 
Rianda is begonnen met 'Engels lessen' voor Joas en Tom, zodat ze zich volgend jaar al enigszins 
verstaanbaar kunnen maken op school en opvang als wij de Bijbelschool in Engeland gaan 
volgen. We genieten er alle drie van, leuke ervaring! Rianda werkt vanaf januari nog één dag. 
Zodoende komt er tijd vrij voor presentaties geven op scholen en JV's, niveau Engels opkrikken, 
familie en vrienden bezoeken, of op een andere manier bezig te zijn met alles wat met MAF en 
uitzending te maken heeft. Er komt zo dus stiekem een hoop op ons af. Dat is af en toe 
behoorlijk intensief, maar ook mooi om hier zo samen mee bezig te zijn. 
 
Interessedag 
Op 4 November zijn we naar Teuge gegaan om de "interessedag" te bezoeken. Twee keer per 
jaar organiseert MAF deze dagen. Geïnteresseerden, zowel nieuwkomers als kandidaten als ook 
uitgezondenen die met verlof zijn, zijn welkom. Deze keer verzorgde familie Kwantus de 
presentatie. Zij zijn definitief teruggekeerd naar Nederland na twee jaar Tanzania en twee jaar 
Zuid Soedan. Zij gaven een reëel beeld van de werkelijkheid op het zendingsveld. Waardevolle 
momenten, zorg, ziekte, verhuizing zijn dingen die bij het leven horen. Hier in Nederland maar 
ook ver weg. Vol indrukken en blij van de warme contacten gingen we weer naar Krabbendijke. 
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ThuisFrontCommissie 
We zijn erg blij dat we u onze TFC mogen voorstellen. Met deze groep hebben we mensen uit 
onze (kerkelijke-) gemeente, familie en vriendengroep. Buiten deze TFC hebben tevens al een 
aantal mensen aangegeven graag iets te willen betekenen of ergens mee te willen helpen mocht 
dat nodig zijn. Heel fijn en bemoedigend! De TFC werkzaamheden staan komende periode in het 
teken van plannen maken om draagvlak te creëren voor deze missie. De eerste spontane actie is 
al een feit: appeltaarten. Te bestellen via Huub en Marjolein Weststrate (tel. 0113-501000 of  
06 236 40 158). 
 
Vliegopleiding 
Tot aan de Bijbelschool ligt de nadruk vooral op de theorie, het praktijk gedeelte is gepland na 
de Bijbelschool. Ik zit dus weer helemaal in de studieboeken. En dat gaat eigenlijk best goed 
gelukkig, hoewel het behoorlijk intensief is. Het is echt een boel veel materie om te verwerken, 
maar tot nu toe wel interessant. Maar sommige hoofdstukken, zoals bijvoorbeeld het hele 
systeem van het weer, vergen behoorlijk wat aandacht en energie. Dus mocht ik soms wat 
afwezig reageren, dan wordt er vast nog wat theorie verwerkt ergens in die grijze massa... Twee 
dagen in de week staan nu gereserveerd voor studeren en af en toe vliegen. Wat betreft het 
vliegen moet het kunstje wel bijgehouden worden natuurlijk, en ook zijn er een aantal 
voorgeschreven 'ervaringsvluchten' die uitgevoerd moeten worden. Een onderdeel hiervan zijn 
de zogenaamde vliegkampen: met een aantal vliegtuigen, kandidaten en instructeurs een aantal 
dagen naar, bijv. Duitsland om daar rondom een bepaald thema wat oefeningen te doen. In 
augustus was dit Terreinvliegen: vliegen tussen bergen en in valleien. Er wordt dan vooral 
geoefend op procedures zoals: hoe vlieg je door een vallei, hoe steek je een bergkam over, wat 
te doen in noodsituaties. Zeer leerzaam en echt een meerwaarde. En daarnaast verschrikkelijk 
mooi om dat allemaal te doen met een vliegtuig! Een bijzonder voorrecht om zo met vliegen 
bezig te zijn. 

Verder... 
We hebben onze eerste eigen folder, en staan tevens nu officieel als kandidaten vermeld op de 
website van MAF. Komende maanden gaan we met de TFC verder werken om een solide basis 
te creëren voor de Bijbelschool en uitzending. 

Hartelijke groet, 

Joop & Rianda, Joas en Tom 

 

 

 

 

 

 

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 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. Vermeld daarbij dat het om de familie van Weele gaat. 

 

Vliegkamp - vliegen door de valleien Vliegkamp - Instructie, 
soms geheel in stijl. 

Uitzicht tijdens studiedagen 

http://www.maf.nl/
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