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Nieuwsbrief 1   -   Jaap en Mieke de With   -   juli 2017 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Wij zijn Jaap en Mieke de With-Roubos, 34 en 29 jaar 
en sinds januari ouders van Mateo. In het dagelijks 
leven werkt Jaap bij Den Hartog B.V. in Groot-
Ammers als verkoper op de binnendienst. Mieke is 
jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau en 
gezins- en opvoedcoach in de gemeente Lingewaal.  
Er zijn veel momenten waarop we ons geroepen 
voelen om uit te vliegen. Zomaar een woord, zomaar 
een preek, zomaar een overdenking. Daarom hebben 
wij het verlangen om als zendingsechtpaar 
uitgezonden te worden bij Mission Aviation 
Fellowship (MAF).  
In deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte 
brengen van deze plannen en jullie betrekken bij de 
vorderingen in het traject. Want het 
voorbereidingstraject lijkt lang, maar is in volle gang! 
Na een jaar van voorbereiding, assessments, 
gesprekken en onderzoeken,  waarin we telkens 
deuren geopend zagen, hebben we in januari 2017 
onze sollicitatie bij MAF Nederland afgerond. Ons 
verlangen is om te zijner tijd uit te vliegen om Gods 
Woord handen en voeten te geven door te dienen in 
Zijn koninkrijk.  
 
Hoe het allemaal begon 
Jaap: Ik had altijd al de jongensdroom om te vliegen. 
Ik was één en al oor toen een gastspreker op de 
jeugdclub van de kerk kwam vertellen over het werk 
van MAF. Het werk van MAF begon hierdoor steeds 
meer te kriebelen. Vliegen, andere culturen 
ontmoeten, maar ook helpen en dienen van mensen 
die het maatschappelijk minder hebben dan wij. Na 
jaren MAF op een afstandje te hebben gevolgd, 
verscheen er in april 2011 een advertentie waarvan 
 
 

  
 
de woorden mij zijn bijgebleven: “Is vliegen je 
jongensdroom?” Leren vliegen bij MATC - een 
vliegschool waar je les krijgt van ex-MAF-piloten. 
Mooi toch, twee vliegen in één klap: én mijn 
jongensdroom verwezenlijken én meer horen over 
het werk bij MAF. In twee jaar tijd heb ik op de 
zaterdagen mijn PPL-brevet (Private Pilote Licence) 
gehaald.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hoe nu verder? Eerst maar eens vliegen en dan 
verder zien welke deuren er wel of niet geopend 
zouden worden. Ook bleef ik betrokken bij MAF, 
maar nog steeds op een afstand. 
In 2013 leerde ik Mieke kennen en al snel kwam er 
een gesprek over vliegen, mijn passie en liefde om via 
MAF iets in de wereld te betekenen. Mieke 
daarentegen moest wennen aan het feit dat ze een 
vriend had die het verlangen had om uitgezonden te 
worden. Zij vond zendingswerk leuk, maar voor een 
ander – niet voor haarzelf. Er begon toch ook bij haar 
wel iets te kriebelen, het liet haar niet los. We kregen 
trouwplannen en ik ‘parkeerde’ het traject MAF, 
terwijl Mieke steeds vaker begon over “als we straks 
in de bush-bush zijn…” 

 
 
 
 

 



 
 
  

We bezochten elk jaar weer een Interessedag van 
MAF. Zo ook in het voorjaar 2015. Dat moment 
heeft ons de doorslag gegeven om het traject te 
starten en een sollicitatiebrief te schrijven. Maar 
eerst ging ik mijn assessments halen, want dit zou 
een ‘go or no go’ zijn.  In november 2016 hebben 
we ons eerste officiële sollicitatiegesprek met MAF 
gehad. En  in januari 2017 hebben we de 
sollicitatieprocedure afgesloten en sindsdien zijn 
we kandidaat – in voorbereiding op uitzending.  
 

 

 Hoe ziet het verdere voorbereidingstraject eruit? 
Na de selectie in januari 2017 zijn we nu in voorbereiding 
van onze uitzending. Onze eerste taak was het 
samenstellen van een thuisfrontcommissie(TFC). We zijn 
erg dankbaar en verrast door de snelheid waarmee God 
ons een TFC heeft gegeven. De TFC is gevormd door een 
enthousiaste groep mensen die ons helpen en 
ondersteunen. Verder is Jaap bezig met het vervolg van 
zijn theorieopleiding. Begin 2018 hopen we naar de 
Bijbelschool in Engeland te gaan. Na deze periode begint 
Jaap aan zijn praktijkopleiding bij Mission Aviation 
Training Centre (MATC) in Teuge. Als gezin zullen we die 
periode ook gebruiken om ons verder voor te bereiden 
op de daadwerkelijke uitzending, medio 2019. Begin 
2019 hopen we te horen naar welk land we uitgezonden 
gaan worden. 
 
Onze roeping 
Afgelopen periode hebben we onze trouwtekst veel 
gelezen en is opnieuw gaan spreken voor ons: “Vrees 
alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, 
want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft” (1 
Samuël 12:24). Ja, God heeft grote dingen in ons leven 
gedaan. Het is God, Die deuren voor ons heeft geopend, 
Die ons kracht geeft, met ons mee gaat en op Wie wij 
ons vertrouwen stellen. We zijn Hem dankbaar dat Hij 
ons enthousiaste mensen geeft die om ons heen staan. 
Dit mogen we vertellen en uitdragen met het werk wat 
in de toekomst op ons wacht. We horen vaak een 
reactie: “jullie geven je ‘zekerheid’ op door dit werk te 
gaan doen”. Maar wij geloven dat God met ons mee gaat 
en onze weg leidt: we leven vanuit Zijn zekerheid. Graag 
willen we jullie vragen of jullie de voorbereiding van 
onze uitzending willen opdragen in gebed.  
 
Hartelijke groeten,   
Jaap, Mieke en Mateo de With 
E-mail: FlyingWith@outlook.com  
 

 
 

 

 

Check, beslis en handel! 
 

We zijn 3 dagen aan het kamperen met 3 
vliegtuigen, 3 instructeurs en 6 studenten in 
Duitsland, vliegkamp ‘Short Field Techniques’. 
Samen met Jeroen (instructeur) ben ik vandaag 
aan het trainen op Shortfield en Short take-off. 
We staan op een grasbaan in Duitsland van 575 
meter, iets dat we bij MAF op het zendingsveld 
zeker tegen kunnen komen. Juist klaar voor de 
derde take-off neem ik de checks door. “Alles oké, 
ready for departure.” Ik geef vol gas, langzaam 
begint de snelheid te komen en hobbelen we over 
de runway. Vreemd, net of we deze keer door iets 
worden tegengehouden. Een snelle check levert 
niets op: we hebben genoeg toeren, geen meters 
die uitslaan: alles lijkt oké. Daar komt mijn 
checkpoint voor de snelheid en we zitten nog 
maar op 30 knots in plaats van 37 knots wat het 
moet zijn. Gelijktijdig merk ik dat Jeroen deze 
situatie creëert door met zijn voeten op de rem te 
drukken. Vrolijk zit hij rond te kijken of er niets 
aan de hand is. Take-off afbreken, dus: gas los, 
remmen, flaps omhoog en yoke naar achter. Als 
we de baan verlaten, krijg ik een compliment voor 
het snelle handelen: checken, beslissen en 
handelen. 
 
 



 

 

 

     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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