
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                        

Nieuwsbrief 4   -   Jaap en Mieke de With   -   April 2018 

 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Alweer een nieuwsbrief van ons! Er is namelijk al veel 
te melden, o.a. over de laatste week op de 
Bijbelschool en het land van uitzending is bekend! 
Onze periode op de Bijbelschool in Engeland zit 
erop! Daar tien weken wonen en studeren was een 
gezegende periode en een goede tijd van 
voorbereiding. Verschillende onderwerpen zijn aan 
bod gekomen. Zaken waar we praktisch mee te 
maken hadden, zoals verschillen in culturen, 
belevingen en afscheid nemen. Ook nieuwe onder- 
werpen als Intergral Mission, andere godsdiensten en 
het werken in een team. Fijn om deze lessen te 
ontvangen van leraren die zelf jaren in de zending 
hebben gewerkt en hun ervaringen met ons wilden 
delen. 
 

 
 

In de laatste week werd van iedereen in de klas een 
presentatie verwacht over zijn of haar research 
project (onderzoek over een onderwerp wat ons 
interesseerde of had aangesproken in de afgelopen 
weken). Jaap deed zijn research project over view on 
mission en heeft via skype en e-mail in verschillende 
landen wereldwijd een kleine enquête gehouden 
onder zendingsorganisaties; op welke manier zij 
zending doen en welke kijk ze op zending hebben. 

 

  

 
Mieke deed haar onderzoek naar healthy care  
overseas. Ze vindt haar werk in Nederland leuk 
en geniet daarvan, maar hoe kan ze deze 
kennis overdragen als ze uitgezonden is?  
 

 
 

De afgelopen tijd hebben we met MAF diverse 
gesprekken gehad over het land waar ze ons 
naar willen uitzenden. MAF kwam met de vraag 
of we wilden nadenken over Suriname om daar 
voor twee jaar te gaan werken in het 
programma. Men heeft er dringend piloten 
nodig en voor Jaap wordt er de mogelijkheid 
geboden om veel ervaring op te doen met 
vliegen in de “bush”. Suriname bestaat voor 
meer dan 80% uit oerwoud, met rivieren en 
een enkel voetpad. Na deze periode zullen we 
waarschijnlijk overgeplaatst worden naar een 
ander (nog onbekend) land; in dit alles geldt 
D.V. We hebben hier samen over nagedacht en 
voor gebeden en hebben hier rust op gekregen. 
We hebben heel veel zin om volgend jaar naar 
Suriname te gaan. Waarom? Naast dat we ons 
geroepen weten voor het werk van MAF 
wereldwijd, spreekt het programma van MAF 
Suriname ons erg aan. 
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jaap & Mieke de With. 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 Jaap & 

Mieke de With 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 De With  gaat. 

 

 

 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

MAF Suriname vliegt voor: 
 
Kerk en Zending 
MAF vliegt met zendelingen en Bijbelvertalers, 
transporteert Bijbels, vliegt voor lokale kerken en 
brengt de Indianen van en naar Bijbelconferenties. 
 
Medische hulp 
De medische zorg in het binnenland ligt in handen 
van de Medische Zending (MZ). MAF vliegt vrijwel 
alle vluchten van MZ. 
 

 
 
Medische safari's 
Naast de aanwezigheid van poliklinieken op veel 
inlandse dorpen, zijn er artsen nodig voor 
complexere medische handelingen. MAF vliegt met 
deze artsen langs de dorpen. 
 
Ambulancevluchten 
Waar wegen en ziekenhuizen ontbreken, is het 
vliegtuig de ambulance. 
 
Personeel en medicijnen 
MAF vliegt met medici, medicijnen, medische 
middelen en voedsel naar de afgelegen dorpen in 
het binnenland. 
 
Gemeenschapsontwikkeling 
MAF Suriname wil bijdragen aan de opbouw van 
lokale gemeenschappen. Dit doet MAF door het 
vliegen met onderzoeksteams, het transporteren 
van o.a. bouwmaterialen, schoolboeken en 
leerkrachten. Daarnaast worden er vluchten 
uitgevoerd voor lokale dorpen. 
 
Noodhulp 
Daarnaast wordt MAF Suriname ook ingezet bij 
noodhulp in de regio, zoals na de orkaanrampen in 
september 2017 op de eilanden Sint Maarten  en 
Dominica. 
 

Tijdpad  
Wij zijn erg blij en dankbaar en kunnen ons verder 
voorbereiden op deze uitzending. Een beknopt 
tijdpad: de komende 4 á 5 maanden gaat Jaap zijn 
theorie afronden, waarna hij in september 2018 
tot januari 2019 fulltime met de praktijk opleiding 
start (IR en CPL) in Teuge. In het voorjaar 
2019 hoopt hij de standaardisatie bij MAF te 
doen voor vijf weken, waarna de   
uitzending volgt. 
Mieke hoopt de maanden mei en juni haar werk 
weer op te pakken voor twee dagen in de week. 
Daarna gaat ze met zwangerschapsverlof. 
Tot de uitzending in 2019 hopen we nog met veel 
plezier te wonen aan de Wilhelminastraat. Toch 
willen we ons appartement graag verkopen, 
daarom zullen we deze in de komende periode te 
koop zetten. 
 

 
 

Save the date 
Op 29 mei vanaf 14:00 is er een middag van 
PCOB. Er wordt daar iets verteld over het werk/de 
uitzending van Jaap en Mieke. 
Op 19 mei (Sprang-Capelle) en 23 juni (Groot-
Ammers) is er een zanguitvoering waarbij de 
collecte t.b.v. de uitzending van Jaap en Mieke is. 
Meer informatie in de vorige nieuwsbrief. 
 
Gebedspunten:   

 Dankbaar dat Mateo snel zijn draai weer 
heeft gevonden in Nederland  

 Weer starten met werk van Mieke  

 Goede zwangerschap  

 Theorieopleiding van Jaap  

 Het voorbereidingsjaar  
 
Een hele hartelijke groet van  
Jaap, Mieke en Mateo de With 
 
E-mail: flyingwith@outlook.com   
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
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