
Wij zijn Henk en Jorine Versteeg 
en wonen in Hardinxveld-Giessendam. 

Samen met Linde en Tieme hopen we 
uitgezonden te worden naar Suriname. 

In april 2017 zijn we geselecteerd door 
Mission Aviation Fellowship 

MAF Nederland.

Henk is werkzaam bij Brownline BV in 
Meerkerk. Hij werkt als engineer en 
ontwerpt mechanische systemen voor 

gestuurde boringen. 
Jorine is parttime apothekersassistente 

in Sliedrecht.

Het is ons verlangen dat mensen in 
afgelegen gebieden bereikbaar zijn voor 
het evangelie en waar nodig hulp kunnen 
ontvangen. Als gezin willen we ons daar 

graag actief voor inzetten. 
In afhankelijk van God en samen met u 

hopen we deze missie waar te maken. 

OP DE

"HOOGTE"

3
JUNI 

2018

Leuk dat je een kijkje wilt nemen in onze nieuwsbrief. Op deze 
manier willen we jullie op de "hoogte" houden van ons traject 
van voorbereiding op uitzending. Veel leesplezier!!

UPDATE 
Er is een hoop gebeurt de laatste tijd in huize Versteeg. Op 23 maart 
is onze zoon Tieme geboren. We zijn verwonderd en dankbaar dat 
iedereen gezond is en dat het voorspoedig is verlopen. Tweeenhalve 
week voor de geboorte zijn we verhuisd. Ons oude huis is verkocht 
en we zijn vertrokken naar Hardinxveld-Giessendam. Na twee weken 
klussen was het huis klaar en konden we er gaan wonen. Dit heeft de 
nodige energie gekost en we zijn blij dat dit achter de rug is. 
Door alle drukte heeft Henk even zijn vliegopleiding geparkeerd en  
er weinig tijd aan besteedt. Inmiddels is hij al weer druk aan de gang 
en zit hij nu twee dagen per week in de studieboeken om de theorie 
door te worstelen. Een hele kluif van 14 theorie examens waar hij 
best tegen op ziet.

NIGHTRATING
Ondanks  de  drukke  tijd  stond  er  nog  wel  een  praktijkonderdeel 
gepland.  In  de  nacht  van  7  op  8  februari  heeft  Henk  zijn 
zogenaamde  NightRating  behaald.  Dit  houdt  in  dat  hij  nu  ook           
's nachts mag vliegen. Een hele mooie ervaring om vanuit de donkere 
lucht alle  lichtjes op de grond te zien.  Dit  brengt ook de nodige 
uitdagingen met zich mee. Wat ga je bijvoorbeeld doen als je motor 
uitvalt?  Als het licht is kun je meestal  een geschikte plek vinden.       
's  Nachts  is  dit  een  heel  ander  verhaal.  Je  kunt  vanuit  de  lucht 
moeilijk beoordelen wat een geschikte plek is. Zo ben je ineens op 
andere  zaken  aangewezen.  Ook  het  navigeren  is  veel  moeilijker. 
Probeer maar eens te herkennen waar je vliegt in het donker met 
alleen wat lichtjes onder je. Hierdoor ben je meer aangewezen om de 
vlieginstrumenten te gebruiken. Daarom is dit ook een mooie opstap 
naar het volgende brevet waarin je alleen maar op instrumenten leert 
vliegen.

Maar wie hopen op de HEERE 
zullen hun vleugels uitslaan 

als een arend
Jesaja 40:31
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Versteeg. De verzending van de nieuwsbrief 
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommisie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de 

nieuwsbrief of Henk & Jorine 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 Versteeg gaat.

ACTIES EN PRESENTATIES 
de Thuisfrontcommissie heeft de slag te pakken en is druk bezig 
om  naamsbekendheid  te  maken.  Zo  hebben  we  verschillende 
presentaties  gegeven  en  is  er  in  februari  een  sinaasappelactie 
gehouden. Bedankt voor alle bestellingen die we hebben gekregen. 
Volgend  jaar  zijn  we  er  weer.  Op  deze  manier  willen  we  de 
doelgroep vergroten en meer mensen betrokken krijgen bij  onze 
missie. Mooi om het verhaal over te kunnen brengen en mensen te 
laten zien wat het betekend om uitgezonden te worden.

VLIEGEN OM TE HELPEN
Een van de acties willen we speciaal onder de aandacht brengen. Zo 
kunt u voor een gift van minimaal 50 euro vliegen in de simulator 
van  "Vliegen  om  te  Helpen".  In  een  levensechte  bewegende 
vliegsimulator gaat u onder deskundige begeleiding één of meer 
vluchten nabootsen die Henk in de toekomst bij MAF Suriname zal 
gaan  uitvoeren.  Een  prachtige  ervaring  en  daarnaast  komt  de 
opbrengst in zijn geheel ten goede aan onze uitzending. Henk heeft 
al een voorpoefje gehad en het is een hele reëele ervaring. Zo is hij 
opgestegen  vanaf  de  basis  in  Paramaribo  en  geland  in  de 
binnenlanden  van  Suriname.  Onderweg  slecht  weer  gehad  en 
daardoor moest hij uitwijken naar een ander vliegveld. Een scenario 
die  in het  leven van een MAF piloot  niet  vreemd is.  Zie  de foto 
hiernaast  om  een  indruk  te  krijgen.  Op  de  website  van 
vliegenomtehelpen.nl kunt u meer informatie vinden.
https://sites.google.com/site/vliegenomtehelpen/de-maf-
pilot-specials/maf-pilot-special-suriname.
https://www.maf.nl/acties/maf-pilot-special-henk-versteeg

OPEN DAG MAF
Reserveer 7 juli vast in de agenda. MAF zet zijn deuren open en 
iedereen  is  welkom om een  kijkje  te  komen nemen bij  MAF  op 
vliegveld Teuge.  Het is dit keer een bijzondere dag omdat het 40-
jarig jubileum van MAF Nederland gevierd wordt. Een leuk familie 
uitje of gezellig met vrienden. Een mooie gelegenheid om het werk 
van  MAF  van  dichtbij  te  zien  en  te  ervaren.  We  hopen  jullie  te 
ontmoeten. 
https://www.maf.nl/events/maf-open-dag

VAN DE PENNINGMEESTER
Inmiddels zijn we al ongeveer een half jaar actief aan de slag met 
fondsenwerving. We hebben al een mooi bedrag voor de uitzending 
opgehaald. Het is fijn om te zien dat we ook daarin merken dat 
Henk en Jorine gesteund worden in hun plannen voor Suriname.
Voordat Henk en Jorine uitgezonden worden is het van belang dat 
we nog meer geld generen dan er nu is. Om dat te realiseren zijn 
we  o.a.  bezig  met  acties,  zoals  al  eerder  genoemd  in  de 
nieuwsbrief. Hebt u ook een idee voor een actie of sponsoring laat 
het ons weten, dan kunnen we daarmee aan de slag.
De vaste toezeggingen per jaar bedragen nu ruim €14.000,-. Toen 
we de vorige nieuwsbrief schreven was dit nog €8.500,-, dus daar 
zien we een vooruitgang in. Ondanks dat er nog een lange weg te 
gaan is,  zijn  we erg blij  en dankbaar  met deze vooruitgang.  De 
toezeggingen zijn geheel bestemd voor de uitzending.


