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Vertrouwen in onzekerheid 
Alweer onze tweede nieuwsbrief, we zijn 
dankbaar dat u/jij de tijd neemt om deze te 
lezen. Ondertussen zijn bij ons de 
voorbereidingen in volle gang en zijn er al 
meerdere, soms moeilijke beslissingen 
genomen. Het is bijzonder om te merken en te 
zien dat alles steeds meer vorm begint te 
krijgen, daar zijn we dan ook erg dankbaar 
voor. Er blijven genoeg onzekerheden maar 
ondanks dat ervaren we ons geleid door God 
in de weg die we mogen gaan. Daarom kunnen 
we dan ook alle onzekerheden in vertrouwen 
tegemoet gaan en kunnen we in geloof 
stappen blijven zetten. Hierin mogen we ons 
blijven bedenken dat we het niet voor onszelf 
doen maar dat we het doen om dienstbaar te 
zijn voor onze minderbedeelde medemens.  

Eerste stappen richting 
afscheid  
 

Omdat we ons voor een lange termijn voor MAF 
hopen in te zetten hebben we besloten om onze 
woning toch te gaan verkopen i.p.v.  
te verhuren. Een lastige keuze, maar doordat 
we op deze manier ook ons materiële bezit 
achterlaten hopen we ons straks volledig te 
kunnen richten op het werk in Suriname.  
Ook is de inschrijving voor de bijbelschool rond 
en zijn we bezig met het regelen van de nodige 
verzekeringen. Het voogdijschap van onze 
kinderen is ook besproken, een onderwerp waar 
we natuurlijk liever niet over nadenken maar wat 
wel van belang is om te bespreken. Ondertussen 
zijn ook de eerste met de TFC geweest en heeft 
Maye haar laatste werkdag gehad. Omdat er na 
haar zwangerschapsverlof en ons vertrek naar 
Engeland niet veel tijd meer zit, was de start van 
haar verlof ook gelijk haar laatste werkdag. Toch 
even een raar moment, afscheid nemen van de 
kindjes en collega’s waar altijd met veel liefde en 
plezier naartoe is gegaan.  
 

 
 
 
 
 
 

Welkom lieve Nyah 
Na een mooie bevalling is op 25 mei onze dochter 
Nyah geboren. Maye wilde graag thuis bevallen 
en uiteindelijk is Nyah met iets meer dan 41 
weken thuis in goede gezondheid geboren, 
hiervoor zijn we ontzettend dankbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een parel, kostbaarder dan goud, uit Gods hand 
aan ons toevertrouwd. 

  
Bijbelschool  
We zien er erg naar uit om in September voor drie 
maanden met ons gezin naar All Nations Christian 
College in Engeland te gaan. In deze periode zullen 
we topics behandelen als, de Bijbelse basis voor 
missie, het leren begrijpen van het concept cultuur 
en wereldbeeld en hoe we deze dienend kunnen 
toepassen in een cross-culturele omgeving. Tijdens 
deze periode zullen we als gezin samen met andere 
studenten van over heel de wereld op de campus 
wonen en studeren. Via een ander MAF gezin 
hadden we de tip gekregen voor een goede 
gastouder in de buurt van de Campus. Gelukkig 
konden we nog bij haar terecht waardoor de 
opvang voor Moses en Nyah tijdens onze lessen op 
de campus ook geregeld is. 



 
 

 
De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Maas. 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 Helmer & Maye als supporter wilt 
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/maas 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 Maas gaat. 

  
 

Office Manager bij MAF Suriname  
(door: Andy Bijkerk, directeur bij MAF Suriname)  
Helmer is bij MAF Suriname aangenomen in een nieuwe functie, die we Office Manager genoemd 
hebben. MAF Suriname was al jarenlang op zoek naar een vierde manager om het Management Team 
compleet te maken. De taken die in deze functie zijn ondergebracht werden in die tijd waargenomen door 
de Directeur en de Base Manager. Echter, MAF Suriname heeft in de afgelopen 10 jaar een stormachtige 
groei meegemaakt. We zijn daar erg blij mee, want de behoefte vanuit het moeilijk toegankelijk 
binnenland van Suriname neemt eigenlijk alleen maar toe. Maar, het werk voor de andere 3 managers 
werd écht teveel. Met de komst van Helmer en Maye wordt eindelijk deze belangrijke positie ingevuld. Zij 
en wij weten ons door God naar elkaar toe gebracht. Dat was een mooie ervaring. 

De Office Manager bij MAF Suriname is verantwoordelijk voor de -vaak ingewikkelde- vliegplanning. Hij 
stuurt de kantoormedewerkers en financiële administratie aan. Hij werkt nauw samen met de Base 
Manager om de vluchten veilig, klantgericht en efficiënt uit te voeren. Verder wordt hij verantwoordelijk 
voor de HRM functie bij MAF Suriname. Als laatste maar zeker niet onbelangrijk, is hij verantwoordelijk 
voor de monitoring van ons veiligheids- en kwaliteitsbeleid en legt daarvoor verantwoording af aan de 
Surinaamse Autoriteit op dit gebied, CASAS. 

We zijn opgestegen en vliegen  
(door: Christiaan Wijnholds, voorzitter TFC Maas) 

Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 

Allereerst willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid en de reeds 
ontvangen toezeggingen. 
Inmiddels is het al enige tijd geleden dat wij onze eerste TFC 
vergadering hebben gehad. Het is mooi om te zien dat er snel een team 
is ontstaan die Helmer & Maye op diverse vlakken wil ondersteunen. 
Wij ervaren onze rol als uitdagend en waardevol. Tegelijkertijd voelen 
wij een grote verantwoordelijkheid om de (rand-)voorwaarden te 
creëren zodat Helmer & Maye zich voor MAF kunnen gaan inzetten.  
Wij beseffen ons iedere vergadering opnieuw dat wij ons hierbij in 
afhankelijkheid mogen stellen van Hem. 
Momenteel zijn wij druk bezig om acties op te zetten om dit doel te 
verwezenlijken en sponsors te werven. 
Daarnaast hebben wij onlangs in Teuge, nader kennisgemaakt met  
MAF Nederland  (zie onderstaande foto) 
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Kijk op www.maf.nl/maas 
om u aan te melden voor 
onze nieuwsbrief.  
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CONTACT 

helmer-maye@outlook.com 
TFC voorzitter 
Christiaan Wijnholds  
tfcmaas@gmail.com 
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