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MAF-vluchten
Ondanks de vele Coronamaatregelingen kan MAF
nog vele vluchten uitvoeren. De vliegtuigen worden
dagelijks ingezet voor allerlei doeleinden, zoals
mensen van een lokale kerk of internationale
organisaties of luchtvracht vervoeren.
Zo zouden we laatst een vliegtuig met 1100 kg
bouwmaterialen vliegen; ‘s morgensvroeg werd alles
ingeladen, alles was klaar en toen kwam het nieuws
dat er heel veel regen was gevallen en dat het nog
steeds regende waardoor het vliegtuig niet zou
kunnen landen. De grond was helemaal doorweekt
en het zou minimaal 3 dagen duren voordat deze
weer droog zou zijn. Alle cementzakken moesten dus
weer worden uitgeladen en op een ander moment
weer worden ingeladen.
Een paar weken geleden stond de hele vrachtruimte
vol met jonge boompjes. Deze plantjes moesten
worden vervoerd naar een plaats waar een
organisatie voor agricultuur werkt. Door de vele
regens afgelopen jaar waren daar veel jonge bomen
weggespoeld.
En afgelopen week vlogen we een medisch team in
voor hun medisch werk in een afgelegen gebied van
Zuid Soedan. Zij gingen op het platteland verder met
de auto, maar helaas werden ze overvallen en een

van de werkers werd vermoord. MAF vloog 2 dagen later
naar dezelfde plaats om de vermoorde hulpverlener op te
halen (zie foto hieronder).
Zo gevarieerd is dus ‘de vracht’ van MAF; sommige
dingen zijn heel mooi en andere zo verdrietig.

Dankzij MAF kunnen er vele mensen en vrachten worden
vervoerd en kunnen mensen worden geholpen op allerlei
gebied: medisch, scholing, spiritueel, voor
ontwikkelingswerk enzovoorts.

Vredes- en Verzoeningsworkshops
In de laatste nieuwsbrief was het nog niet mogelijk om Verzoeningsworkshops te gaan doen vanwege
de COVID-19 lockdown, maar als jullie deze nieuwsbrief lezen is workshop nummer vijf ook al gedaan.
Het is bijzonder hoe alles kan lopen.
Op een ochtend liep ik door de wachtruimte van de MAF-passagiers en hoorde ik deze vraag:
’Hallo Corina, kom je nog naar Yambio om een workshop te doen, zoals we hadden afgesproken?’
vroeg de kerkleider van de Episcopal Church van Yambio toen hij zat te wachten op een MAF- vlucht.
Ik antwoordde: ‘Ik zou wel willen maar het kan niet in verband met de Coronamaatregelingen’.
‘O dat is geen probleem, als we toestemming vragen aan de overheidsinstanties in Yambio dan komt
dat allemaal goed’, zei de kerkleider.

Anderhalve week later was ons team in Yambio. En nu, vier maanden later, hebben we vijf
Verzoeningsworkshops gedaan in verschillende plaatsen. De deelnemers waren ook heel verschillend:
jong, oud, mannen en vrouwen en mensen uit verschillende stammen.
Een paar hoogtepunten wil ik graag met jullie delen, zoals de workshop voor de jonge mensen uit
Tonj. Deze workshop werd gedaan in Juba omdat het rondom de plaats Tonj niet veilig is. Er wordt
veel gevochten, koeien worden geroofd, vrouwen gekidnapt en dorpen worden platgebrand. In deze
omgeving is er veel stammenstrijd en eerwraak en dit speelt tot op de dag vandaag. Onze groep
bestond uit verschillende clans en of zijzelf of broers en familieleden hadden recent nog met elkaar
gevochten.
De meesten deelnemers aan de verzoeningsworkshop zijn geschoold en hebben een baan of studeren
nog in Juba. Zij zien in dat er iets moet veranderen, maar weten eigenlijk niet hoe. De basis van het
evangelie dat onze Schepper ons heeft geschapen uit liefde en dat wij onze schuldenaren kunnen
vergeven zoals Jezus ook ons vergeeft zodat we in goede harmonie met elkaar kunnen leven, is dan
erg krachtig en mooi. Het vermijdt oneindig veel discussie over wie wat heeft gedaan. Het doorbreekt
de cirkel van eerwraak en tradities, zodat er ruimte komt voor vergeving en verzoening.
Tijdens de sessie waar berouw kan worden getoond en vergeving kan worden gevraagd en gegeven,
zag ik jonge mensen dit doen aan mensen die ze kwaad hadden gedaan. Eerlijk en open vergeving
vragen
aan
verschillende clans in
het openbaar kost moed
en kracht, maar het is
de eerste stap naar
verzoening.
Jonge
mensen kunnen deze
cirkel doorbreken door
niet mee te gaan in de
traditionele eerwraak,
maar hun gezinnen juist
te leren over het inzien
van je eigen fouten en
het
belang
van
vergeving. We hopen
en bidden dat de
Verzoeningsworkshop
de volgende keer in Tonj
zelf kan plaatsvinden.

Een ander hoogtepunt was tijdens de workshop voor domineesvrouwen van
verschillende stammen. Onderling wordt veel niet uitgesproken, maar er zijn wel
veel vooroordelen en er is wantrouwen.
Als Domineesvrouw heb je een belangrijke rol in de Zuid Soedanese maatschappij.
Je bent een soort ‘moeder’ van de kerkelijke gemeente en hebt een voorbeeldfunctie. Wanneer er veel geroddeld wordt over andere stammen of mensen en jij doet
hieraan mee, dan kan dat veel haat en kwaad geven in de kerkelijke gemeente.
Tijdens de workshop is veel en heel open gepraat over het wantrouwen, de verkeerde overtuigingen onderling en gedrag als elkaar negeren of vermijden. We bespraken dat hierdoor veel pijn wordt gedaan en relaties op negatieve wijze
beïnvloed worden. En dat dit niet het voorbeeld is dat Jezus ons als christen vraagt
te zijn.

maar wees
ten opzichte
van elkaar
vriendelijk en
barmhartig,
en vergeef
elkaar, zoals
ook God in
Christus u
vergeven
heeft.
Efeze 4;32

Zo zijn er veel mooie momenten geweest tijdens deze workshops. Het is heel bijzonder hoe de mensen binnenkomen en na drie dagen de workshop weer verlaten: met hoop in
hun ogen en moed om dingen anders aan te gaan pakken. We zijn dankbaar voor het evangelie
dat zoveel kracht en verandering in de harten van de mensen kan geven.

Hartelijke groet enBastiaan en Corina de Waal
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 Bastiaan & Corina als supporter wilt
ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl .
Voor giften: rekeningnummer NL09ABNA0565419897 tnv MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal.

Van de thuisfrontcommissie
In deze nieuwsbrief neemt
Bastiaan ons mee het MAFvliegtuig in, om ons kennis te
laten maken met de vrachten die
het
binnenland
ingevlogen
worden. Corina geeft ons een
inkijk in de verzoeningsworkshops, waar mensen door
Gods Geest zelfs de oude cultuur
-traditie van eerwraak loslaten
en komen tot vergeving.
Via deze (vrij toegankelijke) link
https://www.opwekking.nl/
conferenties/
pinksterconferentie/programma/
seminarprogramma-2021
kun je het seminar volgen wat
Corina op Opwekking over de
verzoeningsworkshops gaf.

Ontvang een hartelijke groet uit Juba van Bastiaan en Corina en het thuisfrontteam,
Judy Rijnhout, voorzitter TFC 06-37169714

