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MAF 
Afgelopen tijd is een intensieve, maar leerzame periode 
geweest. Binnen MAF is het normaal dat er eigenlijk altijd 
wel collega’s ‘onderweg’ zijn, en dus even niet aanwezig in 
het programma. Met regelmaat gaan er gezinnen op verlof 
of er moet training gevolgd worden in het buitenland. In 
zo’n periode nemen we graag de taken en 
verantwoordelijkheden van elkaar over, zodat het werk kan 
doorgaan. En ja, dat is intensief en vraagt soms wat langer 
doortrekken, maar we doen het graag omdat je weet dat je 
collega hierdoor de ruimte krijgt even los te komen, familie 
en vrienden kan bezoeken en natuurlijk om te getuigen van 
hoe God aan het werk is op het veld en voor al die dingen 
meer die in een verlof moeten gebeuren. Daarnaast weet 
je dat de volgende keer als je zelf op verlof gaat, je collega 
dit ook voor jouw wil doen. Het is een mogelijkheid om 
elkaar te dienen, maar ook een kans en gelegenheid om 
nieuwe ervaringen op te doen.  
Op het moment van schrijven zitten we in de voorbereiding 
van een grote Bijbelconferentie die in het laatste weekend 
van september gehouden zal worden. Dit is een 
tweejaarlijkse conferentie, die door de indianen zelf wordt 
georganiseerd. Elke keer dat deze gehouden wordt, is er 
een ander dorp het gastdorp. Er worden dan extra hutten 
gebouwd voor de gasten die naar het dorp komen, de kerk 
wordt tijdelijk twee keer zo groot gemaakt. Voor de 
inheemsen is dit echt een hoogtepunt waar al lang van 
tevoren naar uitgekeken wordt. Vanuit het hele zuiden van 
Suriname vliegt MAF een week lang met twee vliegtuigen 

mensen naar het dorp waar de conferentie gehouden 
wordt. Voor ons is dit logistiek een behoorlijke uitdaging, 
maar erg mooi om bij betrokken te zijn. Vol verwachting 
komen de indianen in het dorp aan en na een lang weekend 
van meerdere preken, veel zingen en met elkaar  

 
in gesprek zijn, gaan de mensen weer vervuld naar huis. Dit 
is echt bijzonder en helemaal omdat het verschillende 
stammen zijn die nu bij elkaar komen rondom Gods Woord. 
Dit was voordat het Evangelie het binnenland bereikt had 
ondenkbaar en dat is echt nog niet zo heel lang geleden. 
Vanuit MAF gaan we met een team mee naar het 
binnenland om vanuit daar de operatie uit te voeren. We 
overnachten daar om zo de dagen helemaal te kunnen 
benutten. Wat een voorrecht hier deel van te zijn en het 
voor de indianen mogelijk te maken erbij te kunnen zijn! 

 
Gezin 

Terwijl ik geniet van een kopje verse citroen thee, zo 
geplukt uit de tuin achter me, kijk ik om me heen. Naast me 
een boom vol met citroenen, een stukje verderop verse 
papaja’s en een struik vol met kousenband. Wat een rust 
en stilte, alleen de geluiden uit de jungle zijn te horen, het 
scherpe gepiep van de krekels en het ruisen van de wind 
door de hoge woudreuzen. We zijn een paar dagen in het 
binnenland in het dorpje Jaw Jaw. Na alle drukte van de 
afgelopen tijd, genieten we nu van een paar dagen uit. 
Eerst reden we zo’n 3 uren richting Atjoni en vandaar zijn 
we nog 3 kwartier de 
rivier over gevaren 
richting dit dorp. Wat een 
belevenis om hier bij deze 
vriendelijke mensen te 
zijn. De vrouwen doen de 
was en de vaat in de 
rivier, werpen intussen 
hun hengels uit en vangen de ene vis na de andere. Terwijl 
wij zwemmen in de Soela’s, (stroomversnellingen) kijken 
we onze ogen uit. We maken een wandeltocht door de 
jungle, onder begeleiding van een gids en zwemmen nog in 
een kreek midden in de jungle. ‘s Avonds smullen we van 
verse vis, zo uit de rivier, en gaan we op tijd naar bed, 
omdat de stroom eerder uitvalt dan verwacht. De stroom 
wordt opgewekt via een generator en de diesel raakt een 
eind op, dus dan kan het zomaar gebeuren dat je (eerder) 
in het donker zit. Prachtig om hier te zijn! Maar wat raakt 
het ons om te zien dat een groot deel van de mensen nog 
zo in angst en geestelijke duisternis en gebondenheid leeft. 
We  zien  het  aan de  voorwerpen  boven   deuren  die   er  
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hangen om de geesten tegen te houden, kruidenbaden 
waar de kinderen dagelijks in worden gewassen om 
sterker te worden, buikbandjes bij meisjes voor 
bescherming. Het heeft ons weer een andere kant van 
Suriname laten zien en veel gebedspunten gegeven. Er 
zijn werkers nodig in Gods koninkrijk, de velden zijn wit 
om te oogsten! Bidt u mee? 

De jongens 
hebben nog 
vakantie tot 
begin oktober. 
Of ze daarna 
fysiek naar 
school mogen, 
moeten we nog 
afwachten, het 

aantal besmettingen loopt momenteel hard op. Jesse 
zal gaan beginnen in klas 2 van de middelbare school, 
Lucas in groep 5 en Ezra in groep 4.  

 
 

Dankt u mee voor… 
• Voor de fijne vakantie en een paar dagen uit met 

elkaar als gezin. 

• Voor gezondheid en kracht in de afgelopen, drukke 
periode. 

• Versterking in het team, nu er een nieuw MAF-gezin 
(piloot) is bijgekomen. 
 

Bidt u mee… 
• Voor veilige vluchten tijdens de Bijbelconferentie. 

• Dat de inhoud van de conferentie impact zal hebben 
op de levens van de bezoekers. 

• Voor een goede start van het nieuwe schooljaar. 
 

Vanuit de TFC 
Leerlingen van de Groen van Prinstererschool hebben 
heel veel ‘benzine’ gespaard voor hun oude 
klasgenoten. Met elkaar 
hebben ze meer dan        
€ 4.000 opgehaald. Echt 
fantastisch. Deze 8 
verkoopkampioenen 
hadden de meeste 
spaarkaarten vol en zijn 
extra in het zonnetje 
gezet. Namens de TFC 
willen wij jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie 
inzet.  
 

 
 
 
 

Agenda: 
• D.V. vrijdag 8 oktober is er vanaf 14.00 uur tot 20.00 

uur weer een kledingbeurs in de Rehobôthkerk in 
Sommelsdijk. Hartelijk welkom!! 

 

• Collecteweek: van D.V. 25 t/m 30 oktober mogen 
we weer eilandelijk collecteren.  

 
 

Kinderhoekje 
Samen met papa ging ik een nachtje weg, op de motor 
naar Brownsberg, de weg er naar toe was HEEL erg slecht, 
er zaten veel kuilen en gaten in de weg, waardoor we twee 
keer zijn gevallen. We sliepen in een hangmat in een hutje. 
’s Morgens hadden we een prachtig uitzicht over de 
jungle. Het was een geweldige ervaring. Groeten van 
Jesse. 
 
Eerst gingen we lang rijden met de auto en daarna nog 
een heel stuk varen. We hadden heerlijk gegeten bij het 
huisje. De mensen hadden cassave met vis en kouseband 
voor ons gekookt en de andere dag nog bami met kip, en 
daar ben ik dol op! De groetjes van Lucas. 
 
Ik ging zwemmen in de Soela’s. Het water stroomde heel 
snel om me heen en ik werd bijna meegesleurd. Ook was 
het lekker dat het water zo fris en koel was. Het was echt 
leuk om 2 nachtjes te logeren bij Jaw Jaw. Doeg! Groetjes 
van Ezra 
 

 
 
 

Hartelijke groeten uit Paramaribo, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 

 Verjaardagen: 
•  21 november Ezra 
•  24 maart: Sjaak 
•  13 april: Lucas 
•  13 augustus: Paulina 
•  17 augustus : Jesse 


