
 

INTRO 

Het is hoog tijd voor een update van ons. Sorry dat jullie zo lang hebben 
moeten wachten. De laatste tijd zijn we druk geweest met van alles en nog 
wat. Graag delen we met jullie wat ons bezig houdt. 
 
GEZONDHEID JORINE 

In de vorige nieuwsbrief hebben we uw gebed gevraagd voor de gezondheid 
van Jorine. We zijn dankbaar voor het feit dat het veel beter gaat met haar. 
Er zijn veel onderzoeken geweest zoals een maagscopie waarbij ook biopten 
zijn afgenomen. Hierbij waren wat kleine ontstekingen te zien, maar dit was 
niet zorgelijk volgens de MDL-arts. De conclusie van de arts was dat de 
antibioticakuren de hele flora van de maag heeft aangetast. Hij wilde dat 
Jorine met de medicijnen die ze had gekregen voor alle klachten, zou 
stoppen om de maag rust te gunnen en vervolgens rustig aan te doen wat 
eten betreft. Door meerdere keren per dag te eten en niet te grote 
hoeveelheden kan de maag deze flora herstellen. Wel heeft ze medicijnen 
gekregen die ze kan gebruiken als ze een pijnaanval heeft. 
We zijn blij en dankbaar dat alles in orde is en er geen ernstige dingen zijn. 
De hele mallemolen heeft veel van Jorine gevraagd. Elke keer weer naar de 
dokter en het ziekenhuis (zie foto) was pittig. Daarnaast de klachten zelf 
natuurlijk. We waren zo blij en dankbaar dat de MDL arts de klachten serieus 
nam en goede adviezen gaf. Hij nam ons serieus en wilde het probleem in 
de wortel onderzoeken. Nu gaat het echt beter met Jorine, ze heeft ook weer 
meer energie en voelt ze zich gewoon fitter. We danken God voor de huidige 
situatie.   
 
IN DE BUURT 

We zijn blij dat we de plannen voor een alfa-cursus voor mensen uit de 
buurt concreet hebben kunnen maken. Inmiddels is er een eerste avond 
geweest waarbij we 4 gasten mochten ontvangen. We bidden om 
gezegende avonden. Al met al hebben we ook besloten om in ons huis te 
blijven wonen en niet te verhuizen naar de plek waar andere MAF-gezinnen 
wonen. We zien het als een roeping om iets te betekenen voor de directe 
omgeving waar we wonen.    



  

DE KIDS 

Met de kinderen gaat het goed. Voor Linde hebben we nieuwe cavia's 
gekocht en dat helpt haar om naar buiten te gaan. Ze geniet van haar kleine 
vriendjes en is er erg druk mee. Ook al vindt ze het soms moeilijk om 
voorzichtig te zijn. We moeten haar leren dat cavia's niet zo van trampoline 
springen, schommelen en glijbanen houden. Tja dat kun je ook niet weten 
natuurlijk als je dat zelf wel leuk vindt…  
Met Tieme gaat het ook goed. Hij kan zich goed vermaken en bouwt hele 
bouwwerken van de duplo. We zijn blij dat hij tijdens school lekker speelt. Zo 
kan Jorine zich focussen op Linde. Het was na een lange zomervakantie voor 
Linde wel even wennen om weer in het schoolritme te komen, maar nu gaat 
het goed. Het is belangrijk dat ze op tijd naar bed gaat zodat ze niet te moe 
is voor school. Een strak ritme is belangrijk. Dat is voor papa en mama wel 
eens een uitdaging. Die houden niet zo van ritme ;) 
 

VRIJE TIJD 

Na een drukke periode (o.a. omdat verschillende MAF-gezinnen op verlof 
waren), is er gelukkig weer tijd gekomen voor een poosje vakantie voor ons 
als gezin. We zijn op vakantie geweest in het binnenland, en hebben hier 
enorm van genoten! 
Ook gaan we graag erop uit in het weekend. Ons vaste uitje is om met de 
boot naar Braamspunt te gaan, een heerlijke plek met strand op zo’n 40 
minuten varen. Lekker een dag zandkastelen bouwen, luieren in de hangmat, 
surfen, zwemmen in de golven en natuurlijk een vuurtje om knakworstjes op 
te warmen. En onderweg ernaartoe spotten we soms dolfijnen, prachtig! Voor 
een sfeerimpressie: zie de foto’s hiernaast. 
 

TOEKOMST 

Zo langzaam aan zijn we aan het nadenken over de periode ná Suriname. 
We hopen tot de zomer van 2022 hier te blijven. Voor daarna is de kans groot 
dat we een andere plek krijgen om te leven en werken. Voor ons als gezin 
een heel proces waar we doorheen gaan met zoeken, bidden en 
voorbereiden. In januari hopen we hiervoor naar MAF U  SA te gaan om 
samen met hen ook te bespreken waarnaar we uitgezonden gaan worden.   
 

EINDEJAARSACTIE VAN DE TFC 

We maken u er alvast op attent dat er binnenkort informatie rondgestuurd 
wordt over onze eindejaarsactie. U kunt weer heerlijk vlees bestellen zoals 
kiprollade, beenham en gevulde kalkoen. Ook rode of witte wijn is dan weer 
verkrijgbaar. Heerlijk voor de feestdagen! Mogen we weer op u rekenen? 
 

TOT SLOT 
Voor de kerstdagen en het nieuwe jaar willen we u alvast Gods zegen 
wensen! Dank voor uw meeleven en gebed! 
 

Wilt u bidden voor:  

 Het MAF team. Er is veel werk en de werkdruk is hoog 

 De homeschooling voor Linde 

 Gezegende avonden bij de alfacursus 

 Wijsheid en Gods leiding bij het nadenken over de toekomst 
 

Wilt u danken voor: 

 De mensen die zich hebben aangesloten bij de alfacursus 

 De strategische positie van MAF die we regelmatig hebben tussen de 
binnenlanden en de autoriteiten  

 Gezondheid van Jorine en de kundige MDL arts die ons goed geholpen 
heeft 

 De fijne vakantietijd die we als gezin hebben gehad 
 
 
 

 


