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Gods zegen voor het nieuwe jaar, samen met een hartelijke groet vanuit 
Sentani, Papoea! 
 
Tussen de vorige nieuwsbrief, onze eindejaarsgroet en deze nieuwsbrief is er 
veel gebeurt. We zijn begin januari verhuisd naar Sentani. Inmiddels wonen 
we hier alweer ruim een maand. De tijd gaat hard! 
 
Gezin  
In Sentani wonen we op de MAF-base. We hadden graag buiten de base 
gewoond voor meer interactie met de lokale mensen, maar dat gaat 
momenteel niet. Wie weet, gebeurd dat nog in de toekomst. Voor nu zijn we erg blij met deze plek. We wonen hier samen met 
andere MAF-gezinnen en kijken uit op een speeltuin. De kinderen kunnen veilig de deur uit om even in de speeltuin te spelen.  
 
Judith gaat hier naar een internationale Engelstalige school van maandag- tot vrijdagmorgen. Daarnaast krijgt ze nog 
Nederlandse les van Clazien, zodat ze ook Nederlands leert. Ook Kaleb gaat naar school. Twee ochtenden gaat hij naar een 
Nederlandse vriendin, waar hij samen met haar zoontje les krijgt. Hij maakt leuke knutsels en gaat met plezier naar school. Jefta 
begint al te proberen te lopen, maar omdat hij een paar keer gevallen is, doet hij het erg voorzichtig. De afgelopen maand 
hebben we ons huis ingericht en de spullen uit verscheping een plekje gegeven. Het voelt steeds meer als thuis. We hebben 
door de weeks in de ochtenden nu hulp met het huishouden en dat is erg lekker. Onze hulp heeft een meisje in dezelfde leeftijd 
als Jefta en het is leuk om de interactie tussen die twee te zien.  
 
Werk 
Theo is weer aan het werk. Hij werkt dichtbij ons huis. Als hij de base afwandelt hoeft hij alleen de weg over te steken en dan is 
hij al op zijn werk. Het is fijn dat hij eindelijk kan beginnen met werken. Wat werk betreft, zijn er diverse grote problemen 
verholpen. De apparatuur op meerdere MAF basissen wordt oud en moet vervangen worden. We beginnen allerlei niet-te-
verklaren problemen te zien omdat de apparatuur te oud wordt. Zo was er een probleem in Nabire waardoor de systemen niet 
meer gebruikt konden worden. Ze hebben toen 2 dagen alles (tickets, financiën, etc.) weer ouderwets op papier gedaan. 
Gelukkig kon met een vervangend onderdeel, wat door een piloot meegenomen werd, de boel weer worden opgelost. 
 

Gebed 
1 keer in de maand is er bij MAF een halve dag van gebed. Dit wordt gehouden met alle 
MAF medewerkers. Er wordt een soort preek gehouden, Bijbelstudie gedaan en daarna 
wordt er gebeden in groepjes. Aan het eind van de dag is er tijd voor spelletjes. Een mooie 
dag om zo samen God te zoeken en de andere MAF collega’s te ontmoeten. Zowel 
nationale als internationale stafleden doen hier aan mee en het is in het Indonesisch. 
Verder is er elke week ook een soort weekopening, wat elke week verzorgd wordt door 
een andere afdeling. En 1 keer in de maand is er een soort toerustingsdag voor alle MAF 
mensen. Het is bijzonder om naast het werk wat de MAF doet, met elkaar verbonden te 
zijn.  
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Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de 

Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen. Mattheüs 28:19 
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Impact 
MAF heeft als doel dat het mensen die nog niet in de Heere 
Jezus geloven, Hem leren kennen en dit doen we specifiek in 
nog niet bereikte gebieden. Als u op internet zou nazoeken 
waar de onbereikte bevolkingsgroepen zijn, dan zou u zien dat 
Papua aardig ‘bereikt’ is. Dit komt omdat bijna iedereen zich in 
Papua Christen noemt. Ook zijn er lang geleden gebieden 
bereikt met het evangelie, maar gingen de evangelisten door 
naar een volgende stam en waren ze de taal niet voldoende 
machtig. Daardoor hebben veel stammen het goede nieuws 
van het evangelie nog niet of maar deels ontvangen. Ook 
hebben veel stammen de Bijbel nog niet in hun eigen taal. Het 
is mooi om te zien dat er mensen bereid zijn om hun leven op 
te offeren om tussen deze mensen te gaan wonen, zo hun taal 
te leren en uiteindelijk de Bijbel te vertalen in die betreffende 
taal. MAF vliegt zulke mensen naar deze onbereikte gebieden 
en uiteraard ook de Bijbels als die na een lange tijd beschikbaar 
komen. Het is mooi om zo onderdeel te zijn van de uitbreiding van Gods koninkrijk! 
Afgelopen maand heeft MAF voor één stam de 1ste en 2de Korinthe-brief ingevlogen. En de blijdschap is op de foto te zien.  

 
Gebed- en dankpunten 

• DANK mee dat we eindelijk in Sentani mogen zijn, op de plek van bestemming! 

• BID mee voor een goede nachtrust, Jefta wordt sinds we verhuisd zijn meerdere keren 
per nacht wakker. 

• BID mee voor tijd en ruimte om tijd met God te hebben in het leven van alle dag. 
 

Van de TFC 
We zijn de Heer zeer dankbaar dat Theo, Clazien en de kinderen nu echt op de plek van bestemming zijn. En dat ze zich al zo 
goed aanpassen! Een nieuwe werkplek, een andere woonplaats, nieuwe contacten op doen, dat kost energie! 

Geniet u ook van de nieuwsbrief? En wilt u tussendoor zo nu en dan een nieuwtje horen? Theo en Clazien hebben ook een 
Facebook pagina. Mocht u geen Facebook hebben kan u ook hun verhalen en foto's zonder account bekijken, als u op internet: 
www.facebook.com/famvanderschelling invult. Zo kregen ze bijvoorbeeld begin maart nog verlate Kerst post binnen. Dat was 
zeker een verrassing! 

Omdat Theo & Clazien zijn verhuisd hebben ze ook een nieuw adres: 
Fam van der Schelling  
Jl. AMA No. 8  
Sentani kota 99352  
Kabupaten Jayapura  
Provinsi Papua 
Indonesia 
Ze waarderen het enorm als u een kaartje stuurt. Als u uw email-adres op de 
kaart schrijft, dan sturen ze een berichtje terug! 

 
Binnenkort hopen we als TFC aan de slag te gaan met het bedenken van een nieuwe actie, om zo inkomsten voor het steunfonds 
op te halen. Zou u hierover mee willen denken? Of heeft u al een goed idee? We horen ze graag! De jaarlijkse vaderdag-actie 
houden we er in ieder geval in!  

Dank voor uw betrokkenheid, misschien beseft u het zelf niet, maar dit wordt enorm gewaardeerd, daar aan de andere kant van 
de wereld. En door ons! 
Een hartelijke groet, Arjan, Bert, Geesje, Jacob, Marieke en Marion 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van 

der Schelling. 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 Theo & Clazien als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.  

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. 

MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken. 

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 familie Van der Schelling gaat. 
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