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Hallo allemaal, deze keer een wat andere nieuwsbrief dan anders. We 
willen graag wat met jullie delen. De volgende nieuwsbrief (die na de 
vakantie uitkomt) zal weer een gewone nieuwsbrief zijn. 
 
Gedenkstenen 
We willen met jullie nadenken over gedenkstenen. In de tijd van de Bijbel moesten de Israëlieten stenen meenemen vanuit het 
midden van de Jordaan en deze neerzetten op de oever. Als gedenkteken van de wonderen die God gedaan heeft. Het is goed 
om terug te denken aan de wonderen die God verricht heeft in ons leven. Om de grote daden van onze God te gedenken. Enkele 
van deze gedenkstenen willen wij met jullie delen. 
 
Eerste gedenksteen  
Toen God ons geroepen had voor het werk in Indonesië, was dat heel duidelijk voor ons. We hadden aan Hem gevraagd of Hij 
het 3 maal wilde bevestigen (in 1 week) dat MAF / Indonesië Zijn plan voor ons leven was. En God deed het! Wat een wonder! 
Daarna begon het avontuur. Wat een beproevingen kwamen er in het hele traject op ons af. Maar elke keer mochten we 
getuigen dat God voorzien heeft! Dat Hij ons leidt en dat Hij voorzien heeft in alles wat we nodig hebben. Eén van deze 
beproevingen was de financiën. Er was niet voldoende geld om uitgezonden te worden. Elke stap in het traject hebben we 
biddend genomen en samen met God. En God deed een wonder! Hij heeft op een wonderlijke manier in geld voorzien. Er kwam 
een (voor ons toen onbekend) bedrijf wat ons maandelijks wilde steunen. Dit zorgde ervoor dat we uitgezonden konden 
worden. Wat een verwondering opnieuw! God zal voorzien in alles wat we nodig hebben!  
 
Tweede gedenksteen 
Een andere beproeving in dit traject was het moment waarop Clazien moest stoppen met haar taalschool. Al de nieuwe 
veranderingen in combinatie met het gezinsleven, haar persoonlijkheid en gebrek aan tijd met God zorgden ervoor dat ze niet 
verder kon met de taalschool. Dit was een donkere tijd voor haar, maar ook een moeilijke periode voor ons als gezin. Deze 
periode riep vragen bij Clazien op als: Wat doe ik hier? Heeft God ons echt geroepen? Wie ben ik, als ik niets kan doen? Hoe 
kunnen we deze bevolkingsgroep bereiken die leeft vanuit een andere religie en zich heel onchristelijk gedraagt? Omdat in het 
huis waarin we woonden twee douches waren, richtten we één douche in als gebedskamer. Er werd een matras op de grond 
gelegd met kussens en de kinderen en de helpers werd verteld dat op het moment dat we deze kamer ingingen we niet 
gestoord wilden worden.  
In deze kamer hebben we gehuild, gelachen, aanbeden en gebeden. We voelden de zwaarte van hen die om ons heen wonen, 
maar die Jezus niet kenden. En ons gebed voor hen was dat God zichzelf aan hen wilde openbaren, door wonderen, door 
genezing te schenken, door dromen of visioenen of gewoon door zichzelf te laten zien. In dezelfde week bezocht ik een 
zendeling die bij ons in het dorp woonde en hij vertelde me het volgende verhaal: Er was een oudste van moslims die meerdere 
onderdanen had (hij was de imam van de moskee). Hij was ongeneeslijk ziek en zou niet lang meer te leven hebben. Daarom liet 
hij een dominee met zijn ouderlingen bij zich komen om voor hem te bidden. Deze dominee met de oudsten kwamen en legde 
de handen op hem. Terwijl ze dat deden, stond Jezus in hun midden en verscheen aan allen die daar waren. Iedereen was 
geschokt, ook de christenen. Al de aanwezige moslims aanvaarden Jezus als hun Heer! En deze man genas van zijn ongeneeslijke 
ziekte. U snapt dat wij verheugd en verwonderd waren! God hoort ons gebed! Hij ziet ons in onze pijn en eenzaamheid! En Hij 
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bemoedigdtons allemaal. Als het enige wat we kunnen doen is: Bidden, aanbidden, huilen en lachen terwijl we aan Gods voeten 
zitten, dan gebeuren er wonderen! Want juist dan wil Hij Zijn kracht tonen. Want Zijn kracht, wordt zichtbaar in onze zwakte!  
 
Gedenksteen MAF 
Pamgala is een bergdorp dat al enkele jaren door MAF gediend 
wordt. Een jaar geleden gebeurde er in dit dorp het volgende: 
Vrijheidsstrijders dwongen de piloot na de landing om zijn 
vliegtuig te verlaten. Terwijl zij met geweren schreeuwend om 
het vliegtuig en de piloot heen renden haalden ze alles uit het 
vliegtuig. De lokale dominees en bevolking beschermden de 
piloot met hun eigen lichamen en probeerden hem verder weg 
te krijgen van het vliegtuig. Vervolgens werd het vliegtuig door 
de vrijheidsstrijders in brand gestoken. De lokale mensen die in 
Pamgala woonden, waren geen onderdeel van de groep 
vrijheidsstrijders. Gelukkig kwam een van de lokale mensen 
later een draagbare radio brengen, waardoor de piloot bij 
machte was om zijn collega-MAF-piloot te waarschuwen niet 
over te vliegen of een helikopter te sturen. Het was een 
spannende tijd. Uiteindelijk werd de piloot vrijgelaten en kreeg 
hij een brief mee voor zijn baas, de president van Amerika en 
Israël waarin om hulp gevraagd werd om deze vrijheidsstrijders 
te steunen in hun wens voor een vrij en onafhankelijk Papua. De 
piloot werd constant omringd door de lokale bevolking en ze bleven bij hem en beschermden hem. De lokale bevolking was erg 
verdrietig en ze voelden zich beschaamd om hetgeen er gebeurd was met het vliegtuig. Maar de piloot antwoordde: De Heere 
Jezus was hiervoor en zal er ook hierna zijn. Hij weet dit en Hij is erbij. De piloot moest vervolgens een tocht van 8 uur wandelen 
over bergen heen om bij een plek te komen waar een hele poos geleden ooit een helikopter geland was. Nadat ze 5 minuten op 
de plek waren, kwam er een helikopter over en ze konden communiceren door middel van een radio. De helikopter landde en 
nam de piloot mee naar ‘huis’. Als afscheid gaf de piloot zijn pilotenblouse aan de lokale bevolking met de belofte “ooit komen 
we weer terug om jullie te helpen”.  
 

Op de foto hiernaast ziet u 20 verschillende kerken 
vertegenwoordigd vanuit de omgeving van Pamgala. 
Afgelopen maand bezochten een aantal mensen van de MAF 
opnieuw Pamgala. Tijdens deze ontmoeting legden de lokale 
mensen stenen neer. Deze mensen legden allemaal een 
steen neer om te herinneren wat er een jaar geleden 
gebeurde en hoe God hen het afgelopen jaar heeft voorzien 
in alles wat nodig was!  
Ze legden deze stenen neer zodat generaties lang mogen 
herdenken wat God gedaan heeft in het afgelopen jaar. Deze 
mensen kunnen het verhaal vertellen van het vliegtuig wat 
afgebrand is, hoe God de piloot en andere betrokkenen 
beschermde. Hoe God voorzag in een helikopter die de 
piloot uit de wildernis haalde. Hoe er in het afgelopen jaar 
geen vliegtuigen meer kwamen om de mensen te dienen. En 
hoe uiteindelijk na 16 maanden het vliegtuig weer terug 
kwam om deze mensen te dienen. 
 

Dit zijn een aantal gedenkstenen. We weten zeker dat jullie er ook een aantal hebben. Laten we deze gedenkstenen met elkaar 
delen om elkaar te bemoedigen en Gods grote daden vertellen.  
 
Wij wensen u allen, ook namens de TFC, een hele goede vakantie toe. Een moment van rust en bezinning is goed om je 
vervolgens weer in te kunnen zetten op de plaats waar God u gesteld heeft. 

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. 

 

Op de foto ziet u het nieuwe en het oude vliegtuig naast elkaar 

Deze foto is afgelopen maand gemaakt. 
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