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Onzeker, maar zeker in Gods hand! 
Deze keer schrijven we onze nieuwsbrief vanuit Nederland. 
Het is allemaal heel anders gelopen dan verwacht….daar 
we normaal in het verlof onze inkopen voor de nieuwe 
periode in het veld zouden kopen, verdiepten we ons nu in 
het aanschaffen van warme jassen en dikke truien en 
schaffen we een ijskrabber aan! Wat kan het soms anders 
gaan…. Bij het schrijven van onze vorige nieuwsbrief 
schreven we over de rustperiode die we allemaal, en in het 
bijzonder Paulina, nodig hadden, evenals de verdere 
onderzoeken bij de ziekte van Crohn. We hoopten dat we 
daarna weer aangesterkt terug zouden kunnen vliegen 
naar Suriname, maar de gezondheid van Paulina staat het 
niet toe nu terug te gaan. Paulina kwam eind juli met het 
laatste restje energie aan in Nederland en bleek daarna 
helemaal opgebrand. Verschillende factoren hebben hierin 
invloed gehad in de achterliggende jaren en dit is niet met 
een paar weken weer bijgetankt. Met hulp van externe 
begeleiders werken we aan herstel en dat vraagt veel tijd 
en geduld. Meestal hebben we vrede met die ‘tijd’, maar 
soms komt het ook echt op ons af. Ons leven, ons (t)huis, 
onze huisdieren, onze bediening liggen daar, de mensen, 
het land zijn ons allemaal zo lief geworden. Vragen…. waar 
wij geen antwoord op hebben. Maar God vraagt ons niet 
om Hem te begrijpen. Hij vraagt ons Hem te vertrouwen. 
Ook, en misschien wel juist als wegen zo anders lopen dan 
verwacht en gehoopt. We denken aan wat Maarten Luther 
eens zei; “Al ken ik de weg niet, die God met mij gaat, ik ken 
wel mijn Gids”. Wat heerlijk is het, om deze Gids te dienen 
en te volgen! 
Toen bleek dat het geplande verlof van twee maanden 
tekort was voor het mentale herstel en de nodige 
onderzoeken voor Paulina, hebben we gezegd ons te 
richten op eind het jaar 2022. Daar zijn we inmiddels en 
moeten aangeven dat we er nog niet klaar voor zijn. Zoals 
het er nu uitziet zullen we in ieder geval dit schooljaar voor 
de jongens in Nederland afmaken. Zit het dan tegen, gaat 
het dan niet goed? Naar onze maatstaf misschien wel, maar 
anderzijds leren we veel in deze periode en mogen we ook 
op andere manieren dienstbaar zijn. Overal waar mensen 
zijn is werk te doen in Gods Koninkrijk! En we merken dat 
deze beslissing de jongens en ook ons voor nu rust geeft. 
Dat neemt niet weg dat het gemis naar Suriname groot is. 
Het grootste deel van de week kan Sjaak zich op afstand 
bezighouden met werk voor MAF-Suriname. Zoals online 
meetings. We weten inmiddels hoe dat moet en afstanden  

 
spelen daarin geen rol. Soms zijn we verbonden met collega’s 
vanuit 4 continenten. Daarnaast kan er werk van diverse 
collega’s opgepakt worden. De bouw van de nieuwe hangaar 

vordert gestaag en ook daar is voor de afbouw en inrichting 
nog veel uitzoekwerk nodig. Verder hebben we inmiddels 
voor allerlei doelgroepen presentaties kunnen geven en zo 
het werk van MAF onder de aandacht kunnen brengen. En 
als wij gewend geworden zijn aan ons werk bij MAF, dan 
laten de reacties van de aanwezigen ons weer beseffen hoe 
bijzonder het eigenlijk is wat we mogen doen voor mensen 
die in moeilijk bereikbare gebieden wonen.  
Naast MAF volgt Sjaak een zelfstudie ‘Missiologie’, en kan hij 
als oproepkracht werk doen bij zijn voormalig werkgever 
Bouwcenter Esselink om zo de hoge energiekosten hier in 
Nederland wat te dekken. Best weer even wennen en tegelijk 
toch ook weer vertrouwd. Voor de tijd die dan nog over is 
heeft Sjaak zijn hulp aangeboden bij de organisatie 
‘Seamen’s Christian Friend Society Rotterdam’. Deze 
zendingsorganisatie bezoekt zeelui op de schepen in de 
Rotterdamse haven. De zendelingen bieden een luisterend 

oor, delen het 
evangelie en bidden 
met ze. Ook kan er 
soms praktische hulp 
geboden worden in 
de vorm van kleding 

of andere basisbehoeften. Mensen van over de hele wereld 
liggen zowat in de achtertuin. Op een dag bezochten we 5 
schepen, en spraken we met zeelui uit Ukraine, Rusland, 
India en de Filipijnen. Overal werden we hartelijk ontvangen, 
kregen koffie en werden uitgenodigd aan te schuiven bij het 
middageten. Alles aan boord van buitenlandse zeeschepen, 
wat een gelegenheid! .  
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In de eerste plaats ligt de 
prioriteit van Sjaak thuis in het 
gezin. Het blijft dus ook nu 
zaak om te waken voor ‘te 
veel’.  
De kinderen maken het, met 
dank aan onze hemelse Vader, 
erg goed. Ze genieten ervan zelf op de fiets naar school te 
kunnen, met vriendjes af te spreken en alleen een 

boodschap te kunnen doen. Iets 
wat in Suriname allemaal niet 
aan de orde was. Jesse heeft, 
met hulp van vriend Roy, 
inmiddels zijn weg gevonden op 
de Prins Maurits, zo’n grote 
school met honderden 
leerlingen in tegenstelling tot 

het 

verbouwde woonhuis als school in 
Suriname. Lucas is weer verder 
gegaan met zijn ‘oude’ vriend 
Brent. Hij was ook welkom in het 
voetbalteam, waar hij erg van 
geniet. Ezra heeft ook zijn vriendje 
Hesron weer gevonden en ook zij 
gaan weer verder waar ze gebleven 
waren. Het doet ons als ouders 
goed te zien dat ze hun weg gaan. Wel merken we dat ook 
de jongens op hun eigen manier met de onzekerheid 
omgaan en soms de spanningen er ook uit komen en die 
ruimte mag er ook zijn.  

 

MAF 

Bij MAF-Suriname hebben we geruime tijd geleden een 
besluit genomen ons komende tijd meer te gaan richten op 
onze ‘zendingstaak’. Afgelopen jaren stonden vooral in het 
teken van hulp en ontwikkeling in het binnenland en 
daarnaast is er aandacht besteed aan uitbreiding van de 
organisatie, zowel op personeelsgebied, de vloot en ook de 
huisvesting. Met de bouw van de hangaar in de eindfase, 
zijn al deze doelen bijna gerealiseerd. In dit hele proces was 
het God die voorzag in wijsheid, inzicht, mensen, materiaal 
en geld. We beseften als MAF-team dat we voor een 
bijzondere tijd staan, gezien alles wat God voor MAF heeft 
gedaan afgelopen jaren, maar meer nog vanwege de grote 
dingen die we zien gebeuren in het binnenland van 
Suriname onder de inheemsen. Er is een grote geestelijke 
strijd gaande, maar er zijn ook opwekkingen, er worden 
kerken gesticht, inheemsen trekken er zelf op uit om hun 
familie en andere stammen buiten de grenzen van 
Suriname op te zoeken het met hen te delen wat God ze 
heeft geleerd! Er worden Bijbelconferenties georganiseerd  

en ga zo maar door. Als MAF zijnde nemen we hierin onze 
plaats in en bidden voor en zoeken naar meer mogelijkheden 
om het evangelie te laten rondgaan. Maar, maar, maar… dit 
heeft z’n weerslag. De vijand geeft zijn terrein niet zomaar 
uit handen en dat voelen we. Er wordt geschut en gebeukt 
op de organisatie. Op de collega’s met families, de 
vliegtuigen, de bouw van de hangaar, stuk voor stuk hebben 
we te maken met grote uitdagingen die de dagelijkse gang 
van zaken ernstig vertragen en moeilijk maken. Dit laat ons 
stilstaan, nadenken, maar ook met Gods kracht doorgaan. Hij 
bereikt altijd Zijn doel! Wat de vijand ook doet met aanvallen 
op gelovigen of organisaties gericht op uitbreiding van zijn 
Koninkrijk, het zal een tegengestelde uitwerking hebben!  
We kijken uit naar wat gaat komen, hoe dat er ook zal 
uitzien!  
 

Dankt en bidt u mee voor… 
• Dat de jongens hun weg in Nederland weer gevonden 

hebben. 

• Voor het vele medeleven en steun van velen. 

• Dat we huisvesting hebben gevonden voor een langer 
termijn. 

• Dat MAF zoveel mogelijkheden heeft in Suriname om 
kwetsbare mensen te dienen. 

• Dat de bouw van de nieuwe hangaar gestaag vordert. 

• Voor de missie onder zeelieden. 

• Wijsheid in keuzes die zijn te maken. 

• Herstel Paulina. 

• Rust en vrede in deze omstandigheden. 

• Het werk wat in Suriname nu door anderen moet worden 
opgepakt. 

• Het MAF-team die met allerlei uitdagingen heeft te 
maken. 

 

Hartelijke groeten, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 
 
 

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

 


