
 

We zijn heel blij met uw steun! Bedankt 
voor alle vormen van ondersteuning in het 
afgelopen jaar. Wilt u mee blijven bidden 
voor een leerzame tijd in Engeland en een 
goede voorbereiding op Suriname?

Nieuwsbrief 3 FamilyBalsMission                 tfcfambals@gmail.com

Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Bals. 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 Johan en 

Martine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/bals. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag 

Klein en toch groot
Het is zaterdagochtend, net voor de kerst. De nieuwsbrief moet vandaag toch echt af zijn. Ik loop er al weken tegenaan 
te hikken. Ik moet een deadline stellen en me eraan houden. Maar is het realistisch, als ik kijk naar alle andere taken 
op mijn takenlijstje? En in mijn huis moet ook wel wat gebeuren. Het heeft veel weg van een ruimte waarin zojuist een 
bom is ontploft. En wat denk je van de hyperactiviteit en de herrie van de kinderen die nu vakantie hebben. Chaos ten 
top! 
Als u deze nieuwsbrief leest, liggen de kerstdagen achter ons. Hij kwam bij ons, heel gewoon. Een baby’tje. Niks 
bijzonders zou je denken. Klein en onopvallend, we kijken er zό overheen. En toch zό groot, de Redder van de wereld. 
Dat geeft mij hoop. Want als ik er soms nog niets van zie, dan weet ik dat het voor God anders is. Hij is aan het werk. 
Het gaat gelukkig niet om onze krachtpatserij. Ook niet als we straks naar de Bijbelschool gaan. We kijken er naar uit 
om meer te leren over God en hoe we kunnen leven als christen en ervan kunnen getuigen. Maar we zien er ook een 
beetje tegenop. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met mensen communiceren en spreken in het Engels: 
behoorlijk intensief! Nemen we de lesstof goed op en lukt het ons om onze persoonlijkheid en ons geloofsleven kritisch 
onder de loep te nemen en te ontwikkelen? En hoe zullen de kinderen het oppakken? Zullen ze snel wennen en 
kunnen we genoeg structuur voor hen aanbrengen, zodat ze met plezier hun weg vinden in deze nieuwe omgeving? 
Spannend hoe het allemaal zal gaan. Maar...al beginnen we klein, onze verwachting is groot! 

Laatste keer
2022 is ten einde. Er is een behoorlijke tijd verstreken na de 
laatste nieuwsbrief. Een drukke en ook mooie tijd ligt achter 
ons. We hebben een hele goede en leerzame huwelijkscursus 
gevolgd. Ook hebben we met hulp van WEC Nederland ons 
twee avonden verdiept in Zending & Kids en heeft Johan zijn 
commerciële brevet CPL gehaald. Wat fijn dat de opleiding zo 
voorspoedig verloopt. We zijn God dankbaar!
 
Verder is het ook een tijd van de laatste keer. De laatste keer 
sinterklaas vieren bij de familie van Muijlwijk. De laatste keer 
genieten van ijspret in Oud-Alblas. De laatste keer 
kinderkerstfeest in de kerk. De laatste keer met je klasgenoten 
spelen op het schoolplein. Nou ja, sommige dingen gaan na de 
Bijbelschool gelukkig nog even verder. En Johan heeft na 13 
jaar trouwe dienst de laatste keer gewerkt bij De Driestar! Op 
22 december was zijn afscheidsreceptie met collega’s. Met het 
gezin – en ook onze beide ouders– mochten we dat 
meebeleven. Fijn om zo’n lange periode uit je leven op zo’n 
mooie manier af te kunnen sluiten.    
 
Op 11 november was er de prachtige eerste 
supportersbijeenkomst. We hebben ons verhaal verteld over 
hoe God tot ons heeft gesproken en hoe we ons geroepen 
voelden om het MAF-avontuur aan te gaan. Genoten van een 
heerlijke maaltijd en mogen proeven van allerlei Surinaamse 
lekkernijen. Bedankt familie de Heus! De TFC had het geweldig 
georganiseerd en aangekleed; er was zelfs aan een 
kinderprogramma gedacht. Wat ook erg leuk was: ons nichtje 
Jet had haar eigen kraampje ingericht voor MAF met 
zelfgemaakte armbandjes!        



Over MAF

MAF heeft als missie ‘Flying for Life’ (vliegen voor leven). Met 130 vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd naar moeilijk bereikbare gebieden om hoop en 

leven te brengen. Omdat elk mensenleven telt! Concreet kun je hierbij denken aan het vervoeren van artsen en medicijnen; of het bieden van 

ontwikkelingshulp; maar ook leven brengen door middel van de blijde boodschap dat God leeft en Zijn Zoon gaf voor onze redding.
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Afscheid nemen
Op woensdag 4 januari hopen we te vertrekken naar de Bijbelschool in Engeland. 
In één van de gebouwen van de Bijbelschool hebben we twee kamers voor ons 
gezin om in te verblijven. Tien weken lang (t/m 18 maart) zullen we ons buigen over 
de Bijbel, ons persoonlijk geloof, onze persoonlijke ontwikkeling, andere culturen en 
zending. Dit doen we niet alleen, maar o.a. samen met drie andere ‘MAF-gezinnen 
in voorbereiding’. Bij elkaar zijn we met 13 kinderen. We hebben drie juffen bereid 
gevonden om met ons mee te gaan en onze kinderen les te geven. Christianne 
Visser en Marlieke Doorn, elkaars vriendinnen van de PABO, en Martha Buitenhuis 
(het zusje van Johan) die met haar man Rien en twee kinderen tien weken met ons 
mee hoopt te gaan. Daar zijn we super blij mee! 

En de kids..hebben die er ook een beetje zin in?
Salomé vertelt: ‘Ik heb zin om lekker m’n kamer te gaan inrichten op de 
Bijbelschool en de spulletjes leuk neer te zetten. Ik vind het leuk om met mijn klas 
en familie te videobellen. En tante Martha gaat mij en Joas (en 3 andere kinderen) 
lesgeven, dat vind ik heel tof. Leuk om samen te zingen en pianospelen, want tante 
Martha is erg muzikaal! 
Joas zegt: ‘Ik ga een filmpje maken voor mijn klas, hoe het er daar uitziet, met 
welke mensen ik ben en wat ik daar doe. Ik heb met ome Rien afgesproken om 
elke week te gaan voetballen, daar heb ik zin in.’

Omdat de kinderen tien weken niet naar hun eigen school zullen gaan, hebben ze 
afscheid genomen van hun klas. Goed dat ze daar nu mee kunnen oefenen, want 
in de zomer van 2023 zullen ze dat nogmaals – maar dan definitief – moeten doen. 
Hierbij een foto van Gideon die zijn traktatie in handen houdt. De dagen 
voorafgaand aan het trakteren zegt hij steeds: ‘Ik ben bijna jarig.’ Best logisch. Als 
je trakteert, ben je jarig. Zo simpel is het 😊    

Vanuit de TFC: Eerste keren en dankbaarheid 
Bij ons in de TFC is juist de periode aan de gang van ‘eerste keren’. Zo is dit de 
eerste nieuwsbrief die echt vanuit de TFC wordt verstuurd en niet vanuit MAF. Of 
is het de eerste keer dat we mee gaan maken dat Johan en Martine met hun 
gezin op afstand zullen zijn en zullen we dus ook op afstand moeten 
communiceren. Dan zal het ook de eerste keer zijn dat Johan en Martine niet bij 
de vergadering zullen zijn, enzovoorts. 
Desondanks zien we met hulp van God deze periode met vertrouwen te gemoed. 
En dat komt mede door uw steun, in welke vorm dan ook. We zijn bijvoorbeeld 
erg blij en dankbaar dat we kunnen vermelden op financieel gebied het jaar 2022 
helemaal rond is. En ook voor 2023 ziet het er goed uit. We hebben nog geen 
compleet beeld van alle kosten die gaan komen, maar voor zover we nu kunnen 
zien, vertrouwen we erop dat ook het komende jaar goed gaat komen. We 
vertrouwen daarbij ook op onze God! 
Naast alle financiële steun, zijn andere vormen natuurlijk ook altijd welkom. Zo is 
het fijn als u mee wilt bidden voor een goede en fijne tijd in Engeland voor het 
hele gezin.  

 
 
 
 
 
 
 


