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Een moeilijke boodschap 
Na het schrijven van de laatste nieuwsbrief, in december 
2022, hebben we verschillende gesprekken gevoerd met 
MAF-NL en met MAF-SU. De grote vraag was altijd 
‘Wanneer kunnen we weer terug?’, maar de laatste tijd 
kwam ook steeds meer bij ons de vraag naar voren: ‘gaan 
we nog wel terug?’. Naar aanleiding hiervan en de 
verschillende gesprekken die zijn gevoerd, bleek steeds 
meer dat de hele situatie vroeg om een besluit. Terug of 
blijven? Jullie zullen begrijpen dat dit veel voor ons 
betekende. Alleen de gedachte al maakte van alles los. We 
weten ons geroepen naar Suriname en als het zo is dat het 
hier voor ons stopt, dan geloven we dat dit niet buiten God 
om zal gaan. Met elkaar hebben we daarom afgesproken 
om de maand januari te nemen voor overdenking, gebed 
en vooral te luisteren naar Gods stem in het zoeken van 
richting. We zagen uit naar eind januari om vanuit Gods 
leiding weer perspectief te hebben, welke kant het ook op 
zou gaan. Iets waar alle partijen behoefte aan hadden en 
wat ieder zou helpen in het nemen van eventuele 
vervolgstappen.  
Nadat we begin januari richting ontvingen, zijn we een paar 
weken met het besluit gaan leven, om rust en vrede te gaan 
ervaren, als bevestiging op het besluit. Het is opnieuw zo 
groot te ervaren dat God geen bidder laat staan, alle eer 
aan Hem! Op 24 januari jl. hebben we in een gesprek met 
MAF-NL en daarna met MAF-SU aangegeven dat we, met 
pijn in ons hart, onze missie in Suriname zullen gaan 
afronden. Het jaar 2023 zal hiermee een jaar van grote 
veranderingen voor ons worden, wat opnieuw grote impact 
heeft op ons als gezin. 
Wij zijn dankbaar voor de vrede en rust die we op ons 
besluit ontvingen. Tegelijk moeten we ook eerlijk zeggen 
dat met het bekendmaken alles wel heel erg op ons af is 
gekomen. We zijn verdrietig om het land Suriname, met 
alles wat ons daar lief en dierbaar is geworden, los te 
moeten gaan laten. Toch mogen we ook hoopvol zijn voor 
de tijd die voor ons ligt. Niet omdat wij alles op een rijtje 
hebben, maar omdat God trouw is en Hij heel ons leven in 
Zijn handen heeft en dag aan dag zal dragen en voorzien in 
alles wat we nodig hebben!  
Na het bekend maken aan onze directe omgeving kwamen 
ook daar veel reacties en emoties los. We hebben 
onderschat wat een impact het heeft op velen en daarmee 
ook opnieuw op ons. Dit liet ons zien welke plek we hebben 
bij mensen in Suriname, in en buiten het MAF programma. 

 
We zijn dankbaar voor Gods werk, 
door ons heen in de afgelopen 
jaren, wat hierdoor voor ons 
zichtbaar werd. We hadden hier 
graag nog een poosje mee 

doorgegaan, maar we geloven dat we met Gods wijze raad, 
nu een andere richting op mogen. En dan zijn we bereid met 
blijdschap Hem te volgen.  
 

En nu…? 

Eerst zullen we ons richten op stabiliteit en het verdere 
herstel van Paulina. Daarom zijn we dus op zoek naar een 
woning in Middelharnis of Sommelsdijk. Hier hopen we voor 
de komende jaren weer een eigen plek in te richten, met 
eigen spullen. Een van de eerste dingen die de jongens 
zeiden, nadat duidelijk werd dat we in Nederland blijven, was 
‘nu willen we weer een eigen fiets’. Al die tijd doen we het 
met geleende spullen, en dat is heel fijn geweest. Veel dank 
aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft. Maar nu merken 
we dat we toe zijn aan weer eigen spulletjes. Om de kosten 
te spreiden hebben we hierin inmiddels de eerste stappen 
gezet en kunnen we melden dat iedereen weer rondscheurt 
op een eigen fiets! Ook daarin hebben Gods leiding ervaren, 
hoe we prachtige fietsen hebben kunnen realiseren voor een 
acceptabele prijs! Naast een eigen fiets was nog één ding 

heel belangrijk voor de boys en 
moeders de vrouw en dat is een 
nieuwe Noortje! Wat missen we 
ons lieve hondje allemaal. Gelukkig 
is Noortje in goede handen daar en 
kan ze blijven waar ze nu is. En wij 
sluiten niet uit dat er binnenkort 
dus weer een vrolijke kleine 
viervoeter door onze tuin huppelt.  
Bij een nieuwe start in Nederland 

hoort ook een nieuwe baan! Na een aantal jaren me ingezet 
te hebben voor kwetsbare mensen in de moeilijk bereikbare 
gebieden van de wereld, om die te bereiken met hulp en 
Hoop, is het mijn gebed en verlangen een baan te vinden 
waarmee ik opnieuw dienstbaar kan zijn voor de meest 
kwetsbaren in NL of daarbuiten. Komende tijd zullen we ons 
hierop gaan oriënteren. 
Tot mei 2023 zal ik (Sjaak) nog betrokken zijn bij het MAF-
Suriname programma met werk op afstand. In deze periode 
zal ik ook twee keer, voor een periode van 2 weken heen en  

Noortje 
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weer gaan om fysiek bij te springen op een aantal 
piekmomenten, en tevens ook om het werk te gaan 
overdragen. En ook niet onbelangrijk, ons huis moet weer 
leeggemaakt en opgeruimd worden. Veruit het meeste van 
onze inboedel zullen we daar laten omdat de kosten van 
het verschepen niet opwegen tegen de waarde ervan. 
Hiermee kunnen we de mensen daar blij maken, en zelf 
zullen we stap voor stap weer uitkijken naar andere 
spullen. 
 

Hoe het verder met ons gaat… 

Zoals aangegeven valt het ons zwaar, Suriname los te 
moeten gaan laten. Het werk bij MAF, de mensen, het land, 
zoveel mooie dingen… We kijken er met warme gevoelens 
op terug en hebben in de hele periode ook erg veel geleerd 
op allerlei gebied. Die ervaringen, ook voor de kinderen, 
worden ons niet meer afgepakt. Daarnaast hebben we 
zeker ook uitdagingen gehad. Zeker voor Paulina, waarbij 
kort na aankomst, inmiddels 4 jaar geleden, de ziekte van 
Crohn werd geconstateerd. Ook die tijd stond in het teken 
van onderzoeken en ziekenhuizen in Paramaribo. En nu het 
laatste jaar vooral de (over)vermoeidheid met alles 
eromheen. Op uitzending zijn is over het algemeen geen 
romantisch leven, maar veelal een leven met beperkingen 
en uitdagingen, toch hadden we deze ruime 3,5 jaar in 
Suriname geen van allen willen missen. 
 

 
 

We genoten daar van 
de prachtige natuur… 

 

 
 
Maar we doen dat hier 

ook! 
 
 

Gelukkig gaat het met Paulina echt wat beter en zien we 
een stijgende lijn. De hersteltijd na inspanningen wordt 
korter en we kunnen er weer wat vaker op uit met elkaar. 
Al moeten we nog steeds prioriteiten stellen en de balans 
vast houden. En nu ik dit schrijf komt de vraag bij me op; 
wat bedoelen we met ‘het gaat beter’? Dat we weer 
helemaal de oude zijn en alles weer kunnen wat we altijd 
allemaal hebben gedaan? Is dat wat God van ons vraagt, is 
dat ook wat we nog willen? We hopen vast te kunnen 
houden aan wat we in dit proces hebben mogen leren en 
zo zijn gaan waarderen; rusten, loslaten, aanvaarden, meer 
luisteren naar en zijn in de aanwezigheid van onze God, om 
Hem zo steeds dieper, meer te mogen leren kennen en 
dicht(er) bij Hem te mogen leven, dag aan dag! 
 

Jesse en Lucas staan vrij nuchter in het besluit. Ze hadden het 
goed gevonden terug te gaan, maar nu we blijven vinden ze 
het ook prima. Ezra is wel heel verdrietig geweest 
Hij ging mee toen hij 5 jaar was en heeft dus zijn meeste 
echte herinneringen daar liggen. Maar wat zijn ze dapper. 
Lucas en Ezra hebben keihard gewerkt op school en kwamen 
laatst met een prachtig rapport thuis! Jesse doet z’n best 
maar  geeft wel aan dat Havo in Suriname er toch anders 
uitzag dan Havo in Nederland. In Suriname was het vooral 
aan jezelf en werd je behoorlijk vrijgelaten. Hier zitten ze 
achter hem aan tot bij z’n ouders in de mailbox. En ja, daar 
hou je niet zo van als je 14 jaar bent… Hij moet dus echt aan 
de bak hier. We zijn bijzonder dankbaar voor de 
inspanningen van de leerkrachten die de jongens bij de hand 
hebben genomen. 
Na afronding van de werkzaamheden bij MAF-Suriname, in 
mei 2023, hopen we nog een laatste nieuwsbrief te schrijven. 
Met Gods wil hopen we jullie dan bij te praten over deze 
laatste periode en wellicht ook over de nieuwe deuren die 
zijn opengegaan. 
We willen iedereen hartelijk danken voor de betrokkenheid 
die we de afgelopen tijd hebben ervaren. Al jullie gebeden, 
kaartjes, bemoedigingen het heeft ons bijzonder goed 
gedaan en gebracht op het punt waar we nu staan. Nogmaals 
dank en van harte de zegen van onze God! 

 
Voorlopig verblijven we nog op onderstaand adres: 

Steneweg 96 
3241 XH Middelharnis 
fam.breen@outlook.com  

 

Dankt en bidt u mee voor… 
• Dat het goed gaat met de kinderen, met veel vrienden en 

fijne contacten. 

• We mogen een stijgende lijn zien in de gezondheid van 

Paulina. 

• Hoe we steeds weer mogen ervaren, hoe God ons draagt, 

krachten geeft, dag aan dag door deze periode heen 

draagt. 

• Dat het werk bij MAF-Suriname doorgaat en de 

nieuwbouw van de hangaar steeds meer vordert. 

• Voor Sjaak, die zijn werkzaamheden voor MAF zal gaan 

afronden en de reis naar Suriname in D.V. maart en mei. 

• Dat we een woning zullen vinden in 

Middelharnis/Sommelsdijk. 

• Voor de leiding van God in het zoeken naar een andere 

baan, werkplek. 

• Voor het programma in Suriname, waar nieuwe collega’s 

nodig zijn. 
 

Hartelijke groeten, 
Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 


