
                                  

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 3 – Familie Breen – dec. 2018 

Op de hoogte…  
 

Op het moment dat we dit schrijven zijn we alweer bijna aan het einde gekomen 
van onze periode op de Bijbelschool. Wat is het ontzettend snel gegaan en wat zijn 
we dankbaar voor de tijd hier! We hebben veel geleerd over thema’s als: discipel-
schap, het karakter van God, Gods plan met de volken, God als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Een bijzondere ervaring voor ons was de week in Amsterdam, die in 
het teken stond van ‘evangelisatie’. We hebben veel handvatten gekregen voor het 
beginnen van een gesprek over de Bijbel en het christelijk geloof. We zijn daar ook 
de straat opgegaan om het evangelie te delen. Het is heerlijk om te ervaren dat 
God mensen wil gebruiken om hen bekend te maken met het evangelie! Ook de 
‘Kairos-cursus’ was een hoogtepunt van deze periode. Tijdens deze cursus duik je 
diep in de geschiedenis van zending en leer je de rode draad door de Bijbel te zien 
van Gods plan met de volken. Centraal daarin staat de ‘grote opdracht’ uit 
Mattheüs 28 : 19 en 20. Maar dat was niet het begin van zending, deze tekst uit 
Mattheüs staat in verbinding met Genesis 12 : 1-3 waar Abraham gezegend wordt 
en de opdracht krijgt tot zegen te zijn, niet thuis maar in een land dat God hem 
wijzen zou. Het was Gods plan dat de mens zich zou verspreiden over de hele aarde, 
maar niet zonder Hem. Nu ligt de opdracht daar om alle volken te bereiken! Is het 
zo dat wij daar naar uit zien? Is dat, waar we als kerk naar uitzien, dat alle volken 
bereikt worden? Want dan komt Jezus terug!  
Met onze jongens gaat het goed! Ze gaan graag naar school, hebben vriendjes en 
zitten lekker in hun vel. Ze hebben hier in huis veel ‘grote’ vrienden onder de 
studenten; er is altijd wel iemand die met ze wil voetballen, verstoppertje spelen, 
of stoeien. Tijdens de maaltijd is het lastig voor hen om op hun stoel te blijven zitten 
met zoveel mensen om hen heen.  
Op 21 november hebben we Ezra’s 5e verjaardag gevierd. Hij heeft  een leuke dag 
gehad en genoten van alle aandacht! De studenten zijn dol op de kinderen, ze 
hadden allemaal chocolademunten verstopt in de eetzaal en zijn stoel versierd.  
 

  

 FAMILY 
 
 WITH A  
 
MISSION    Gebeds-en dankpunten: 

• Dankt u mee voor de 
goede periode op de 
Bijbelschool en de fijne tijd 
die de kinderen en wij hier 
hebben gehad? 

• Wilt u voor ons bidden in 
deze periode van afscheid 
en het vertrek naar 
Suriname? 
 

 Receptie: 
• D.V. zaterdag 12 januari 

15:00-17:00  uur in 
Bouwcenter “Esselink” 
Middelharnis.  

 
 Uitzenddienst: 

• D.V. zondag 20 januari om 
14:30 uur “Rehobothkerk” 
Sommelsdijk, welkom!              

  
 Verjaardagen: 

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

 



                                  

                                                   

                                                                      

            

                                                                                                                
          
                                                                                                                  
 
  
 
   
    
                                 
                             

                       
 

        
 
          
                                                       
     
                                                                                             
                                                                                                                    

Receptie/uitzenddienst 
Het lijkt ons goed om een moment te 
hebben waarin we u en jou gedag 
kunnen zeggen voor ons vertrek. Er is 
gelegenheid dit te doen op D.V. 
zaterdagmiddag 12 januari 2019 in 
Bouwcenter “Esselink”, Industrieweg 
35 in Middelharnis. Van harte 
welkom, we zien uit naar uw/jouw 
komst! I.v.m. de organisatie vragen 
we u zich op te geven via het 
mailadres: tfc-breen@outlook.com     
Op D.V. zondagmiddag 20 januari 
2019 is de uitzenddienst in de 
Hersteld Hervormde Gemeente van   
Middelharnis/Sommelsdijk, 
Olympiaweg 44. Na de dienst is er 
nog gelegenheid elkaar gedag te 
zeggen en een kopje koffie/thee te 
drinken. Hartelijk welkom!                                       
 

Straks… 

Nu… 
Bijna aan het einde van de 
Bijbelschool periode bereiden we 
ons voor om nog voor zo’n 1,5 
maand terug te gaan naar 
Middelharnis. Ons huis is nog niet 
verkocht, daarom kunnen we nog 
naar ons eigen huis. Heel blij zijn we 
met de Woord & Daad winkel waar 
we tijdelijk huisraad van hebben 
mogen lenen. Met dank aan onze 
TFC is ons huis weer bewoonbaar 
gemaakt, omdat onze eigen 
huisraad inmiddels is verscheept en 
aangekomen is in Paramaribo. Het is 
fijn dat we inmiddels weten welk 
huis we krijgen. Op het moment van 
schrijven wachten we nog op de 
goedkeuring van onze visa.  

D.V. 22 januari 2019 om 11:20 uur 
vertrekken we vanaf Amsterdam en 
hopen we om 16:35 uur (lokale tijd) aan 
te komen in Paramaribo. Als we letterlijk 
en figuurlijk geland en aangekomen zijn 
in ons huis, is onze huisraad daar al, dus 
kan het uitpakken, inrichten en 
aankleden beginnen. Inmiddels hebben 
we een auto over kunnen nemen van 
een MAF medewerker die naar een 
ander land is doorgereisd, heel fijn! 
Onze eerste prioriteit na aankomst is 
dus de woning gereedmaken zodat we 
een ‘thuis’ krijgen. De jongens beginnen 
dan na een week op hun nieuwe school.
Paulina zal in de beginperiode vooral 
bezig zijn met het settelen en het leren 
kennen van de omgeving. Sjaak zal, 
nadat de woning bewoonbaar is, aan de 
slag gaan bij MAF. In het begin zal dit 
vooral inlezen zijn in beleidsplannen en 
handboeken en samen optrekken met 
het team, om zo de organisatie en het 
personeel te leren kennen. Ook zal er 
direct een cursus starten met als 
onderwerp ‘Security’, een belangrijk 
onderdeel in de luchtvaart en één van 
Sjaak zijn eerste verantwoordelijk-
heden. 
 

“Heer’ wees onze Gids, op heel ons levenspad, 
blijf dicht bij ons, ga stap voor stap ons voor….” 
 
Hartelijke groet,  Sjaak & Paulina, Jesse, Lucas en Ezra Breen                                                               
  

                                                                                                                             
  fam.breen@outlook.com  

  familywithamission  

  family with a mission  Breen                                                                                                 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Breen. 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 Sjaak & Paulina 
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl.  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 de familie Breen gaat. 
 


