
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 4 – Familie Breen – maart 2019 

Op de hoogte…  
Lieve mensen, hier is dan vanuit Paramaribo onze eerste nieuwsbrief! Wat is er veel 
gebeurd de afgelopen weken. We denken aan de weken in Middelharnis, de vele 
momenten van afscheid nemen en de bijzondere uitzenddienst waarmee we 
werden uitgezonden met de krachtige woorden uit Jozua 1:9 “Heb ik het u niet 
bevolen? Wees sterk en heb goede moed, verschrik niet en ontzet u niet, want de 
Heere uw God is met u overal waar u heengaat”. 
Het is zo goed (geweest) om uw en jouw warme betrokkenheid en meeleven te 
ervaren in de afgelopen tijd!  
Op het moment van schrijven zijn we vijf weken in Suriname. Een land vol nieuwe 
indrukken;  geuren, kleuren, mensen, winkels, straten, eten, cultuur, klimaat etc., 
echt alles is anders. Toch begint ons huis al echt ons ‘thuis’ te worden. Het is heerlijk 
om na een werk-/schooldag thuis te kunnen komen en fijn buiten te kunnen spelen 
in de grote tuin.  
De eerste dagen bestonden vooral uit het in elkaar zetten van kasten, uitruimen van 
koffers, dozen en het weer inpakken van de keuken, kledingkasten etc.  Dit was echt 
een flinke klus en zeker bij deze temperaturen. We kwamen uit het koude 
Nederland, waar het op de dag van ons vertrek sneeuwde, hier aan bij een graad of 
30. Wat een verschil…van de dikke truien in de korte broeken en teenslippers. 
De warmte is iets waar we onszelf echt tijd voor moeten geven om aan te wennen, 
veel drinken, (langere) pauzes en op tijd naar bed. Momenteel zitten we in het korte 
droge seizoen, dit betekent dat er van ongeveer februari t/m april weinig regen valt 
bij temperaturen van 28 graden gemiddeld overdag. De jongens zijn na een dag of 
tien wat te settelen, gestart op hun nieuwe school. Wat was het spannend die 
ochtend, maar het is hen zo meegevallen! Jesse zit in groep 7 en Lucas en Ezra 
samen in groep 2. Vanwege de warmte gaan de kinderen vroeg naar school. Ze 
starten 7:30 uur en zijn ’s middags vrij. Ook het nieuwe ritme, vroeg opstaan, 6.00 
uur, en elke middag vrij is voor ons allemaal best even wennen. Doordat het in het 
verkeer onveilig is, brengen en halen we de jongens met de auto. Kortom, het gaat 
goed met ons, maar we zijn nog niet door de transitie heen. 

  

FAMILY 
 

WITH A 
 
MISSION 

 Gebeds-en dankpunten: 
 

• Dankt u mee voor de 
goede eerste weken die wij 
en de kinderen thuis en op 
het werk/school mogen 
hebben? 

 

• Wilt u voor ons bidden dat 
we hier Gods licht en liefde 
mogen verspreiden in onze 
omgeving?  

               
  
 Verjaardagen: 

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

 



 
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. 

 

 

    
De jongens genieten van de vliegtuigen 

Eerste hangmat-ervaring…. 
Rond vier uur werd ik wakker, ik lag niet lekker meer en kon 
ook geen houding meer vinden om in slaap te vallen. Het was  
mijn eerste nacht in een hangmat, dus de vijf uur die ik toch 
geslapen had vielen al niet tegen. Ik maakte de afweging of ik 
nog langer in het donker bleef staren, of dat ik heerlijk op een 
steen bij de rivier zou gaan zitten, om te kijken naar de 
geboorte van een nieuwe dag. Na nog anderhalf uur van 
overwegen, draaien, en wiegen heb ik me uit mijn hangmat 
laten vallen en ben bij het water gaan zitten. Daar werd ik zó 
klein en vol van verwondering! De dag ervoor hadden we twee 
uur gevlogen naar Palemeu (dorp van de Trio-indianen), 
daarna nog anderhalf uur gevaren in een kajak om vervolgens 
midden in het oerwoud aan te komen op kamp Weejo. Dit 
kamp is voor de indianen een bijzondere plaats. Hier komen 
twee keer per jaar de kerkelijke leiders uit verschillende 
dorpen bij elkaar om vanuit de Bijbel onderwijs te ontvangen. 
Ze kiezen bewust voor deze afgelegen plaats om echt los te zijn 
van hun families en dagelijkse bezigheden, zodat zij zich  
helemaal kunnen richten op het bestuderen van Gods Woord. 
MAF vliegt uit de verschillende dorpen deze mensen daarheen 
en helpt bij de voorbereiding. Zo zat ik dus op deze 
natuurschone plaats, langs de rivier, bij een stroomversnelling, 
midden in het oerwoud van Suriname met mensen die voor 
wat betreft cultuur en leven zo verschillend zijn dan ons. Toch 
noemden we elkaar broeder. De geestelijke band overbrugt 
alle verschillen, wat heerlijk om 
dit te ervaren! Toen ik daar zat  
kwam de vraag in me op; ‘waar- 
om ik…., waarom zit ik hier en 
anderen niet’? Ik zou willen dat 
al mijn familie, vrienden en 
kennissen dit konden zien en meemaken. Wat een voorrecht!  

  

 

Hartelijke groet, Sjaak en Paulina,  

Jesse, Lucas en Ezra Breen 

 fam.breen@outlook.com  

  familywithamission  

  family with a mission  Breen 
 

Aan de slag… 
Sjaak is na twee weken van verhuizen, kasten in elkaar 
zetten en opruimen gestart bij MAF. Zoals het er nu uitziet 
zijn de taken als ‘Base-manager’ zeer divers; Veel is nog 
nieuw, dus we houden de ogen en oren goed open en 
moeten veel inlezen. Op het ene moment is hij bezig met 
huisvesting voor aankomend personeel, dan moet er 
geholpen worden met het openmaken van een vliegtuig 
voor een inspectie. Ook worden er cursussen gevolgd, enz. 
enz.  Paulina draait inmiddels mee met een groep 
‘moeders in gebed’. Ook zijn er van een Nederlandse 
school een aantal studenten die stagelopen in een 
ziekenhuis in Suriname. Samen met nog een MAF-vrouw 
organiseert Paulina wekelijks een Bijbelstudie voor de 
studenten en is ze beschikbaar voor hen als dat nodig is. 
Verder zijn er al verschillende vragen gekomen om te 
helpen bij het vele en mooie werk in dit land. Toch kunnen 
we niet gelijk overal ‘ja’ op zeggen en is het nodig goed te 
oriënteren en allereerst te settelen voordat we allerlei 
andere taken op ons nemen. 

 


