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Terwijl ik aan de tuintafel zit om deze nieuwsbrief te 

schrijven, tikt de thermometer 37 °C (in de schaduw) aan. 

We zijn er inmiddels aardig aan gewend dat je altijd zweet 

en we onszelf op de heetste uren van de dag niet meer al 

te intensief moeten inspannen.  

Wanneer de kinderen uit school komen, zo rond half 2 ’s 

middags, kruipen ze allemaal een poosje in hun kamers 

bij de airco om een filmpje te kijken. Het is dan echt te 

heet om buiten te spelen. Na het avondeten is het heerlijk 

buiten en dan zijn de jongens ook altijd een partijtje aan 

het voetballen. Afgelopen week had Jesse zin in een kopje 

warme thee, het had geregend en de temperatuur was 

gedaald tot ‘maar’ 28 graden! De lange droge tijd (aug-

sep-okt-nov) is voor ons de eerste, echt warme periode 

die we hier meemaken. Maar niet alleen wij als 

Nederlanders vinden het nu erg warm, ook de Surinamers 

merken, door de klimaatverandering, dat het de laatste 

jaren echt heter is dan vroegere jaren. Temperaturen 

lopen regelmatig op tot tegen de 40 graden. 

 

Dat onze kinderen op een Surinaams-Nederlandse school 

zitten merken we aan de rekenles waarbij Euro’s worden 

behandeld, terwijl de Surinaamse dollar (SRD) hier toch 

echt het betaalmiddel is. Ook leren de kinderen met 

topografie waar de ‘Oostvaarder Plassen’ liggen, terwijl 

het ‘Brokopondomeer’ en ‘Lelydorp’ voor de meesten 

toch bekender is. 

 

 

 
Verder worden hier veel nationale feestdagen gevierd, 

waarbij scholen en bedrijven gesloten zijn, denk aan de 

afschaffing van de slavernij waarbij alle kinderen in 

klederdracht mochten komen voor een echte modeshow. 

Ook bijzonder zijn de verjaardagen, waarbij 

kinderen/mensen hun verjaardag vieren met een 

bijzonder getal; 5, 10, 15 jaar etc. Dit wordt ook wel de 

‘bigi jari’ genoemd, waarbij groots wordt uitgepakt met 

cadeaus en eten en drinken. 

 

Evangelie onder de hindoestanen 
Samen met een aantal vrouwen hebben we sinds een 

tijdje het verlangen om het evangelie in de huizen van de 

Hindoestanen te krijgen. Momenteel 

zijn er vanuit Nederland, per schip, 

1000 boekjes onderweg naar 

Suriname. We willen deze boekjes ‘Hij 

leefde onder ons’ uitdelen onder deze 

mensen, zodat ook zij gaan weten van 

de Heere Jezus, die gekomen is om 

ook hun redder te zijn! Bidt u mee 

voor dit werk?  

 

MAF 
Laatst vlogen we twee zendelingen naar het dorpje ‘Lawa 

Anapaike’. Zij hebben in vroeger jaren in dit dorp 

gewoond en gewerkt onder de indianen. Nu zijn ze al op 

leeftijd en een alweer een aantal jaar terug in hun 

geboorteland, maar toch blijft het werk in het binnenland 

hen trekken. Om het jaar komen ze een aantal weken 

terug naar Suriname en gaan ze weer naar het dorp om 

het werk voort te zetten. Dit keer hadden ze moeilijke 

thema’s te bespreken met de jeugd en jeugdleiders van 

het dorp.  



 
 
 

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. 

Thema’s zoals; zelfmoord, verantwoordelijkheid voor 

het leven, abortus, grote verleidingen zoals drank en 

ook over veel dwaalgeesten en duistere machten die 

sterk aanwezig kunnen zijn. Allemaal zaken die diep in 

het bos heel actueel zijn. Het zouden geen makkelijke 

weken worden voor deze vrouwen. Voor ze in het 

vliegtuig stapten hebben we met het team voor hen 

gebeden. Daarna hielden ze ons elke dag op de hoogte 

via de app, op die manier konden we tijdens onze 

dagopeningen als team op de achtergrond biddend met 

hen mee strijden. Ze waren nog maar net gearriveerd op 

Lawa en ze hadden al te maken met allerlei 

weerstanden. Satan had hun komst op allerlei manieren 

verstoord, en opnieuw werd zichtbaar hoe belangrijk 

het gebed is. We hebben gestreden en op het gebed 

hebben deze zendelingen doorgewerkt.  Na een aantal 

weken kwamen ze terug met grote getuigenissen van 

wat God had gedaan. Er was ontzettend veel 

losgekomen tijdens het behandelen van de thema’s, 

veel gebed gevraagd door de jongeren, geestelijk grote 

opruimingen gehouden, veel zonden beleden, en 

overgave aan Christus ervaren. Aan God alle eer, 

Halleluja!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de TFC 
Afgelopen verenigingsseizoen heeft de jeugd van de HHG 

in Goedereede ontzettend goed hun best gedaan. Ze 

hebben ons enorm verrast door met hun acties een 

ontzettend mooi bedrag op te halen. We zijn hen erg 

dankbaar hiervoor.  

Ondanks een regenachtige dag was de 

zomermarkt van de HHG Ouddorp erg 

fijn. We mochten weer veel mensen 

spreken! Er werd enthousiast 

meegedaan om de taart te winnen!  

En we kunnen wederom vermelden dat de kledingbeurs 

erg goed bezocht is! We hebben heel veel mooie kleding 

gekregen, die we mochten verkopen en hierdoor weer 

een mooi bedrag op de rekening van het steunfonds over 

konden maken.  

Ook hebben we heel veel (kinder)bijbels gekregen, we 

mochten 13 dozen wegbrengen! Deze worden inmiddels 

verscheept naar Suriname. Laten we bidden dat deze 

Bijbels tot zegen mogen zijn! 

Ook namens de Thuisfrontcommissie zeggen we u en 

jullie heel erg bedankt voor alle betrokkenheid in 2019! 

 

Vanuit Suriname een hartelijke groet van 

Sjaak & Paulina 

Jesse, Lucas en Ezra Breen 

Agenda: 

• D.V. 20 maart 2020 kledingbeurs in Sommelsdijk 
 

 

 

 

Gebeds- en dankpunten: 
• Danken voor de goede start, die 

de jongens gemaakt hebben op 

school aan het begin van het 

schooljaar. 

• Danken voor kracht en gezondheid 

om het werk bij MAF te kunnen 

doen. 

• Bidden voor gezondheid en de 

juiste medicatie voor Paulina. 

• Bidden om opening van harten bij 

het evangeliseren onder 

Hindoestanen. 

Oproep! 
Van eind juli t/m eind september 2020 hopen we 
in Nederland op verlof te zijn. We zijn voor die 
periode op zoek naar woonruimte (op Goeree-
Overflakkee). Heeft u een tip? Laat het onze TFC 
weten! 

 
fam.breen@outlook.com  

 

familywithamission 
 

family with a mission Breen 
 

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

 


