
Na een aantal weken in Nederland, België en Engeland zijn we weer terug in Tsjaad. De temperatuur was ondertussen flink opgelopen. Met 

veranderingen in het team en wat problemen met de vliegtuigen was het voor ons best weer even wennen. 

Nederland 

Het voelt alweer als een tijd geleden, onze tijd in Nederland. 

We hebben ervan genoten om onze familie en vrienden weer te 

zien. Wat het extra bijzonder maakte, is dat we vorig jaar niet had-

den gedacht dat we dit jaar naar Nederland zouden moeten. Wan-

neer je denkt voor 2 jaar afscheid te nemen, lijkt 1 jaar elkaar niet 

gezien te hebben ineens niet zo lang. Het voelde allemaal erg ver-

trouwd. Ook onze gemeente, waar we helaas maar 1 weekend 

konden zijn. Wat was het weer hartverwarmend om te zien hoe-

veel mensen op Tweede Paasdag bleven om een kijkje in ons leven 

hier te krijgen. Die warmte konden we wel gebruiken, want wat 

hadden we het koud het Paasweekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We merkten ook dat we genoten om weer Nederlands te praten. 

Met iemand anders dan elkaar. We zijn in Tsjaad bijna de enige 

Nederlanders. In ieder geval in onze stad wonen geen andere Ne-

derlanders. In je moedertaal kan je jezelf toch het beste uitdruk-

ken. Hoewel we ook al merken dat er soms Engelse woorden tus-

sendoor glippen. 

 

Vliegtuigen aan de grond 

Sinds onze terugkomst in Tsjaad heeft Johan nauwelijks kunnen 

vliegen. We kampen al een aantal weken met problemen aan bei-

de vliegtuigen. Dan is het een lekke band op een verlaten lan-

dingstrip en dan weer een kapotte remleiding. Onze nieuwe mon-

teur is ontzettend druk om alles te repareren en op orde te krijgen 

zodat we weer veilig kunnen vliegen. We ervaren het als team dat 

we in een geestelijke strijd zijn verwikkeld. In een land waar veel 

zendelingen vliegen, die werken onder moslims,  is het misschien 

ook iets om te verwachten. Wilt u biddend om ons team heen-

staan, zodat we ons werk ongestoord kunnen blijven voortzetten?  

 

Wat als Johan niet vliegt 

Ook als er geen problemen zijn met het vliegtuig, zijn er rustige 

weken waardoor Johan niet elke keer in de lucht zit. Zit hij dan op 

zulke dagen thuis? Velen van jullie zullen je dit afvragen. Het ant-

woord is ‘nee, hij gaat elke dag naar zijn werk, of hij nu vliegt of 

niet’. In Tsjaad is het MAF programma vrij klein en komen er naast 

vliegen nog heel wat andere taken kijken.  Zo moeten er vergun-

ningen en visa geregeld worden. Maar ook alle vliegkaarten en 

navigatieapparatuur moet maandelijks worden bijgehouden .  

Naast zijn rol als piloot is Johan sinds kort ook de safety manager 

van het programma. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor 

de vliegveiligheid en de veiligheid op kantoor.  Door middel van 

verschillende systemen probeert hij de veiligheid en kwaliteit van 

het programma hoog te houden, zodat de kans op incidenten en 

ongelukken minimaal blijft. 

Kortom, er komt heel wat papierwerk en geregel om de hoek kij-

ken om twee vliegtuigen in Tsjaad te laten vliegen.  
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Afscheid nemen 

In Tsjaad is het een komen en gaan van zendelingen. In het jaar dat 

we nu in Tsjaad wonen, is alleen al ons team vier keer veranderd. 

Drie keer kwam er een nieuwe familie bij, waarvan twee net voor-

dat wij naar Nederland gingen. Eind mei kwam de eerste keer dat 

we afscheid hebben moeten nemen van een pilotenfamilie die bij 

ons op de compound woonde. Voor een jaar lang waren ze onze 

collega’s, buren en familie. We hebben een fijne vriendschap opge-

bouwd. Je beleeft samen de mooie en de moeilijke momenten. Je 

leeft zo intensief met elkaar.  

Afscheid nemen. 

Je weet dat het 

een keer gaat 

komen, het hoort 

er bij. Toch is het 

lastig, omdat je 

weet dat de kans 

dat je elkaar nog 

eens ontmoet 

erg klein is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met hartelijke groet, 

 Johan en Reinate 

Vanuit de TFC 

Wij hebben als  TFC ook genoten van de tijd 

dat Johan en Reinate in Nederland waren. Op 

verschillende momenten hebben we elkaar 

ontmoet, met als afsluiting een gezellige 

avond met elkaar als vrienden, naaste familie 

en TFC. 

 

Daarna gingen we weer hard aan de slag. Er 

komen namelijk mooie acties aan. Heel di-

vers, dus we hopen je bij één van de acties te 

ontmoeten.  

 

In ons team verandert ook veel. Matthijs 

heeft onze TFC verlaten. We willen hem ook 

via deze weg heel erg bedanken voor al het 

werk wat hij heeft gedaan voor de TFC, voor 

Johan en Reinate, maar bovenal voor het 

werk in Gods Koninkrijk. Dit is wat ons allen 

bindt. Hoe bijzonder dat de lege plek inmid-

dels al weer is ingevuld; Marieke van de Poel 

komt ons team versterken. 

 

Acties 

Zaterdag 8 september is de wielertocht. Ook 

dit jaar een mooie tour van 120 km. Doet u 

ook weer mee? U kunt zich opgeven via de 

website; www.brugmans-maf.nl  

 

 

 

 

Meer informatie over de acties vindt je op 

onze site. 

Zaterdag 13 oktober a.s. is er in de Augustij-

nenkerk een samenzangavond met ritmische 

psalmen en geestelijke lie-

deren, o.l.v. organist Pieter 

Heijkoop. De collecte die deze 

avond wordt gehouden, komt 

gedeeltelijk ten goede aan 

Johan en Reinate. De toegang is gratis.  

 

 

 

Zaterdagavond 17 november a.s. geeft  

Ars Musica Concertkoor en Orkest een bene-

fietconcert ‘Highlights uit de Messiah G.F. 

Händel, o.l.v. Patrick van der Linden. Hier-

voor zijn kaarten te koop. Ook hiervan gaat 

een gedeelte van de opbrengst naar MAF. 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Brugmans. 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 & Reinate 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 Brugmans gaat. 

        www.brugmans-maf.nl 

Contactpersoon TFC 

Gerard Stoop                                       

06-10979636 

tfcbrugmans@gmail.com 

 

Postadres Johan & Reinate in Tsjaad 

Johan en Reinate Brugmans             

C/o MAF                                               

BP 1182                    

N’Djamena                        Chad          

johanenreinate@gmail.com 

Supporten? Zeg uw steun toe via 

www.maf.nl/brugmans 

Bankrekeningnummer :  

NL88 ABNA 0612159671, t.n.v. MAF 

Nederland o.v.v. TFC Brugmans 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord 

door Drukkerij RAD, Dordrecht 

 

Gebed is echt essentieel, wil je ons in je voorbede blijven gedenken? 

 

Dankpunten: 

- Voor de fijne tijd in Nederland  

- Er is na bijna 2 jaar weer een vliegtuigmonteur in Tsjaad en 

zijn we niet meer afhankelijk van monteurs van andere pro-

gramma’s 

- Marieke van de Poel komt onze TFC versterken  

 

Gebedspunten: 

- Ons kunnen redden met de Franse taal blijft een belangrijk 

gebedspunt  

- Er zijn veel veranderingen geweest in ons team. Willen jullie 

bidden voor goede relaties binnen het team? 

- Voor de TFC die druk is met het voorbereiden van komende 

acties 

- Dat de vliegtuigen veilig mogen blijven vliegen en de organi-

saties en kerken hier tot zegen mogen zijn 

Tsjadisch koekhappen op het afscheidsfeest 

met alle MAF staff en hun families 

http://www.maf.nl/

