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We kijken dankbaar terug op dit jaar. Het aantal 
vlieguren van het MAF Angola programma is 
gestegen en de impact van het werk breid zich uit. 
We hadden een goede tijd met ons team tijdens een 
MAF retraite in december, waarin we samen met 
God verder zoeken naar Zijn plannen voor MAF 
Angola. 

Noortje
In oktober hebben genoten van het bezoek van onze 
vrienden; Martine en Harm-Jan Ik ken haar vanuit 
mijn kindertijd. Ze waren een enorme bemoediging 
voor ons en ook voor de mensen bij het ziekenhuis. 
Met drama en praktische voorbeelden deelden we 
over de thema’s; geliefd zijn door God en de impact 
van vergeven in ons eigen leven.  
Het is een voorrecht om Gods werk van zo dichtbij te 
mogen meemaken. We zien dit bijvoorbeeld in het 
leven van Joana*: Een half jaar geleden stond ik aan 
de rand van haar bed…. Ons gesprek werd 
onderbroken door een golf van hevige brandende 
pijn in haar benen (door afgeknelde zenuwen tijdens 
bevalling). Ze jammerde, wat ik mensen hier zelden 
heb zien doen, zelfs met veel pijn. Ik stond daar 
hulpeloos en kon niet anders dan huilen. Toen de 
pijn minderde vroeg ik of ik voor haar mocht bidden, 
ze knikte. Geen verandering en een nieuwe golf van 
pijn kwam. Twee dagen daarna was ze teruggekeerd 
naar haar dorp, om hulp te zoeken bij de 
medicijnman.  
Afgelopen week kwam ik Joana opnieuw tegen in 
het dorpje bij het ziekenhuis. Ze stond nu met één 
kruk, maar met nog steeds veel pijn. Toen we samen 
kwamen met een groepje vrouwen kwam ze er ook  
bijzitten. We hadden het over Gods plan met de 
mens en hoe Hij de relatie met ons door Jezus wil 
herstellen. Dat Jezus onze ziekten, pijn en zonden 
heeft gedragen. Ik zag haar vertwijfeld kijken en ik zei 
dat we ook voor haar kunnen bidden, haar gezicht 
klaarde op. Een ander nieuw meisje; Bela*, bood aan 
om voor haar te bidden. Na gebed was de pijn in 
Joana’s benen aanmerkelijk minder. Het is mooi om 
te zien dat hierin God aan Joana laat zien dat Hij 
boven de medicijnman staat. 

Bid alstublieft voor deze vrouwen die door zoveel 
moeilijkheden gaan.  

Judah en Salomé
De kinderen zijn dit jaar betrokken bij twee 
kersttoneelstukken: één van de Engels-talige school 
hier op de compound en één in het Portugees bij 
onze kerk. Ze genieten zichtbaar van de tijd met hun 
Internationale -en Angolese vrienden. 
De kinderen hebben sinds kort allebei een cavia, 
Tom en Sara. Eigenlijk Tom1 en Sara, aldus Judah, 
want de originele Tom heeft zijn eerste week bij ons 
in huis niet overleefd.  

Bijzondere ontmoetingen
In oktober ging ik, Marijn, weer met twee artsen en 
een aantal mensen van de kerk naar het zuid-oosten 
van Angola. Deze provincie heeft buiten de 
hoofdstad geen artsen en de reis naar de 
dichtstbijzijnde stad ligt tussen de 8 en 25 uur over 
slechte wegen waar nog landmijnen op of naast 
kunnen liggen. De mensen wonen erg eenvoudig en 
leven van kleinschalige veeteelt en akkerbouw of vis 
uit de rivieren. 
Een aantal hoogte en diepte punten uit deze trip: In 
totaal konden ruim 300 mensen een consult en 
medicijnen ontvangen. Op de dag van aankomst in 
Mavinga stond de ambulance al klaar met een vrouw 
die een keizersnede nodig had. De volgende 
ochtend kon ik haar naar de stad vliegen. Nog 
dezelfde dag ontvingen we het goede nieuws dat de 
baby gezond geboren was en moeder en kind 
maakten het goed. 

Beste familie, vrienden en bekenden,
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De tweede plek waar we aankwamen, Rivungo, 
werden we bij aankomst direct naar een jongetje van 
een jaar of vier gebracht die er erg slecht aan toe 
was. Hij was zwaar uitgedroogd en mentaal niet 
aanwezig. De arts diende vocht toe en we hebben 
veel en herhaaldeijk allemaal gebeden voor 
genezing. Na twee dagen leek er vooruitgang te zijn, 
maar helaas is hij alsnog ’s nachts overleden. 
Er was deze keer ook een dominee mee die in iedere 
plaats de kerk bemoedigde en trainde. Ons 
verlangen is al langer dat we op deze trips naast 
medisch werk Gods werk nog explicieter kunnen 
uitdragen door gebed en evangelisatie. En hier zijn 
we deze trip mee begonnen. Patiënten kwamen na 
hun intake bij mij voor gebed en/of een gesprek en 
bezochten daarna de arts die ook afsloot met gebed. 
Er waren veel mogelijkheden om het evangelie te 
delen en Gods kracht te zien door genezingen. 
Een van deze mensen was Maria*, een albino vrouw 
die al 8 jaar rondliep met erge pijn in haar buik. Dit 
was gestart met een aan hekserij gerelateerde 
gebeurtenis. Meerdere bezoeken aan de arts 
brachten geen resultaat. Door gebed greep God in 
en na 8 jaar is ze voor het eerst zonder pijn. Dit 
resulteerde in een grote glimlach en haar 
dankbaarheid was groot. Een bezoek aan de arts was 

niet meer nodig. De hoop is dat zij bij volgende 
safari’s onderdeel kan zijn van het gebedsteam. 

José (Zé) Chitanga
Begin december is een van de verpleegkundigen 
van de gezondheidspost in Cavango op jonge 
leeftijd overleden. Dit is de plek waar Dr. Tim Kubacki 
woont en MAF wekelijks naartoe vliegt (Chinhama 
vliegveld). Zé kwam bijna altijd mee met de 
ambulance als ondersteuning voor de patiënten in 
de ambulance. Hij laat zijn gezin met 5 kinderen 
achter. Een enorm gemis voor zijn gezin en heel de 
gemeenschap. 

Van alles en nog wat
Naast vliegen ben ik, Marijn, verantwoordelijk voor 
de inkoop, verscheping en import van alle 
reserveonderdelen voor het vliegtuigonderhoud. 
Vooral het regelen van de import in Angola neemt 
erg veel tijd in beslag. Daarnaast krijgen we ook 
verzoeken voor technische ondersteuning op 
verschillende vlakken:  
Zo repareerde ik pas een ventilator in iemands 
laptop; 
bleef ik een dag in Kalukembe ziekenhuis in verband 
met problemen met de elektriciteit; maakte ik een 
promotie filmpje voor een ander zendings- gezin; 
Regel ik dat er ieder jaar een MAF Angola kalender 
komt om in het land uit te delen; 
Ben ik bezig om nieuwe keuken kast deurtjes te 
maken voor twee MAF huizen;  
en installeerde ik een nieuwe kachelpijp in ons huis 
(samen met Harm Jan). 

Marijn, Noortje, Judah en Salomé Goud 
-wij Gouden u op de hoogte- 
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