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Prins Harry
In september bracht Prins Harry een bezoek aan 
Angola, waarmee hij net als zijn moeder Diane, 
aandacht vroeg voor het belang van het opruimen van 
de overgebleven landmijnen in het land. De Angolese 
overheid heeft hiervoor (voor het eerst) 60 miljoen 
dollar beschikbaar gesteld.  Het is helaas nog niet 
toereikend, maar het is een fantastisch begin.    
MAF ondersteunde, zoals gebruikelijk, HALO trust (een 
ontmijning organisatie) bij het vervoeren van mensen 
en stond op stand-by in het geval van calamiteiten. De 
locatie was zeer afgelegen. Marijn had de mogelijkheid 
om Prins Harry even te spreken en hem te bedanken 
voor zijn inzet voor HALO Trust en de impact die het 
heeft op de lokale bevolking. Prins Harry bedankte op 
zijn beurt MAF voor de ondersteunende rol! 

de Prins na bezoek aan mijnenveld
Hongersnood
De afgelopen paar jaar heeft het in het zuidoosten van 
Angola bijna niet geregend. Dit betekent dat er 
meerdere misoogsten zijn geweest. Sinds vorig jaar 
december heeft het praktisch niet geregend. De 
mensen hebben de mais die ze normaal zouden 
planten op moeten eten. Doordat zij volledig 
afhankelijk zijn van landbouw, lijden de mensen nu 
honger. Via de kerk kregen we berichten dat er 
meerdere kinderen en ouderen zijn overleden.  

Dankzij giften voor vluchten heeft MAF tot nu toe ruim 
10 ton zaad en eten gevlogen naar de meest 
geïsoleerde plekken. Het eten is door de lokale kerk 
ingezameld. Een deel wordt gebruikt om te eten, maar 
het meeste om te planten. 1 kilo zaad geeft 4 a 5 kilo 
eten, dat voedt een familie van 4 mensen voor een 
week (2 maaltijden per dag.) Arts Tim Kubacki heeft de 
afgelopen maand in het gebied gewerkt en vertelde 
dat ongeveer 50% van zijn patiënten zichtbaar honger 
lijdt. We voorzien dat de hulp zeker nog tot maart 
nodig zal zijn.   
We vinden het bijzonder om te zien hoe de mensen 
binnen de lokale kerk zorg dragen voor hun eigen 
landgenoten. We moeten denken aan de Bijbeltekst: 
“Als één lichaamsdeel lijdt, lijden alle andere mee..” 1 
Korintiërs 12:26.  
Bid alsjeblieft mee voor een langdurige oplossing!  

Uitladen van ruim 1000kg zaad in Luengué

Discipelschap ver van huis
In november is MAF een nieuw drie-jarig project 
gestart samen met de lokale Bijbelschool. Dit om de 
kerk in afgelegen provincies verder toe te rusten, zodat 
de lokale kerk kan gaan evangeliseren en dieper 
groeien. Veel evangelisatie wordt nu vanuit de steden 
gedaan met evangelisatie campagnes. Maar hierdoor is 
er vaak geen follow up en sommige kerken zijn niet 
klaar om nieuwe mensen te ontvangen en te helpen. Bij 
de eerste meeting waren 30 kerkleiders van 12 
verschillende denominaties aanwezig. Erg mooi om het 
lichaam van Christus samen te zien, zonder kerkmuren. 

Beste familie, vrienden en bekenden,
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Discipelschap principes 
Discipelschap dichtbij huis 
De afgelopen maanden hebben we een groep jongelui 
kunnen uitdagen in het praktisch uitleven van hun 
geloof. Dit begon met een training van een weekend 
bij ons thuis. Eerst theorie en daarna zijn we in groepjes 
de straat op gegaan om te delen over God, en het 
goede nieuws van Jezus. Na 2 uur kwamen we terug bij 
elkaar en waren we vol van wat God had gedaan in de 
mensen die we hadden ontmoet. We zagen fysieke 
genezing, bevrijding, Gods aanraking en bovenal 
openheid om God te leren kennen! 
We komen nu elke 2 weken bij elkaar om elkaar te 
bemoedigen, te ondersteunen en verder te helpen met 
het idee om Jezus’ discipel (leerling) te zijn en 
discipelen te maken. 

MAF Team
Brent, de programma manager is weer terug met zijn 
gezin na 5 maanden verlof. Dit zorgt ervoor dat we 
weer twee piloten hebben binnen het programma en 
Marijn’s werklast kan worden gedeeld. Hier zijn we heel 
erg blij mee. Marcel onze monteur, is nu vertrokken met 
zijn gezin voor ruim 4 maanden, wat betekent dat 

Marijn de komende 4 maanden verantwoordelijk is 
voor al het vliegtuigonderhoud. 

Gugu aan het bidden voor zn vriend die ook God wil gaan volgen.

Met de kinderen gaat het goed! Hoogtepunten voor 
hen; LEGO robot-klas, kersttoneel van de school, 
spelen met kinderen bij het ziekenhuis, optrekken met 
al ons bezoek (onze gastenkamer is nog geen week 
leeg geweest), “Thanksgiving” vieren, weer kunnen 
zwemmen in het zwembad en dat opa en oma 
Witteveen bijna komen!   
Noortje en de kinderen werken hard om het schooljaar 
in het voorjaar af te ronden voor ons verlof. We hopen 
in de maand mei en juni naar Nederland te komen.  

Met vriendelijke groet, 

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

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020
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