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Toen… 
Samen hebben we al vele jaren een 
verlangen naar zendingswerk. Nadat we in 
2013 een MAF-presentatie hadden 
bijgewoond kwamen bij ons de vragen naar 
Gods wil in ons leven naar boven. Hij heeft 
in de achterliggende tijd in alle duidelijkheid 
op onze vragen geantwoord en de weg 
gewezen. We hebben daarna contact 
opgenomen met MAF.  
Na een traject van veel gesprekken en 
psychologische keuringen zijn wij op 15 
januari jl. geselecteerd. We hebben nu dus 
officieel ‘groen licht’ om ons voor te bereiden 
op het vertrek. Sjaak zal in Suriname als 
‘Base-Manager’ gaan werken. 
We zijn verwonderd en ons hart is vervult 
met dankbaarheid, vanwege de weg die de 
Heere met ons gaat. We zien met blijdschap 
uit naar de tijd die voor ons ligt!  

U zult begrijpen dat dit alles voor ons en 
zeker voor de kinderen, veel te betekenen 
heeft. Verhuizen naar een ander land met 
een andere cultuur, afscheid nemen, een 
nieuwe start maken op een andere school, 
etc. etc. 
Maar wat een bemoediging dat God overal 
dezelfde is en blijft en dat Hij ons leven en 
dat van de kinderen leidt! 
Inmiddels hebben we een 10-daagse 
oriëntatiereis naar Suriname achter de rug. 
We hebben een goed beeld gekregen van 
het MAF-programma in Suriname. 
Daarnaast hebben we veel mensen 
ontmoet en gesproken. Ook het bezoeken 
van scholen voor de jongens was een 
belangrijk onderdeel van de reis.  
 

Nieuwsbrief 1 - Familie Breen - april 2018 

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij 
zijn Sjaak en Paulina Breen- Both, 35 en 32 
jaar. Samen met onze drie jongens, Jesse 
(9), Lucas (6) en Ezra (4) wonen we in 
Middelharnis op het eiland Goeree- 
Overflakkee. Sjaak werkt bij Bouwcenter 
Esselink, vestiging Hellevoetsluis. Paulina 
is fulltime bij de kinderen thuis. Zij heeft 
ervaring in de gehandicaptenzorg, en in het 
speciaal-onderwijs.                                       

Wie zijn wij?                                                                             
Onze kinderen zitten in groep 6, 2 en 1 van 
de ‘Groen van Prinstererschool’ in 
Middelharnis. 
We zijn erg blij dat nu de eerste nieuwsbrief 
een feit is. Door deze nieuwsbrief willen we 
u op de hoogte houden en betrekken bij de 
vorderingen in het traject van voorbereiding 
en straks tijdens de uitzending naar 
Suriname. 
 

 
 

   
  Onze stoere boys 
   

 
   

FAMILY 
 
 WITH A  
 
MISSION 

Gebeds-en dankpunten: 
 

• Dankt u mee voor de 
wonderlijke leiding en trouw 
van God, die we iedere keer 
weer mogen ervaren? 

•   Wilt u bidden om kracht in 
deze intensieve periode van 
voorbereiding, waarin heel 
veel op ons en de kinderen 
afkomt?  

   



   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

samen zijn begonnen, waar we kinderen 
gekregen hebben, waar we vreugde en 
verdriet gedeeld hebben, waar we in de 
tijd dat we hier woonden, met 
dankbaarheid aan God, persoonlijk en 
geestelijk, totaal zijn veranderd! Toch 
vraagt God van ons dit alles los te laten en 
niet achterom te blijven kijken, maar 
vooruit te zien en ons te richten op de tijd 
die voor ons ligt. We bidden om een 
voorspoedige verkoop van ons huis. 
Verder vraagt het verdiepen in 
verschillende zaken momenteel veel tijd. 
U kunt denken aan, procedures visum, 
verzekeringen, presentaties, verschepen 
van huisraad, enz.  
Daarnaast werkt Sjaak nog vijf dagen per 
week bij zijn huidige werkgever. Soms is 
het dus zoeken naar een verantwoorde 
balans tussen gezin, werk en MAF!   

Nu… 

Straks… 

Momenteel zijn we vooral bezig met  het 
ons verdiepen in allerlei zaken en het 
zetten van stappen in de voorbereiding. 
We zullen het u besparen om alles te 
noemen, maar enkele willen we toch 
delen. Ons Engels is niet van een heel 
hoog niveau, dus volgen we hiervoor 
een cursus. Al is Suriname  officieel 
Nederlandstalig, het spreken van Engels 
zal, zeker voor Sjaak, belangrijk zijn. 
MAF is een internationale organisatie en 
er is regelmatig uitwisseling van 
personeel vanuit de hele wereld. Dat 
Suriname een Nederlandssprekend land 
is, is voor ons een groot voordeel. De 
kinderen kunnen hun juf of meester 
vanaf dag één verstaan. Ook een 
boodschap doen kan in onze eigen taal! 
Sinds kort staat ons huis te koop. Het is 
“maar” een huis, maar toch doet het wat 
met je. Het is ons eerste huis waar we 

De Bijbelschool is de eerstvolgende ‘grote’ 
stap die nu voor ons ligt. Deze zal D.V. half 
september starten. Dit is een opleiding van 
drie maanden waarin we samen wonen en 
werken met andere studenten. Deze 
Bijbelschool is interkerkelijk en internationaal. 
De insteek van de opleiding is om, vanuit de 
Bijbel, God en jezelf beter te leren kennen, te 
leren van andere culturen, en kerkstromen. 
Dit alles met het doel om met elkaar 
dienstbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk. 
Kortom, het is ons gebed dat het ons ‘blikveld’ 
positief zal verbreden. Bijbelschool 
‘Heidebeek’ is in Heerde en de kinderen gaan 
in deze drie maanden in Epe naar de 
basisschool.  In mei hebben we nog een 
Security-training. Deze training leert ons 
omgaan met eventuele bedreigingen tijdens 
het reizen naar, of het verblijf in het 
buitenland. Ook een tropenkeuring voor het 
hele gezin wacht nog op ons. Dit hopen we 
nog voor de Bijbelschool te kunnen plannen. 
Tussen de Bijbelschool en het vertrek naar 
Suriname zal waarschijnlijk niet veel tijd 
zitten. Het is nog niet exact vastgesteld, maar 
we richten ons op eind januari 2019. 

 

 

Onderweg naar het binnenland  
in Suriname 

Tot slot… 
Veel stappen hebben we al achter ons, veel hebben we er nog voor ons. Sommige bekend, andere onbekend. Het bemoedigd ons dat 
bij God alles tot in detail bekend is. Daarom; “Moedig slaan we dus de ogen, naar het onbekende land…” 

Hartelijke groet,                                                                                                                                                                                        
Sjaak & Paulina, Jesse, Lucas en Ezra Breen.                                                                                                          
fam.breen@outlook.com                                                                                                                

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. 
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