
Binnen anderhalve week was het geregeld: een 

Reconciliation –Trauma workshop voor 40 personen. 

Bishop Matthew Peter was zo enthousiast en 

gemotiveerd over de vorige workshop in November 

2016, dat hij veel van de mensen uit zijn district 

Wonduruba wilde laten deelnemen aan deze 

workshop.  Vooral pastors, vrouwen-en jeugdleiders 

zodat zij zouden kunnen leren hoe men 

getraumatiseerde kerkleden kan ondersteunen.  

In September 2015 werd het district Wonduruba 

‘schoongeveegd’ door het regeringsleger. Tot op de 

dag van vandaag zijn de meesten nog niet terug 

gegaan i.v.m. de onveiligheid. Mensen zijn gevlucht 

naar kampen in Juba en Oeganda maar ook naar de 

moerassen. De ene crisis na de andere crisis stapelt 

zich op. Voedselprijzen rijzen de pan uit, salarissen 

worden niet uitbetaald of er is geen werk te vinden 

zodat het moeilijk is om de kinderen te voorzien van 

eten. 

Dinsdagochtend, wanneer de workshop begint, zie ik 

allemaal verslagen gezichten, hangende schouders 

en vragende slachtofferogen: ‘Wat gaat deze witte 

dame ons vertellen?’ Het is best spannend om te 

beginnen maar gelukkig is de eerste sessie van de 

workshop altijd vol van hoop en liefde die God heeft 

voor de mens. Samen met een vertaler vertel ik over de 

liefde van God. Een vertaler is nodig omdat aantal 

mensen analfabeet is en anderen bijna geen Engels 

kunnen. Zodoende werd er vertaald van Engels naar Bari 

en andersom. Langzaam,  in de loop van de verschillende 

sessies zag ik de mimiek op de gezichten veranderen van 

verslagen naar hoopvol. Het was een ‘eye-opener’ dat 

crisissen veel gevolgen kunnen hebben; niet alleen 

materieel, maar ook fysiek, mentaal en sociaal. Tijdens de 

laatste sessies vertelden sommige mensen dat ze zich 

helemaal genezen voelen, weer vol goede hoop waren en 

weer zaken op gingen pakken.  

Zo ook een oudere dame: zij verloor haar man en zonen 

tijdens deze crisis. Daarna had zij het gevoel dat  zij 

verantwoordelijk was voor de achtergebleven gezinnen. 

Tijdens het rouwproces verloor ze ook nog haar baan 

waardoor het heel lastig werd om voor deze gezinnen te 

zorgen. Doordat ze nu kennis ontving over trauma en 

rouwproces, herkende ze de fases waar ze doorheen 

gegaan was. Dit gaf ruimte, opluchting en moed om 

veranderingen te brengen in de huidige situatie.  

Tijdens deze week is er veel gezongen en gedanst; dat op 

zich is al een vorm van therapie voor de mensen, waarin 

ze hun verdriet en pijn kunnen uiten in gezang en dans. 

Aan het eind van de week vertrokken de mensen met een 

certificaat in de hand, brede glimlachen en ‘lichtjes’ in de 

ogen van hoop en vreugde.  
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Over een aantal weken zijn we in Nederland:  
“wat hebben we daar zin in”. Na 2 jaar weer 
familie en vrienden te zien en bij te kletsen. 
Waar we ook naar uitkijken is dat we even 
niet bezig hoeven te zijn met risico-
inschattingen in ons dagelijks leven omdat er 
altijd veranderingen gaande zijn bij de 
overheid, leger en/of rebellen. 
Even pauze van de onbewuste getrainde 
alertheid op vreemde geluiden en/of 
geweerschoten, maar genieten van de 
onbewuste vredige geluiden, zoals van de 
kerkklok op de achtergrond.  
Autorijden is en blijft hier een spannende 
activiteit:  gaten in de onverharde wegen, 
andere verkeersdeelnemers die de 
verkeersregels niet kennen,  maar vooral ook 
de politie die je ieder moment aan kan 
houden en de ruitenwissers controleert maar 
eigenlijk gewoon geld wil hebben. Of een 
groep gewapende soldaten die de auto op 
wapens controleert. Gewoon rondrijden over 
de Nederlandse wegen van A naar B zonder 

gezeur: daar kijken we naar uit.  
Verder zijn er ook nog de gewone dagelijkse 
dingen waar we van gaan genieten: zoals 
drinken uit de kraan; wandelen over strand 
of op straat, lekker fietsen of even een 
boodschapje halen op de fiets. 
Boodschappen halen in één supermarkt i.p.v. 
verschillende winkels afstruinen om te kijken 
wat de voorraad deze week is. 
‘s Avonds altijd voor het donker thuis zijn 
(ong. 19:00 u) is niet alleen een regel voor de 
kinderen  … maar voor iedereen van ons 
team. Dus gewoon ‘s avonds buiten zijn b.v. 
op een terrasje of tijdens koopavond lekker 
winkelen, zo gewoon voor vele 
Nederlanders: daar hebben we zin in.  

 
 
FOTO ONDER: 
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie de Waal. 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 

Bastiaan & Corina als supporter wilt ondersteunen dan kunt u zich aanmelden via de website van www.maf.nl. Wijzigingen (adres, email 

supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl  of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA, Twello. Voor giften: 

rekeningnummer NL09ABNA0565419897 tnv MAF Nederland o.v.v. Steunfonds De Waal.  Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 MAF heeft 135 vliegtuigen operationeel in 26 landen.  

 MAF vloog meer dan 39.000 uren in 2016. 

 Meer dan 60.000 vluchten zijn uitgevoerd bij MAF in 2016, met 163.000 

passengiers and bijna 7 miljoen kg of vracht (baggage van passagiers niet 

meegerekend).  

 MAF vloog meer dan 8.3 miljoen kilometers in 2016 – meer dan 207 keer rond de 

evenaar. 

 MAF heeft meer dan 1.250 medewerkers in de wereld. 

 MAF vliegt ongeveer voor 2.000 organisaties. 

 MAF vloog naar meer dan 1.400 bestemmingen wereldwijd in 2016. 

 

Overzicht van de dagelijks statistieken:  

 MAF  vloog meer dan 22.200 kilometer per dag. 

 In 2016, MAF vloog 166 vluchten per dag, dat zijn 7 vluchten per uur. 

 Elke 4 minuten vertrek er of landt er een MAF vliegtuig ergen in de wereld.  

 Per dag MAF vliegt meer dan 445 passengiers en meer dan 19.000 kg vracht 

(bagage van passagiers niet meegerekend). 

 Per dag vliegt MAF ongeveer 109 uur. 

FOTO: Dut Agwang Zuid Soedanees die getraind word as MAF piloot 

Wees dus niet 

verdrietig, want 

de vreugde in 

de Here, die is 

uw toevlucht. 

Neh. 8:11b 

Mission Aviation Fellowship  —  Worldwide 

Hartelijke groet, Bastiaan, Corina, Rick, Jeroen & Daan de Waal 

http://www.maf.nl
mailto:adres@maf.nl


Vanuit  de Thuisfront Commissie: 

Perspectief 

I Kor 15:50-58 

Het is Goede vrijdag en Pasen geweest en we hebben gevierd dat onze Koning ten hemel is gevaren, terug naar 

Zijn Vader. In dit hoofdstuk wordt het wonder van de opstanding van Jezus Christus uit de dood, door Paulus 

verdedigd tegen hen die dit ontkennen. Zowel lijden, sterven, begraven worden, opstanding en hemelvaart zijn 

allemaal in de Schriften voorzegd.  In deze verzen gaat het om de heerlijkheid van de opstanding bij Jezus 

wederkomst. Dan zal alles volmaakt zijn. Nu is de dood al overwonnen. Voor allen die Christus liefhebben is de 

dood slechts de doorgang tot de heerlijkheid bij God. Wij mogen weten dat wij hier al met Christus mogen leven 

omdat we met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven. 

De praktijk kan zo anders lijken. Teleurstelling, verdriet, zonde en gebrokenheid. Maar toch staat er in vs. 57 

“Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” Als we dan nu al in die 

overwinning mogen delen is dat een aansporing om te volharden in ons werk zoals vs. 58 beschrijft: Daarom, 

mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de 

wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

Dat is voor ons persoonlijk, ieder in de eigen situatie maar ook voor Corina en Bastiaan in Zuid Soedan goed om 

aan vast te houden. Wij en zij, wij allemaal hebben te maken met veel moed benemende omstandigheden.  Al 

ons werk is onvolmaakt maar als we ons werk voor de Heere doen en we in Christus zijn, zal ons werk niet te 

vergeefs zijn. Hoe dat kan? 

Dat kan, als we alles wat we nu doen, doen vanuit de Geest van Pinksteren. Dat wil zeggen: met Hem en via 

Hem. Dan zullen zelfs dingen die niet goed waren, ten goede worden gekeerd. God gebruikt het om ons verder 

te brengen op de weg naar het heerlijke leven met Jezus:  

- goede dingen worden nog meer gezegend en verrijkt en zorgen voor vrucht (denk eens aan de wonderbare 

spijziging of het spreken over de Wijnstok en de ranken, Joh. 15, 1 – 8)  

- verkeerde dingen, zonden, dingen die hun doel missen, worden in het kruis van Jezus van hun destructieve 

macht ontdaan (Hij is onze rechtvaardiging) en geven ineens zicht op Gods oneindige genade en liefde  

- incomplete dingen, dingen waarin we tekort geschoten zijn, etc. worden door Jezus voor de troon van de 

Vader aangevuld tot volkomenheid (Hij is onze heiliging).  

In Christus is ons werk niet zinloos, niet tevergeefs. Dat geeft hoop, verwachting en perspectief. Voor u, voor jou 

en ook voor Bastiaan en Corina in Zuid Soedan. 

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door: 


