
 
 
 

Vrienden, 
 
Roelie en ik schrijven jullie deze brief om raad te vragen. 
 
Zes jaar geleden gingen we naar Papua New Guinea voor 
New Tribes Mission. Al deze jaren hebben velen van jullie 
ons trouw financieel gesteund. Dat was voor ons een 
maandelijks bewijs van Gods trouw door jullie 
bemoedigingen heen. Wij willen jullie allen heel hartelijk 
bedanken voor de steun die je ons hebt gegeven in welke 
vorm dan ook. In juni hopen we – terug in Nederland - 
daarvoor een speciale gezellige vriendenavond te beleggen 
en daarmee de afgelopen periode van zes jaar min of meer 
af te sluiten. Wij begrijpen heel goed dat het voor velen 
van jullie een enorm offer is geweest om ons te steunen – 
we zijn uitermate dankbaar voor jullie trouw – en kunnen 
ons indenken dat jullie ondersteuning gaat stoppen als we 
in Nederland een baan en eigen inkomsten gaan krijgen. 
 
In onze laatste nieuwsbrief hebben we geschreven dat er 
komend jaar nieuwe leraren arriveren op onze 
zendingsschool in Kameroen, waardoor onze aanwezigheid 
hier niet meer vereist is. Roelies hart gaat heel erg uit naar 
de kinderen en kleinkinderen (het mijne ook ), waardoor 
we hebben besloten om naar Nederland terug te keren. 
Voor onze toekomstplannen staan we nu echter voor een 
moeilijke keus: 
 

1. De “Nederland” versie: Ik probeer in Nederland werk te 
vinden tot aan mijn pensioen over 1,5 jaar (ik ben nu 63). 
In het onderwijs worden nu de vacatures ingevuld en ik 
moet dus snel reageren. 

2. De “zendings” versie. De leiding van NTM-Nederland was 
om een heel andere reden blij dat we weer beschikbaar 
komen. Zij zoeken namelijk dringend iemand om komend 
jaar januari tot juni naar Mozambique te gaan om daar 
zendelingen te vervangen die in Nampula (noord-
Mozambique) op een zendingsschool lesgeven.  Ik zou daar 
werkzaam zijn op de zendingsschool en op een 
bijbehorende landbouwopleiding, een project van 
meerdere samenwerkende zendingsorganisaties. Roelie 
blijft in principe in Nederland maar kan in het midden van 
de Mozambique periode 2 maanden op bezoek komen.  
Daarnaast zou NTM mij voor en na de Mozambique 
periode goed kunnen gebruiken om kortere projecten en 
spreekbeurten te vervullen en zou ik ook in andere setting 
behulpzaam kunnen zijn in bijbelstudies en spreekbeurten. 
 

Roelie en ik moeten een besluit nemen wat we doen.  

 De gemakkelijke weg is dat ik een baan zoek voor twee 
of meer jaar... in elk geval tot aan mijn pensioen, 
waarna we financieel minder afhankelijk zijn. Het lijkt 
erop dat ik een baan in het onderwijs kan vinden als 
scheikundeleraar, maar dan moet ik simpelweg in 
Nederland blijven en kan er niet even tussenuit voor 
korte projecten. 

 De moeilijke weg is de “zendings” versie met projecten 
zoals hulp aan de zending in Mozambique en andere 
zaken. Dan hebben we echter opnieuw financiele 
ondersteuning nodig. Door de extra kosten voor 
huisvesting, levensonderhoud en reizen is er zelfs een 
flink extra bedrag aan maandelijkse ondersteuning 
nodig.  
Logisch dat bij ons de vraag leeft of dit haalbaar is! 

 
Zijn jullie bereid om ons nogmaals 1,5 – 2 jaar te 
ondersteunen en mogelijk zelfs uit te kijken naar meer 
mensen die willen ondersteunen om de “zendings” versie 
mogelijk te maken? 
Omdat het niet voor ons is, maar voor het werk in de 
zending – Gods werk in deze wereld – trekken we de 
stoute schoenen aan om te zien of de “zendings” versie 
haalbaar is, met in het achterhoofd Lukas 14:28  “Want wie 
van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder 
om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen 
volbrengen?” 
 
Als u ons voor de komende anderhalf jaar van september 
2014 – december 2015 wilt steunen, wilt u dat dan deze 
week in een retour email aan ons thuisfront commitee 
(email: update@thuisfrontcommissie.nl) kenbaar maken 
met het maandelijkse ondersteuningsbedrag dat u op uw 
hart hebt. Ook als u uw ondersteuning wilt continueren, 
wilt u dat dan toch in een email bevestigen!   
 
Hartelijk bedankt dat u deze “nieuwsbrief” hebt willen 
lezen en hierop wilt reageren.  
Vriendelijke groet vanuit het warme Kameroen, 
 

              Sinco en Roelie ter Maat 
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