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Medewerken ten goede…?
Rain Forest International School
is in 1991 gestart door
SIL/Wycliffe in Kameroen om
international middelbaar
onderwijs te verzorgen aan
kinderen van zendelingen
in West Centraal Africa Kameroen
en omringende landen.
Info: www.rfis.org

Wij weten ons geroepen
les te geven aan kinderen
van zendelingen, zodat het
werk in de stammen
ongestoord door kan gaan.

Colofon
Sinco en Roelie ter Maat
New Tribes Mission
Email: mail@sinco.nl
Site: www.sinco.nl
Mobiel: +237 7795 2630
Wycliffe/SIL
Rain Forest International School
SIL—BP 1299
Yaoundé - Cameroon - Africa
Op onze site www.sinco.nl
houden we u op de hoogte.
Neem eens een kijkje!

Thuisfrontcommissie
Martin en Gemma in ’t Hout
Han en Marijke Hoogendoorn
info@thuisfrontcommissie.nl
www.thuisfrontcommissie.nl

Giften kunt u belastingaftrekbaar
overmaken op bankrekening
55.65.42.819
t.n.v. St. NTM Nederland
ovv Sinco en Roelie - code 15

“Wij weten nu, dat God alle
dingen doet medewerken ten
goede voor hen, die God
liefhebben …” Het staat in Rom
8:28. Bij het ouder worden zien
we steeds meer hoe waar dit is!
Enige jaren geleden hoorde/las ik
via OM het verhaal van een Noord
Koreaans gezin, dat levend werd
begraven omdat ze Christen
waren. De “kapitein” van de
soldaten die het vonnis
uitvoerden was zo onder de
indruk van hun geloof, dat hij

ontsnapte naar Zuid Korea om
Jezus Christus te leren kennen. Hij
werd uiteindelijk zendeling.
De familie en vrienden van het
begraven gezin weten dit
waarschijnlijk niet. Bij hen is de
verbijstering, het verdriet, de
vragen .... Maar God weet met
kromme stokken in een verbroken
wereld rechte slagen te geven.
Er zijn antwoorden! .... Er is hoop!
We zien God aan het werk in de
levens van mensen om ons heen.

Mensen die God leren kennen en
veranderen van leeg en moe van
werk en zorgen en ontgoocheling
naar mensen waarin God’s licht is
doorgebroken in hun hart.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust
geven... Zegt Jezus.
De Heer is waarlijk opgestaan! Wij
mogen Zijn getuigen zijn in leven
en sterven, God’s medearbeiders
in deze donkere wereld. U op uw
plek en wij in Kameroen.

Zending - School
Op onze RFIS bezinningsweek in
februari bleek dat onze leerlingen
meer dan 25 verschillende
moedertalen spreken: Koreaans,
Hindi, Duits, Frans, Nederlands,
Spaans, Mandarijn, Engels, en
veel meer. En daar zitten we dan
allemaal op deze school in
Kameroen met uiteindelijk maar
een doel: “Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn
discipelen...”
De bezinningsweek bracht heel
wat teweeg in velen van onze
leerlingen. Een nieuwe
toewijding aan God, sterker
geloof.... Je ziet het aan de
gezichten: blijder, met meer
vertrouwen.
Men bemoedigt elkaar, bidt voor
elkaar, doet samen bijbelstudies,
geeft getuigenis in de dagelijkse
samenkomsten op school wat
God doet in hun leven. Ik hoor
het een Kameroense jongen die
net tot geloof is gekomen, na een
leven van losbandigheid, rijkdom
en vrouwen, nog zeggen: “Satan
spiegelt je voor dat sex spannend
is en dat het prachtig is om rijk te
zijn met dure auto’s, maar het

Op onze school zijn leerlingen uit meer dan 25 taalgroepen.
Internationaal dus! Gelukkig is de voertaal op RFIS Engels.

zijn leugens. Satan maakt
daarmee je leven kapot! Alleen in
het gehoorzamen van Jezus is
leven!”
Leerlingen wekken elkaar op om
moedig te zijn in hun kiezen voor
God, ook al kost hen dat
(verkeerde) vrienden.
U kunt zich wel voorstellen dat ik
als o.a. adjunct directeur met
discipline in mijn takenpakket op
deze school niet overspannen
raak. Het is een plezier om hier te
zijn en de leerlingen te

begeleiden op hun levenspad. In
de lessen biologie, scheikunde,
landbouw, en science in de lagere
klassen, en in de
bijbelstudiegroep met oudere
jongens mag ik hen helpen God’s
majesteit te zien in al Zijn werken.
Daarnaast zijn de leerlingen
vooral vrienden geworden. Het
doet me goed te horen van mij
onbekende zendelingen : “Ja we
hebben van u gehoord, de
leerlingen mogen u graag!” Het is
ons gebed dat we hier tot zegen
mogen zijn... en God is voor ons
allen zeer goed!
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Eén team
met één doel:
Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede nieuws
van verzoening
met God door
Jezus Christus.

Bijbelvertaalwerk
Wij werken hier in Kameroen
onder de paraplu van Wycliffe en
SIL.
Wycliffe is voor u wellicht al
bekend als wereldwijd bijbelvertaal zendings genootschap,
vernoemd naar John Wycliffe, die
rond 1384 de bijbel in het Engels
vertaalde. John Wycliffe wordt
wel de “morgenster van de
reformatie” genoemd. Wycliffe
Bijbelvertalers richt zich op het
vertalen van de Bijbel in talen die
vaak nog niet op schrift zijn
gesteld en dat zijn er vele
honderden in en rondom
Kameroen.
SIL is de veldorganisatie van
Wycliffe. In 1934 opgericht als
het Summer Institute of
Linguistics, met 2 studenten, is

Rain Forest International
School:
een thuis voor
zendingskinderen in Kameroen,
Tsjaad, Centraal Afrikaanse
Republiek, Congo, Gabon en
Eq.Guinea.

het gegroeid tot een
geloofszending met meer dan 5500
medewerkers. Zij doen
taalonderzoek, vertaling en
training. Zij werken aan meer dan
2590 talen gesproken door meer
dan 1.7 miljard mensen. De nadruk
ligt op vertalen, meer dan op
gemeente-opbouw.
(In New Tribes Mission staat het
vertaalwerk geheel in dienst van
de gemeente opbouw!)
In Kameroen werkt SIL met
CABTAL - Cameroon Association
for Bible Translation And Literacy met als doel “levens en
leefgemeenschappen te zien
veranderen door de kracht van de
Heilige Geest en het gebruik van
de Bijbel in de moedertaal van de
mensen.“

Begin van het evangelie van Johannes
uit een 14e eeuwse Wycliffe bijbel.

Gezin
Met onze kinderen en kleinkinderen gaat het goed.
Jiska heeft in John een fijne
levensgezel en trouwe vriend.
Gideon woont nu met zijn
vrouw Jaimie in Taiwan.
In het najaar hopen zij naar
Nederland te komen. Jaimie
moet een examen Nederlands

doen waarna zij een verblijfsvergunning krijgt.
Erlend en Eva met Femke maken
het prima in Lelystad. Manuela
woont tijdelijk bij hen in huis.
In Apeldoorn verwachten
Wietske, Maarten en Matthieu
eind mei gezinsuitbreiding.
Roeland, Ruth en de kleine Tirzah

maken het prima in Almelo.
Roeland geeft muziekles op
verschillende scholen.
Manuela tenslotte heeft na bijna
een jaar zoeken en solliciteren een
baan in een verzorgingstehuis in
Bilthoven. We zijn God dankbaar
dat alles zo goed gaat!

Dank- en gebedspunten
Meer dan 1000 taalgroepen in
Kameroen en omgeving.
De ouders van onze leerlingen
werken aan bijbelvertaling en
lees– en schrijfonderwijs voor
deze stammen.

New Tribes Mission

NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417

Rain Forest International School

Dank dat op onze
zendingsschool RFIS (Rain
Forest International School)
hier in Yaoundé-Kameroen alles
goed gaat. We zijn het laatste
kwartaal van dit schooljaar
ingegaan en bereiden ons voor
op examens en diplomering.

Begin april is hier een
conferentie van alle Wycliffe/SIL
medewerkers waar o.a. besluiten
worden genomen over de
strategie van het werk in
Kameroen en omgeving. Bid dat
God inzicht geeft om de juiste
besluiten te nemen.

Bid voor wijsheid bij ons allen
(staf) om in alle vakken en
acties God’s majesteit zichtbaar
te maken voor de leerlingen.

Dank dat de zendelingen die in
de Centraal Afrikaanse Republiek
werkten allen veilig zijn
ontkomen, toen rebellen een
week geleden (eind maart) de
macht overnamen.
Sommige gezinnen
ontsnapten slechts enkele

Bid dat de leerlingen (en wij)
zullen leren bij alles wat zij
doen en laten alleen op God te
vertrouwen.

minuten voor de rebellen
verschenen.
We merken ook hier dat satan
rondgaat als een briesende leeuw
en dat er veel tegenstand en
tegenslag is bij vruchtbare
bijbelvertaal programma’s in
diverse taalgroepen:
vervloekingen, ziekte en
sterfgevallen en andere schijnbare
tegenslag. Bid dat ook hier alle
dingen zullen medewerken ten
goede voor de voortgang van het
evangelie.

