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Voordat Sinco en ik weer op reis gaan wil ik, Roelie, nog even een update geven. 

 

Ons verblijf in Nederland komt tot een einde en Sinco zal na aankomst in Hoskins meteen met zijn neus 

in de boter vallen, want hij moet de volgende dag al les geven, eigen lessen en daarnaast de lessen van 

een nog niet gearriveerde collega. Ook voor mij zal er wel wat te doen zijn en zal een uitgebreid verslag 

niet het eerste zijn waar we aan toe komen. 

 

Wat het klimaat betreft zijn we niet al te zeer ontwend. Wat een zomertje zeg! In het begin dat we in 

Nederland waren was het nog even heel erg koud met 12 graden. Ik heb me toen voorgenomen nooit 

meer over de kou te klagen, na de tropische hitte die we tijdelijk achter ons hadden gelaten. 

 

Met dubbele gevoelens kijken we uit naar a.s. zondag, wanneer we zullen vertrekken om weer terug te 

gaan naar ons eigen plekje op het tropische eiland New Britain. Natuurlijk verlangen we weer naar een 

normaal ritme van alle dag in ons leven en ons eigen bedoeninkje, maar er komt toch wel een brok in 

mijn keel als ik er aan denk dat we weer voorlopig afscheid moeten nemen van onze kinderen en in het 

bijzonder van onze twee schattige kleinkindertjes. Wat hebben we daarvan kunnen genieten. We 

hebben een heel stuk ontwikkeling mogen meemaken, de eerste maanden veranderen die kindjes 

natuurlijk het snelst.  

Maar een kleine troost is dat wij samenwerken met diverse collega’s die in dezelfde situatie verkeren. 

Bovendien hebben we gemerkt dat de afstanden in Nederland toch ook een rol spelen, en dat sommige 

oma’s en opa’s in Nederland ook hun kleinkinderen niet vaak zien. 

Hoe dan ook, we hebben er nu bijzonder van geprofiteerd dat we veel tijd konden doorbrengen met hen 

allemaal. 

 

We hebben met elkaar een heel weekend in een groot vakantiehuis in Zeeland doorgebracht, dat was 

echt de topper. We hebben van alles kunnen doen, er zijn familiefoto’s gemaakt op het strand door een 

speciaal uitgenodigde fotograaf, we hebben goede gesprekken gehad, veel plezier gemaakt, lekker 

samen gegeten, wijntjes gedronken, naar het strand geweest en… wat vooral voor mij heel opwindend 

was: ik heb weer eens in het koude Noordzeewater gezwommen!  

 

Vorige week heeft Sinco vier dagen in de Ardennen gekampeerd met onze drie zonen en zelf ben ik bij 

Wietske gebleven en heb mij volledig kunnen uitleven als oma. 

 

In de loop van de afgelopen weken hebben we heel veel vrienden, kennissen en familie mogen 

ontmoeten. We hebben een ontmoetingsavond in de Pijler gehouden en Sinco heeft in zondagse 

diensten mogen sprekenl in de Pijler in Lelystad en in een gemeente in Meppel, alsook op andere 

plekken zoals op een tienerkamp in Putten. 

 

Sommigen van jullie hadden het ervoor over om een heel eind te rijden, o.a. vanuit Gelderland, Zuid- en 

Noord Holland om ons voor een kort moment te zien en te begroeten. Dat was zo hartverwarmend, we 

zijn op vele wijzen bemoedigd door allerlei lieve wensen, gaven, maaltijden, beloftes om voor ons en 

ons werk te bidden, enz. enz. 

Eén gezin had de afgelopen twee jaar voor ons werk gespaard door regelmatig wat geld in een groot 

spaarvarken te doen. Afgelopen zondag hebben we hen even bezocht en zij boden ons toen het varken 

aan. Er zat een fantastisch bedrag in, wat we voor een mooi project zullen gebruiken. 

 



Vandaag hebben we een inventarisatie gemaakt van alle spullen die we mee willen nemen. Het zal weer 

puzzelen worden met de kilo’s, want Sinco wil o.a. een aantal boeken voor school en spullen voor de 

natuurkundelessen meenemen. 

 

We hebben deze week nog een paar afspraken, en verder houden we het zo rustig mogelijk, zodat Sinco 

nog wat schoolwerk kan voorbereiden en we ook niet al te moe het vliegtuig instappen. 

 

Als we het nog niet persoonlijk gedaan hebben, dan bij deze heel erg bedankt voor al jullie medeleven, 

gaven en gebed. 

Wij zeggen met de woorden van Paulus aan de Filippenzen: 

Niet dat ons om de gave te doen zou zijn, maar het is ons te doen om de opbrengst, die als en 

tegoed op jullie rekening aangroeit.  

 

Wij wensen jullie allen Gods zegen toe bij alles wat je mag doen voor Hem, voor elkaar en voor ons, en 

voor zover je nog vakantie viert, geniet ervan en rust lekker uit. 


