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Sinco en Roelie ter Maat 

Tot 1 augustus: 

Drostlaan 66 

8303 EE Emmeloord 

Email: mail@sinco.nl 

Site: www.sinco.nl 

  

Thuisfrontcommissie: 

p/a Han Hoogendoorn, 

Meeuw 25, 

1261 RS Blaricum, 

Tel. 035 5263474 

h.j.hoogendoorn@xs4all.nl  
  

Giften kunt u (belasting-

aftrekbaar)  

overmaken op: 

Bankrekening 

55.65.42.819  t.n.v.  

St. NTM Nederland  

o.v.v.  “Sinco en Roelie”, 

code 15. 

  

U  kunt u via onze site 

www.sinco.nl opgeven om 

onze nieuwsbrief te 

ontvangen, te bidden of te 

ondersteunen onder het 

kopje “Doe mee” 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet 

langer per email ontvangen?  

Stuur dan een bericht aan: 

h.j.hoogendoorn@xs4all.nl 

Beste vrienden  
 

Eind juli hopen we te vertrekken naar Papua New Guinea. De school daar start 
begin augustus, dus we “moeten” er dan wel zijn. Veel eigen vakantie hebben 
we dan niet, want ik ben tot 11 juli actief op het Groenhorst College in 
Barneveld vanwege de vakantiespreiding. De spanning stijgt! 
 
16 Juni hielden we een informatieavond in de Pijler in Lelystad.  
Hartverwarmend om te merken hoe mensen echt meeleven, bidden en 
ondersteunen. Bedankt! Degenen die niet konden hebben echt iets gemist!  
Deze mooie avond lieten we foto’s van onze toekomstige plek zien en een 
indrukwekkende film hoe een naburige stam het evangelie ontvangt onder de 
titel “EE-TAOW” = “Het is waar”!  
 
Vrijdag 13 juni viel er een email door de “brievenbus” vanuit PNG - Papua New 
Guinea. Voor het eerst in 30 jaar wilde de PNG overheid dat leraren zich 
zouden registreren. Hiermee werd weer een extra hobbel toegevoegd aan het 
krijgen van een visum waarop we nu al enkele maanden wachten. 
We kregen overigens bericht dat de workpermit van Roelie inmiddels in orde is. 
De workpermit van mij is door de extra registratie voor onderwijskrachten 
vertraagd, maar wel in de slotfase. Zodra we hieromtrent een positief bericht 
ontvangen, kan ik naar Brussel om daar ons visum in orde te maken. Direct 
daarop kunnen we onze reis vastleggen. 
 
We zijn in gesprek met iemand die serieus geïnteresseerd is in ons huis. 
Financieel zit er echter nog een heel groot gat tussen onze minimumprijs en het 
bod. Deze week onderhandelen we daar verder over. Toch weten we dat 
ondanks dat de tijd dringt, onze Vader in de hemel precies weet wat Hij doet. 
Daar vertrouwen we op. 
 
Onze ondersteuning komt wat aarzelend op gang. Er is een klein aantal 
mensen dat ons steunt, sommigen met flinke bedragen, anderen met kleine. 
Het is enorm bemoedigend te merken hoe mensen meeleven.  Er is nog een 
gat van enkele honderden euro’s. Mocht u zich hebben voorgenomen om ook 
een steentje bij te dragen, dan nodigen we u hierbij van harte uit dit in daden 
om te zetten. We kunnen het niet alleen… doe mee met dit stukje 
zendingswerk!  
 
We zijn al tijden aan het uitzien naar een koper of een plaatsje voor de vleugel 
(piano) die we ooit met Roeland hebben gekocht voor zijn 
conservatoriumopleiding piano. Roeland is 24 juni met Ruth getrouwd maar 
heeft geen plek voor een Schimmel 2.08 vleugel. Ook wil hij zich niet 
vastleggen in leningen. Mocht u geïnteresseerden kennen bel ons dan. Met de 
opbrengst van de vleugel hadden we onze reis en eerste kosten willen betalen. 
Dat komt nu wat in de knel. Andere ideeën om ons hierin tegemoet te komen 
zijn van harte welkom. 
 
Op onze website www.sinco.nl staat informatie onder de kopjes “PNG” of 
“Malango”. Daar staan ook fotopresentaties die u een idee van PNG geven. 
 
Zodra onze reisplannen definitief zijn plannen we een afscheidsavond. U krijgt 
daarvan nog bericht. 
Ontvang onze hartelijke groeten, 

Sinco en Roelie 

 


