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

 

Giften kunt u  
(belasting-aftrekbaar)  
overmaken op: 

Bankrekening 
55.65.42.819  t.n.v.  
St. NTM Nederland -  
Bleskensgraaf 
o.v.v.  “Sinco en Roelie”, 
code 15. 

  
 
Op onze site www.sinco.nl houdt 
Roelie een dagboek/weekboek 
bij. 
U kunt u daar ook 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:  
info@thuisfrontcommissie.nl 

 

 

Gelezen: 

 

Hoe prachtig is het 
dat niemand  
een seconde 
hoeft te wachten 
om te beginnen met 
de wereld te verbeteren. 

 
 

Anne Frank 
Joods meisje dat in de oorlog in een 

concentratiekamp overleed. 

 

Beste vrienden  

Vorige week Sinterklaas gevierd met de andere 
Nederlanders hier en gisteravond Kerst met onze Malango 
zendingsschool te Hoskins. 

Een aparte gewaarwording… kerst bij 33 graden in de 
schaduw. Het feest was er niet minder om. De kleine 
kinderen van de basisschool voerden een soort musical op.  

De leerlingen van de highschool hadden het prachtige lied 
“Testify of Love” geoefend onder de niet bepaald deskundige 
leiding van ondergetekende. Onze enige sterke kant was dat we echt meenden wat we zongen. En 
gelukkig merk je dan weer een knipoog van je Vader in de hemel. Het was namelijk ontroerend 
mooi, alsof God zelf in ons midden was. En dat is ook het enige dat kerstfeest waardevol maakt. 

We wensen jullie allemaal een heel gezegend kerstfeest en een heel gelukkig 2009 toe. Een beetje 
vroeg misschien, maar vandaag is tenslotte al de eerste dag van de rest van ons leven. Hoe gaan 
we dat invullen? Met God of zonder? En hoe serieus? 
“Leven is het meervoud van lef” zegt een Loesje-poster. Heb het lef om Gods Woord serieus te 
onderzoeken en te doen. Een woord van Jezus dat me al lang heel erg aanspreekt staat in 
Johannes 14 vers 23:  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat 
ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’ 
Hoe bijzonder is het dat God bij je wil wonen! Zo samen 2009 in! Wij wensen jullie van harte toe dat 
je dit mag (blijven) beleven. 

Wij hebben inmiddels kerstvakantie. De lessen zijn goed afgerond. Ik heb er veel plezier aan 
beleefd en er zelf ook weer veel van geleerd. Elke dag was een feest, van de bijbelles tot de 
scheikundeles. De leerlingen hebben de lessen ook (bijna allemaal) echt gewaardeerd. Dat maak je 
in Nederland wel eens anders mee.  
In deze vakantie hoop ik even rust te vinden om eens wat te lezen en te gaan snorkelen in de 
oceaan boven de koralen. Daarnaast heb ik de tijd nodig om nieuwe lessen voor te bereiden. Het 
meegaan met zendelingen de bush in zit er nog even niet in. 

Roelie begint haar draai hier ook aardig te vinden. We maken het hier goed en weten ons hier op 
onze plek. Onze kinderen maken het gelukkig ook goed. Dat zijn allemaal dankpunten.  

Soms krijgen we vragen uit Nederland: Waarom dringen jullie het evangelie aan de mensen op?  
Dat is nu net wat er niet gebeurt! Dat kan ook niet… de stammen vragen om zendelingen om de 
goede boodschap over God bekend te maken. We merken hier een enorm dienende houding bij de 
zendelingen. Dagelijks is men bezig om de mensen in hun cultuur beter te begrijpen en hen zo goed 
mogelijk het woord van God in hun eigen taal te geven. Dit verandert mensen inderdaad: van slaven 
van hun eigen duistere praktijken, in mensen die vrij zijn om verder te leven, verzoend met God 
door Jezus Christus. 

We zijn zo dankbaar dat we daar op onze plaats een radertje in mogen zijn. En we danken jullie 
allemaal voor je meeleven en steun. We zijn er zo van onder de indruk! Bedankt!  
Met elkaar doen wat onze hand vindt om te doen in deze wereld waar Gods hart naar uitgaat! 

Fijne feestdagen toegewenst! 

Sinco en Roelie. 


