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Weinig wetenschap 
verwijdert van God,  

veel wetenschap  
brengt tot Hem terug 

 Francis Bacon 
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Het is beter een kaars  

te ontsteken  
dan te klagen over de  

duisternis 

Beste vrienden  

“Die spin is echt gevaarlijk!” hoorden we toen ik na een waarschuwingskreet een halve 
meter naast een immens spinneweb stopte. De spin was zo groot als mijn hand. 
Prachtige dieren hier in PNG. Met Gideon onze zoon maakte ik een tochtje rondom onze 
basis door de tuinen (sommigen van meerdere hectares!) van de mensen rondom ons.  

   
             De spin                        Gideon met begeleiding                          Tanbu 

Aan het eind van hun eigen tuin schrok onze begeleider. Er stond een “tanbu”-teken dat 
iemand die zou doorgaan in de tuin van de buren onder een vervloeking zou komen. 
Veel papua’s in deze goed bereikbare kuststrook noemen zich christelijk maar hebben 
eigenlijk nog nooit echt het evangelie gehoord of begrepen. Dat is het lastige als je alleen 
even oppervlakkig christendom brengt zonder gedegen onderwijs en geloofsopbouw.  

Deze week heeft Gideon wat lessen van me overgenomen en luchtvaarttechniek 
gegeven met als hoogtepunt een wedstrijd met zelfgebouwde toestellen met echte 
vliegeigenschappen. 

  

Vandaag is Gideon met een klein vliegtuigje vertrokken naar de Lamogai stam, met Jan 
en Annette Wols die hier al ruim 22 jaar als zendelingen werken. Jan zal onderwijs geven 
over het aanstellen van oudsten in de kerken die inmiddels zelfstandig zijn geworden. 
Gideon zal waarschijnlijk met de mannen optrekken op varkensjacht en leven van 
geroosterde kevertjes.☺ Ik weet het niet. Gisteren zouden ze al vertrekken maar door 
slecht weer kon de vlucht niet doorgaan. 30 April hoopt hij weer bij ons terug te komen 
en 4 mei vertrekt hij naar Australië waar hij wat rond zal trekken.  



 

Wij maken het prima. Roelie schrijft haar belevenissen elke week in haar dagboek op 
onze website www.sinco.nl.  
Ik ben gewoon lekker druk op de zendingsschool met lesgeven aan de middelbare 
schoolkinderen. Ik geniet van de lessen en leer er zelf ook weer veel van. Met de bijbel 
lessen behandelen we bijvoorbeeld het hele Nieuwe testament. Spannend om alles in de 
context van die tijd te plaatsen… en de reden van het schrijven en de omstandigheden 
als het ware mee te beleven. We zijn nu met de twee brieven van Petrus bezig.  

Voor het nieuwe jaarboek maakten we o.a. deze foto van onze school: 

 

Het jaar schiet al weer op. Nog zes weken te gaan. 
Er gaan weer een aantal kortverband leerkrachten weg en het is dan spannend of er 
volgend jaar weer een team kan zijn dat alle lessen kan verzorgen. De lagere 
schoolklassen en vakken als Engels passen namelijk echt niet op mijn bordje. Wij hopen 
enorm dat Martin en Tineke de Jong ons team komend jaar versterken. Martin zal vooral 
in de lagere school werken. Wilt u voor hen bidden dat ook voor hen de weg naar PNG 
geopend zal worden. Daarnaast hopen we dat een Amerikaans Canadees echtpaar hier 
kan komen voor de vakken Economie en Engels. Deze echtparen willen hier voor 
meerdere jaren komen. Dat zou geweldig zijn. 

Het zendingswerk maakt hier heel mooie dingen mee maar ook tegenslagen.  
Een grote slag was het dat er de afgelopen maanden een aantal goede bijbelleraren in 
de stammen zijn overleden aan ziekten als tuberculose en lepra(medicijnen).  

Mooie berichten zijn steeds weer dat het onderwijs in de stammen goede voortgang vind 
en er mensen tot geloof komen. Het is dan feest in de hemel maar ook bij ons.  

Het zou echt veel voor ons betekenen als u wilt bidden voor een goede voortgang van 
het werk hier in Papua New Guinea. Voor visie, kracht en wijsheid voor de zendelingen 
om hier Gods medearbeider te zijn. Er zijn hier nog zoveel onbereikte stammen en 
mensen! Met elkaar kunnen we een schakeltje zijn om deze mensen het evangelie te 
brengen. 

Bedankt voor jullie/uw meeleven. 

Hartelijke groet van Sinco en Roelie 

 

 
 


