
hand en besloten: “We gaan er 
samen voor.” 

De planning is dat Roelie en ik 
eind juli naar PNG gaan, om 
daar per 1 augustus onderwijs 
te gaan geven op Malango-
school.  Ik zal me daar inzetten 
om circa 30 kinderen op de 
High-school goed onderwijs te 
geven. Roelie zal zich daar op 
haar eigen wijze voor de 
kinderen inzetten. 

Deze zin veranderde ons leven 
in november 2007. Een email 
met een noodkreet vanuit de 
Malango (zendings) school in 
Hoskins, New Britain, Papua 
New Guinea. Dit is het 
voormalige Australische 
gedeelte van Nieuw Guinea. 

Als er geen leraren zouden 
komen om de kinderen van 
zendelingen te onderwijzen, 
moest de school misschien wel 
sluiten, wat een enorme 
handicap zou zijn voor het 
zendingswerk. Met name het 
middelbare school onderdeel 
had dringend leraren nodig. 

Ik, Sinco, wist direct “Dit is 
het… wat zou God me meer 
moeten vertellen, voordat ik 
luister”. In mijn achterhoofd 
wist ik wel dat ik ooit weer de 
zending in wilde, maar 
wanneer? 

Met onze zes kinderen in 

Nederland zag Roelie het niet 
zo zitten om weg te gaan. 

Maar ik bad “Here God, als U 
wilt dat we naar Papua Nieuw 
Guinea gaan, dan moet U 
Roelie maar aanspreken, want 
we gaan wel samen”.  En God 
deed dit. Twee weken later 
vertelde Roelie dat ze 
volkomen zekerheid had dat 
we dit traject met God konden 
ingaan. We gaven elkaar de 

West New Britain is een van de 
19 provincies van Papua New 
Guinea, een eilandenrijk ten 
noorden van Australië. 11x zo 
groot als Nederland en met 
slechts 4,5 miljoen inwoners 
worden hier wel 800 compleet 
verschillende talen gesproken. 

In het eilandengebied waar wij 
gaan werken zijn 124 
taalgroepen, waarvan 24 

taalgroepen het evangelie in 
hun eigen taal hebben 
ontvangen. De stammen leven 
heel geïsoleerd. Nog ruim 100 
taalgroepen moeten worden 
bereikt. NTM gaat naar 
stammen die hierom vragen. 

Tot nu toe kan er elk jaar een 
nieuwe taalgroep worden 
bereikt door een nieuw team 
van 3 zendelingen, die de taal 

en cultuur leren, de bijbel 
vertalen en gemeenten 
stichten. 
Dit duurt een kleine 20 jaar! 

De school en goed onderwijs 
voor de kinderen van de 
zendelingen speelt een 
strategische rol in de 
voortgang van dit 
zendingswerk. 

Australisch 
Nieuw  
Guinea  
 
New  Britain 
 
Hoskins  

“We need your help” 

Waarom zending in dit gebied? 

N R  1 —  A P R I L /  M E I   2 0 0 8  
New Tribes Mission 

Gedrongen door de liefde 
van Christus en gesterkt 
door de Heilige Geest stelt 
NTM zich ten doel om: 

• het evangelie te brengen 
aan nog niet bereikte 
bevolkingsgroepen en 
daar zelfstandige ge-
meenten te stichten die 
God verheerlijken.  

• thuisgemeenten te helpen 
bij het motiveren, toerus-
ten en opleiden van 
zendelingen. 

Colofon 
 
Sinco en Roelie ter Maat 
Tot 1 augustus: 

Drostlaan 66 
8303 EE Emmeloord 
Email: mail@sinco.nl 
Site: www.sinco.nl 

 
Thuisfrontcommissie: 
info@thuisfrontcommissie.nl  
www.thuisfrontcommissie.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. 
 
Wilt u deze nieuwsbrief per 
email ontvangen?  
Stuur dan een bericht aan: 
info@thuisfrontcommissie.nl  
 
Laat ons s.v.p. via dit  
e-mail adres ook weten  
als u geen prijs meer  
stelt op de nieuwsbrieven. 
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Zullen we het 

halen voor  

1 augustus? 

Huli …  
Hoe zullen zij horen, 
zonder prediker? 
 

De voorbereidingen 

Tot slot 

Losmaken 
We hopen ons voor langere 
tijd in te zetten voor goed 
onderwijs op de zending-
school.  

Dat betekent afscheid. 

Afscheid van onze kinderen, 
van onze gemeente “De 
Pijler” in Lelystad, van mijn 
werk op de middelbare 
landbouwschool in 
Barneveld, van YOY 
kinderkampen, van vrienden 
en vriendinnen, onze Duitse 
dog Wodan, ons huis, onze 
vleugel enz.  

Dit afscheid is best zwaar 
maar de zekerheid dat we 

een goede keus maken en 
met God gaan maakt dit pad 
begaanbaar.  

Vooral onze meisjes hebben 
het er best moeilijk mee, ook 
al overbruggen zowel het 
reizen als het internet afstand 
en tijd. 

Het is de bedoeling dat Roelie 
zomogelijk elk jaar een 
maand naar de kinderen in 
Nederland terugkeert  

Onder normale 
omstandigheden komen we 
na 4 jaar terug voor een 
langere verlofperiode van 
meerdere maanden.  

Onze zes kinderen wonen 
min of meer zelfstandig. 

Onze oudste kinderen Jiska 
en Gideon wonen in resp. 
Hilversum en Lelystad.  

De middelsten zijn getrouwd: 
Erlend woont met Eva in 
Lelystad, en Wietske woont 
met Maarten in Apeldoorn. 

Roeland hoopt voor ons 
vertrek op 24 juni met Ruth 
te trouwen en in Arnhem te 
gaan wonen. 

Onze jongste dochter 
Manuela woont in 
Amersfoort en studeert in 

dringt ons, daar wij tot het 
inzicht gekomen zijn, dat een 
voor allen gestorven is. …. 
Hij heeft ons het woord der 
verzoening toevertrouwd. Wij 
zijn dus gezanten van 
Christus, alsof God door 
onze mond u vermaande; in 
naam van Christus vragen 
wij u: laat u met God 
verzoenen.” 

Wij vragen ook u: Wilt u 

We willen iedereen 
bedanken die ons in 
woord en daad zo 
bemoedigt.  

We weten dat we met 
een doel hier op aarde 
zijn.  

Het woord van Paulus 
in 2 Corinthe 5 
spreekt ons erg aan:   

“de liefde van Christus 

betrokken zijn bij de zending 
in uw gebed en 
ondersteuning. Het gaat niet 
om ons, maar om Gods 
genade voor verloren 
mensen. 

Meer informatie vindt u op 
onze site: www.sinco.nl 

Hartelijke groet, 

Sinco en Roelie 

Hetzelfde geldt voor onze 
vleugel (piano). 

De medische zaken / 
inentingen hebben onze 
aandacht. 

We kunnen niet meer 
meenemen dan twee koffers. 
Dat leert je het belang van 
bezittingen relativeren. 

Ik moet ontslag nemen van 
mijn huidige school. Roelie 
stopt als oppasmoeder. Dat 
betekent dat onze inkomsten 
stoppen en wij verder van 

giften moeten rondkomen. 
Dat is een hele happening 
als je altijd een salaris hebt 
gehad. 

Wilt u ons ondersteunen 
voor een bepaald bedrag per 
maand en zo zelf betrokken 
raken bij dit stukje zending in 
Papua New Guinea?   

Wilt u voor ons bidden, dat 
het lukt om op 1 augustus in 
PNG te zijn en via het 
onderwijs een onderdeel te 
zijn van Gods genade over 
de Papua stammen. 

Het is best een hele stap met 
veel voorbereidingen. Het 
papierwerk om aangenomen 
te worden en een visum aan 
te vragen is ingevuld. Het 
wachten is op het visum. Dat 
is spannend… zullen we het 
halen voor 1 augustus? 

Net zo spannend is het of we 
ons huis tijdig kunnen 
verkopen. De tijd dringt.  
We hebben goede hulp 
gehad om ons huis op te 
knappen en verkoopklaar te 
maken. Nu de kopers nog!  

Wat zou u doen? 

 



Ook u kunt aandeelhouder worden!  

Zendingswerk is teamwork! 

Ook al wonen zendingswerkers op vele duizenden 
kilometers afstand van hun vaderland en werken zij 
soms in een klein zendingsteam, hun bediening kan 
alleen van de grond komen als het gedragen wordt door 
een groot team van aandeelhouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinco en Roelie hebben een groot team van 
aandeelhouders nodig, die met hen willen meeleven, die 
in gebed achter hen staan en die hen financieel willen 
ondersteunen. 
Op korte termijn al zijn er allerlei extra uitgaven voor de 
voorbereidingen zoals inentingen, orientatieweekend in 
Engeland, kosten voor de reis, enz. 
Giften worden beheerd door de thuisfrontcommissie in 
nauw overleg met Sinco en Roelie.  
 
De thuisfrontcommissie 

Sinco en Roelie kunnen voor allerlei praktische zaken 
terugvallen op een thuisfrontcommissie. Deze 
commissie wordt voorlopig gevormd door: 

Han en Marijke Hoogendoorn en  
Martin en Gemma in `t Hout 

De thuisfrontcommissie kan uiteraard niet alles zelf 
doen. Daarom willen wij u vragen om “aandeelhouder” te 
worden van het werk dat Sinco en Roelie gaan doen. 
 
Graag willen wij u door middel van nieuwsbrieven op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen in Papua Nieuw 
Guinea.   
Wilt u per e-mail gebedsonderwerpen ontvangen?  
Wilt u hen financieel ondersteunen?  
Dat kan!  
Wilt u ons laten weten op welke manier u aandeelhouder 
wilt zijn? 
 
0  Graag ontvang ik per post/per e-mail de  

nieuwsbrieven van Sinco en Roelie 

0  Stuur mij per e-mail gebedsonderwerpen 

0 Ik steun Sinco en Roelie met een bedrag van 

…………   euro  per  …………….  (mnd/kwrt/jr) 

met ingang van …………………… (mnd en jaar)  
 

Naam:  ...........................................................  

Adres:  ............................................................  

Plaats:  ...........................................................  

E-mail: ............................................................  
 

Stuur deze strook aan: 
Thuisfrontcommissie Sinco & Roelie ter Maat, 
info@thuisfrontcommissie.nl 
 
U kunt deze gegevens ook overnemen in een e-mail en 
deze sturen aaninfo@thuisfrontcommissie.nl 

Bijlage - van de Thuisfrontcommissie (TFC)   


