
schrijven van de bijbellessen, 

ruimte voor het lees– en schrijf

-onderwijs en vele andere 

zaken.” 

 

Bedankt allen die voor de 

Patpatar stam op New Ireland 

bidden. Wil je ook voor Blaises 

familie bidden die Jezus nog 

niet kent? 

 

Trouwe gelovigen zoals Blaise 

en trouwe zendelingen zoals 

Aaron zijn zulke bemoedigende 

mooie lichten in de duisternis 

van Papua New Guinea (PNG). 

God’s werk gaat door. Er zijn 

nu 25 van de 125 taalgroepen 

in onze eilandregio van PNG 

bereikt.  

Bid voor Papua New Guinea. 

Eind juli toen Blaise nog kon 

spreken vroeg zendeling 

Aaron Luse hem wat hij graag 

wilde doorgeven voordat hij 

stierf. 

 

"Ik wil dat de christenen in 

Amerika (en NL!) weten hoe 

ik het evangelie leerde begrij

-pen, zodat meer van hen 

zendeling gaan worden. En ik 

zou willen dat mijn familie 

ook Jezus leert kennen die 

stierf om hun schuld te 

betalen, zodat zij kinderen 

van God worden zoals ik.”  

 

De dagen na dit getuigenis 

werd zijn ziekte snel erger, en 

werd het spreken moeilijk 

evenals ademhalen en 

bewegen.  

 

Zijn laatste “uitje” eind juli 

was naar de samenkomst . 

Aaron zegt daarvan: “Je zou 

niet geloven dat Blaise 

stervende was. Hij kon niet 

stil staan en prees God 

uitbundig met handen en 

stem voor wat Jezus voor 

hem had gedaan.  

 

Daarna ging hij snel achteruit 

maar “de blijdschap in zijn 

leven straalde door zijn 

glimlach heen, ondanks zijn 

pijn” schrijft Aaron. Blaise is 

half augustus overleden. “We 

zijn God zo dankbaar voor het 

getuigenis van deze man. Hij 

hielp ons met ons huis, het 

Deze zomer zijn Roelie en ik 

twee maanden in Nederland 

geweest. Het was zo geweldig 

om onze kinderen te zien en 

twee maanden met hen op te 

trekken. Onze kleinkinderen -

Femke en Matthieu - in je 

armen hebben is ook heel 

wat meer dan een foto. 

Het was ook zo bijzonder om 

weer in onze thuisgemeente 

“De Pijler” te zijn.  De harte-

lijkheid van de gemeente was 

als een warme deken van 

bemoediging om onze 

schouders. Alle vrienden 

dichtbij en veraf: Bedankt! 

 

Inmiddels zijn we alweer 

bijna een maand aan het 

werk op ons zendings-

centrum hier in Hoskins.  

Men was blij ons terug te 

zien. De dag nadat we 

aankwamen begon de 

Malango zendingsschool 

en kon ik -Sinco - volop aan 

het werk. Naast mijn eigen 

lessen aan de high school 

mocht ik de wiskundelessen 

van een nog niet gearriveerde 

lerares erbij nemen. Dat 

Ik zou willen dat christenen weten...  zodat meer van hen zendeling worden! 

Terug uit Nederland 
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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 bevolkings-

groepen en daar zelfstandige 

gemeenten te stichten die 

God verheerlijken.  

• thuisgemeenten te helpen 

bij het motiveren, toerusten 

en opleiden van zendelingen. 

Colofon 

Sinco en Roelie ter Maat 

   New Tribes Mission 

   Private Mail Bag 

   Hoskins, WNBP 622 

   Papua New Guinea 

   Email: mail@sinco.nl 

   Site: www.sinco.nl 

 

Thuisfrontcommissie 

Martin en Gemma in ’t Hout 

Han en Marijke Hoogendoorn 

     info@thuisfrontcommissie.nl 

     www.thuisfrontcommissie.nl 

 

Giften kunt u 

belastingaftrekbaar overmaken 

op bankrekening 

55.65.42.819   

t.n.v. St. NTM Nederland  

ovv Sinco en Roelie - code 15 

 

 

Op onze site www.sinco.nl 

houdt Roelie een dagboek bij.  

Neem eens een kijkje! 

soort dingen doe ik met veel 

plezier. Roelie heeft inmiddels 

de bibliotheek weer op orde, 

dus na de jetlag van de eerste 

week hebben we  onze draai 

hier weer gevonden. 

Wij  geven les aan de kinderen 

van zendelingen zodat het 

werk in de stammen 

ongestoord door kan gaan. 

De Patpatar gemeente heeft 

afscheid moeten nemen van 

Blaise die stierf aan kanker in 

zijn hals half augustus 2010 

Highschool leerling met de 

eerste schoolkrant dit jaar. 

Wij als trotse opa en oma met 

Matthieu (l) en Femke (r)  

(gezinsweekend Zeeland) 
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Eén team  

met één doel:  
 

Het bereiken van 

onbereikte stammen 

met het goede 

nieuws van 

verzoening met God 

door Jezus Christus. 

Dank– en gebedspunten 

Uitgelicht - Asengseng Baulus  

De Asengseng stam leeft in het 

zuiden van ons eiland, deels in 

de bergen met door erosie  

verarmde tuinen en daardoor 

slechte oogsten, honger en 

armoede. Ze kunnen niet te 

kieskeurig zijn in wat zij eten. 

We zijn God ook dankbaar voor 

het feit dat er een fijn echtpaar 

komt om het internaat te 

runnen. Dat is een pak van mijn 

hart. Een goed internaat is een 

basis voor een goede 

zendingsschool.  

We bidden voor een Engelse 

lerares . De huidige lerares is hier 

straks 2 jaar geweest, heeft 

geweldig gewerkt, maar gaat ons 

verlaten.  

Bedankt voor uw/jullie meeleven 

en steun.  

Hartelijke groet van 

Sinco en Roelie 

Het gaat met ons en onze 

kinderen in Nederland goed. We 

skypen/bellen regelmatig (wat 

een luxe dat dit kan!).  

Manuela loopt stage in 

Rotterdam-Charlois  bij een 

buurtontwikkelingsproject. Zij 

voelt zich daar erg op haar plek.   

Wilt u dagelijks NTM 

nieuws ontvangen? 

Schrijf u in op de site:  

http://www.ntm.org/rss/ 

U bent een tandje  

in Gods zendingswerk!  

wereldwijd 

New Tribes Mission  

 

 
 

 

NTM Nederland 

Melkweg 10  

2971 VK Bleskensgraaf  

0184-694417 

Klamboes & aardbevingen  
De 600 klamboes voor de 

kinderen van de Moukstam 

zijn eindelijk aangekomen 

vanuit Thailand . Ze zijn 

behandeld tegen de malaria

-mug. Eerder konden we al 

125 klamboes sturen. 

Een eerder bezoek aan de 

Moukstam om de eerste 

klamboes af te leveren. 

De Kingskids van de Pijler 

hebben hiervoor gespaard. 

Ook medicijnen zijn besteld 

om met name de 

kindersterfte door malaria te 

beperken.  

Net terug vanuit NL maakten 

we hier begin augustus onze 

eerste echte aardbeving 

mee. De kracht was 7.2 op 

de schaal van Richter met 

het epicentrum 30 km bij ons 

vandaan.  Ik was op onze 

school  toen alles begon te 

schudden. Onze gebouwen 

zijn van hout en licht en 

elastisch gebouwd. Er was 

daardoor totaal geen 

schade. Roelie had de beving 

in ons huis zelfs niet eens 

bemerkt! Onbegrijpelijk! 

Dit soort bevingen komt hier 

jaarlijks voor omdat we in ‘s 

werelds actiefste vulkaan- en  

Er is een gemeenschap van 

ongeveer 250 christenen. Een 

van hen—Baulus - klom in een 

broodvrucht boom om de 

vruchten te oogsten voor zijn 

gezin. Een gevaarlijke klus. 

Te gevaarlijk. Hij viel, brak zijn 

rug en was vanaf zijn middel 

verlamd. Hoe men hem met 

zijn gebroken rug door de 

bergen heen in het ziekenhuis 

te Kimbe heeft gekregen weet 

ik niet.  

Van oudsher zorgt men hier 

nauwelijks voor elkaar. Dat 

gaat pas leven als men hier 

christen wordt. Zijn nichtje 

zorgt nu voor hem in het 

ziekenhuis. Gisteren bezochten 

Jan en Annette hem om hem 

te bemoedigen en een bijbel 

te brengen. Net daarvoor was 

er een medicijnman geweest 

die tegen betaling zijn rug wel 

even snel zou genezen/

kraken. Zo moet men 

voortdurend keuzes maken 

voor God. Bid svp voor Baulus 

en de Asengsengs. 

Het epicentrum van de 7.2 

beving lag op 30 km afstand 

 

aardbevingzone zitten, de 

“Ring of Fire”. Alleen ons 

eiland zo groot als Nederland 

heeft al 7 actieve vulkanen en 

regelmatig voelen we lichte 

bevingen. Gelukkig hebben we 

hier practisch geen hoge 

gebouwen, waardoor het 

werkelijke risico gering is. 

Kimbe 

Klamboes voor Mouk 

Klaar voor transport 


