
kinderen vragen nu waar hun 
zusje is. Andere gelovigen 
keren terug en hebben gezien 
dat God geen kortverband 
geluk is, maar door diepten 
heen hun Vader in de hemel, 
wat er ook gebeurt. Zij putten 
nieuwe moed door dit 
voorbeeld. De zendelingen 
mochten ook bij de begrafenis 
de stam toespreken en 
uitleggen wat het wezenlijk 
betekent dat Jezus de dood 
heeft overwonnen.  
Wij snappen het niet altijd... 
Zaken lijken soms fout te gaan, 
vervolgingen en verdriet, 
maar... God is Heer! Hij  laat 
alle dingen meewerken ten 
goede.  
Bid voor Papua New Guinea. 

De laatste weken hebben we 
intensief meegeleefd met de 
zendelingen en gelovigen in 
de Mengenstam. 
Roelie is er in april op bezoek 
geweest en kent daar nu vele 
mensen. Door het bijbel 
onderwijs  van de zendelin-
gen kwamen vele mensen tot 
geloof, waarna het veel moei-
lijker opvoeden begon.  
De nog heidense medicijn-
man heeft alle christenen 
vervloekt die de samenkomst 
bezoeken: een lid van hun 
gezin zal sterven. En een 
dochtertje van Teli en Kariang 
- een fijn christen gezin - 
werd heel ernstig ziek.Toch 
gingen zij niet naar de 
medicijnman, maar bleven op 
God vertrouwen. De stam 
verstootte hen, ze stonden 
helemaal alleen en tenslotte 
stierf hun dochtertje. Zelfs 
hun eigen andere kinderen 

beschuldigden hen dat zij 
schuldig waren aan de dood 
van hun zusje Marian. Wat 
een verdriet! Maar hoewel 
Teli en Kariang door een diep 
dal gingen, bleven zij op God 
vertrouwen. Wij begrepen 
het niet... Here God, waarom 
hebt u hen niet geholpen?  
Maar God’s wegen zijn hoger 
dan de onze! Door het 
blijvende vaste vertrouwen 
op God van de ouders zijn 
dingen veranderd. De 

Wij doen met plezier ons 
werk op de zendingsschool. 
Het is altijd weer onzeker hoe 
het verder moet met een 
school als de onze. We 
bidden nu voor een nieuwe 
Engelse lerares. Engels is een 
hoofdvak. Ik kan allerlei 
andere vakken geven, maar 
geen Engels. Ik heb veel 
plezier in de vakken die ik nu 
geef: bijbelles (OT), science, 
aardrijkskunde, biologie, 
multimedia en nog wat losse 
dingen zoals de schoolkrant 
en Nederlands aan een 

Nederlandse leerling. . 
Volgend jaar komt daar weer 
scheikunde en ook wiskunde 
bij, want onze wiskunde-
lerares gaat nu na een jaar 
weer terug naar Europa. 
Eerlijk gezegd houd ik echt 
van wiskunde. Na de kerst ga 
ik misschien wel een stukje 
van de taallessen doen, non-
verbale communicatie in o.a. 
presentaties. Daar heb ik in 
Nederland ook les in 
gegeven. Erg interessant. 
Op de lagere school gaat de 
lerares van de laagste klassen 

God’s wegen zijn hoger dan onze wegen... 

Ons dagelijks werk  
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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! 

voor een jaar terug naar 
Canada. In die vacature lijkt te 
zijn voorzien. 
Roelie is nog steeds bij de 
schoolbibliotheek betrokken. 
Het zou fijn zijn als u wilt 
bidden dat Roelie en ik echt 
een zegen mogen zijn voor de 
leerlingen en via hen voor het 
hele zendingswerk hier in PNG. 

Wij  geven les aan de kinderen 

van zendelingen zodat het 

werk in de stammen 

ongestoord door kan gaan. 

Moeder Kariang met haar 
dochtertje Marian vlak voor 
zij stierf. 

Malango Leerling  
tijdens een bijbelsmokkelspel 

Aardrijkskundeles 

http://www.sinco.nl
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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 - SEW op Malango School 

Hoogtepunt voor de 
leerlingen is het jaarlijkse 
Geestelijke Toerustings 
Weekend (Spiritual Emphasis 
Weekend  SEW).  
Even iets heel anders doen, 
goede samenkomsten, sport 
en spel en veel samen 
optrekken, even los van 
huiselijke beslommeringen. 

schakel kunnen zijn in  dit 
zendingswerk. Nogmaals 
bedankt voor jullie gebed en 
aandeel hierin! 
Met onze kinderen en 
kleinkinderen gaat het 
gelukkig ook heel goed.  
In het voorjaar willen Jiska en 

Gideon ons bezoeken. Daar 
zien we erg naar uit.  
Roelie hoopt deze zomer  
weer een aantal weken in 
Nederland bij de kinderen te 
zijn. Ik hoop hier in die tijd 
wat schoolwerk voor te 
bereiden en een stam te 
bezoeken. 
Hartelijke groet van 

Sinco en Roelie 

We willen jullie allemaal 
heel hartelijk bedanken 
voor jullie voortdurende 
meeleven en ondersteu-
ning. Het betekent zoveel 
voor ons, en gelukkig 
merken wij dat we hier echt 
op onze plek zijn en een 

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 

... in de stammen 
De Mouk stam 
 

In de octobervakantie ben ik 
met de zendeling Jan Wols 
meegegaan naar de 
Moukstam. Hij moest daar 
lesgeven aan de bijbel-
leraren van die stam. Ik had 
er een stuk of 10 verwacht. 
Kunt u zich mijn opwinding 
en blijdschap voorstellen 
toen er 150 bijbelleraren 
kwamen opdagen! Deze 
stam is echt een christen-
stam en een zegen voor 
naburige stammen.  
Ik mocht hier ook eindelijk 
de rest van klamboes 
uitdelen waarvoor de 
KingsKids in de Pijler 
hebben gespaard. 

Een typisch Mouk-huis 

Het gebeurde 18-20 
november. Het thema was  
“R U Redi” Ben je klaar?  
Om verantwoording af te 
leggen van je geloof aan 
mensen die God nog niet 
kennen. Er was een fijne 
spreker overgekomen en zijn 
bijbellessen waren een zegen 
voor de leerlingen. Ze hebben 

echt veel meer oog voor 
anderen, willen een zegen 
zijn voor de mensen om hen 
heen, en zijn gaan nadenken 
om anderen te helpen om bij 
God in Zijn Woord - de bijbel 
- antwoorden te vinden op 
hun levens-vragen.  
Je merkt dat het hen ernst is.  
 

De Akoletstam 
 

Het is spannend in de Akolet-
stam aan de zuidkust. De 
zendelingen hebben daar de 
taal– en cultuurstudie afge-
sloten., lees– en schrijfonder-
wijs gegeven, bijbellessen 
voorbereid. De stam bereidt 
zich voor om in januari 2011 
het grote nieuws van God te 
gaan horen! Zelfs in ons  cen-
trum voel je de opwinding 
van dat grote moment, dat 
men het verhaal van God en 
Jezus gaat horen in hun eigen 
taal. Bid voor deze stam en de 
zendelingen dat Gods Woord 
daar eeuwigheidswaarde aan 
hun levens als kinderen van 
God zal gaan geven! 

Schrijfonderwijs  
in de Akoletstam 

Uitdelen van de klamboes 


