
stond voor God. Samam deed 
toen iets heel ongewoons 
voor de Akolets: Zij omhelsde 
Julie en zei hoe dankbaar ze 
God was en hoe dankbaar ze 
was dat Adam en Julie waren 
gekomen om deze boodschap 
van God te brengen.  
 
Lonsi reageerde rustiger: "Nu 
begrijp ik het!. Jarenlang heb 
ik geprobeerd mezelf te recht-

vaardigen bij God, maar ik zag in 
de bijbel dat ik dat niet kan. Alleen 
de Redder die God zou sturen kan 
dat! Nu begrijp ik dat al mijn zon-
den op Jezus zijn gelegd en dat Hij 
toen stierf. Wow! Ik geloof dat! 
Het is duidelijk! 
Man, ik kan bijna niet wachten om 
dood te gaan!  Vroeger was ik 
bang, maar nu realiseer ik me dat 
doodgaan niet meer angstig is, 
omdat ik naar God ga!”  
 

De rest van het dorp heeft nog 4 
weken te gaan, voordat ze horen 
van de dood en de opstanding van 
Jezus en wat dat teweegbracht. 
Bid dat zij het ook zullen begrijpen 
en met Lonsi en Samam de 
vreugde gaan delen een kind van 
God te zijn. 

Adam en Julie - 
zendelingen in de 
Akoletstam aan onze 
zuidkust - hebben de 
Akolet-taal geleerd en 
zijn nu bezig met de 
evangelie-uitleg. Hun 
taalhelpers - Lonsi en 
Samam - hebben hen 
maanden lang geholpen 
met vertalen en hebben 
dus een “voorsprong” op 
de andere Akolet mensen. 
Beiden weten nu dat ze 
zondaren zijn, compleet 
gescheiden van God en niet in 
staat om zichzelf te redden. Zij 
hebben geleerd dat God een 
Verlosser heeft beloofd, die de 
weg zou banen om de mensen 
weer met God te verzoenen. 
En ze wisten dat dat Jezus was. 
Maar ze snapten niet hoe die 
verlossing nu realiteit zou 
moeten worden in hun eigen 
leven. Ze hebben gesmeekt om 
het uitgelegd te krijgen! 
Afgelopen donderdag vielen 
voor Lonsi en Samam de 
puzzelstukjes op hun plek. 
Terwijl ze de profetie van Joel 
in Handelingen 2 vertaalden, 

lazen ze daar: “Iedereen die de 
naam van de Heer aanroept, zal 
gered worden!” 
Lonsi kreeg een brede lach op 
zijn gezicht: Stop eens even… is 
dat het? Of is er meer nodig? 
Hoef je het God alleen maar te 
vragen?” Ze stopten met 
vertalen en Lonsi en Samam 
hoorden de rest van het verhaal. 
Samam was zo blij dat ze het 
oerwoud wilde inrennen om te 
gaan dansen!  
"Jezus is God!" riep ze uit. "Hij 
nam onze zonden op zich. Ik 
geloof dat!  Nu mag ik altijd bij 
God zijn en ben niet meer bang 
om te sterven.” Voorheen was ze 
doodsbang. Haar “ingewanden 
beefden” wetend dat ze schuldig 

Wat er gebeurt in de Akolet stam en 
in zoveel andere stammen, 
bemoedigt ons enorm om hier in 
Hoskins ons werk op de zendings-
school te doen. En datzelfde geldt 
voor jullie als ondersteuners.  
 
In Hebreeen 12:2 lees je hoe Jezus  
“...om de vreugde, welke voor Hem 
lag, het kruis op Zich genomen heeft.”  
Zo gaan we ook hier stapje voor 
stapje verder met het brengen van 
het “Goede Nieuws”. 

Lonsi en Samam konden niet langer wachten! 

… dan weet je weer waarvoor je hier bent! ... 
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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 
bevolkingsgroepen en daar 
zelfstandige gemeenten te 
stichten die God verheer-
lijken.  

 thuisgemeenten te helpen 
bij het motiveren, toerusten 

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 
houden we een soort dagboek 
bij.  Neem eens een kijkje! 

Wij  geven les aan de kinderen 

van zendelingen zodat het 

werk in de stammen 

ongestoord door kan gaan. 

Voor de leerlingen van 7-9 

jaar zoeken we nog  met 

spoed een leraar/es. 

Aanvang augustus 2011. 

Malango School: 
Een leerling 
verkleed als  
een van de 
“bezetenen  
van Gadara”. 
Illustratief  
voor het leven  
in de stammen,  
gebonden in 
angst en  
duistere 
machten. 

Roelie en Erika, haar collega in de 
bibliotheek, bezig met het invoe-

ren van boeken in de computer. 

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 - De dood overwonnen! 

In alle verhalen van Papua’s 
die tot geloof komen horen 
we: “Eerst was ik enorm bang 
voor de dood, maar nu niet 
meer! Jezus heeft de dood 
overwonnen.”  
Toen Roelie en ik bij de 

De kleinkinderen Femke en 
Matthieu doen het goed.  

En ons huis is na een periode 
van huur nu definitief verkocht.  

Onze Vader in de hemel is 
barmhartig en genadig! 

Deze zomer hoopt Roelie weer 
twee maanden in Nederland te 
zijn. 

Met onze kinderen en 
kleinkinderen gaat het goed. 

Manuela doet haar stage SPH 
in achterstandswijken in 
Rotterdam en weet zich daar 
op haar plek en door God 
geleid.  

Jiska en Gideon komen in 
april bij ons op bezoek. Wat 
zien we daarnaar uit.  

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 

... Lees en schrijfonderwijs bij de Lamogai 

Overal waar we kwamen in 
de Lamogaistam van Jan en 
Annette Wols, stonden tien-
tallen kinderen om ons heen. 
Samen honderden kinderen, 
die, als zij leren lezen,  een 
geweldig potentieel voor een 
gezonde bijbelse toekomst 
van deze stam vormen.  
Jan en Annette hebben de 
onderwijsmethoden, lees- en 
schrijfboeken in principe 
klaar.  (Harde werkers!) 

Bij hun laatste oproep in deze 
stam in januari kwamen uit elk 
dorp bijbelleraren naar voren 
die het lees- en schrijfonder-
wijs aan deze jonge generatie 
willen opppakken.   

Lamogai stam op bezoek waren 
(waar Jan en Annette Wols 
werken), deden de weduwen 
een speciale weduwendans 
voor ons (boven). 

Aan het einde van de dans 
voerden de weduwen zelfs een 

toneelstukje op om te laten zien 
hoe ze hun doden beweenden. 

 

 

 

 

 

Dit was heel speciaal. Aan alles kon 
je merken dat de prikkel van de 
dood was verdwenen. Nu maakten 
ze plezier, zelfs over de dood! Deze 
Lamogai christenen, die dagelijks 
met de dood leven (door alle 
ziekten zoals malaria)  kennen de 
realiteit van 1 Cor 15: 

De doden zullen opgewekt worden! 
Dood waar is uw prikkel?  

Het drukken en verzenden van 
alle  materialen voor de beoog-
de 12 dorpen kost echter ruim 
10.000 euro.  Het gaat om lees
– en schrijfboeken in de 
Lamogaitaal, vochtdichte 
boekenkisten, schoolborden 
enz.  Waar halen we zo gauw 
10.000 euro vandaan? 

U kunt zich onze blijdschap 
voorstellen toen we van NTM 
Nederland bericht kregen dat 
ze in staat waren gesteld hierin 
te voorzien. Wow! 

Inmiddels is het voorbereiden 
van dit “literacy project” in 
volle gang. Wat een voorrecht 
om deel te mogen zijn van dit 
mooie werk.  Deze Papua’s zijn 
prachtige mensen!  

NTM zendingsdag, zaterdag  
9 april 10.00 -15.00 uur 
Heerenlanden College,  

Eksterlaan 48, 4143 AC Leerdam 

Een Lamogai meisje... 
Wie leert haar 

lezen en schrijven?  
Wie leert haar de bijbel  
lezen en gehoorzamen? 

26 juni zal er in ”De Pijler” 
extra aandacht voor het 
zendingswerk hier in Papua 
New Guinea zijn. 

Bid voor een goede afronding 
van dit zendingsschooljaar. 

 

Hartelijke groet...  

Sinco en Roelie 


