
Via de kinderen op onze school en 
onze contacten met de 
zendelingen leven we erg mee 
met de Mengenstam. Deze week 
hoorden we het fantastische 
nieuws, dat ruim 2/3 van hun 
dorp inmiddels christen is 
geworden. 
De man die de zendelingen had 
gevraagd om ook hun stam de 
boodschap van God te komen 
brengen, was zelf nooit bij de 
bijbellessen geweest. Maar toen 
hij zag dat de levensverandering 
bij de christenen echt was, wist hij 
dat het waar was: het evangelie 
van Jezus klopt! Christenen zijn 
“een nieuwe schepping”. Haat is 
veranderd in liefde, egoisme is nu 
zorg voor anderen, angst is nu 
bevrijding en blijdschap. Het is 
echt! Nu is hij zelf ook christen 
geworden.  
 
Vanouds gelooft de Mengen stam 
dat  hun “Nutu” - de Enige - de 
God is, die alles heeft gemaakt. 
Maar deze Nutu had een 
grootmoeder, die hem in een 
mandje ronddroeg. Voordat hij 
mens werd, was hij een slang. Hij 
had ook een broer die Malila 
heette.  
De zendelingen spraken over de 
Enige God in Genesis 1 als de 
Schepper. Er was echt niemand 
anders in het begin...  
De Mengen mensen geloven dat 
Nutu en zijn broer Malila alles 
hebben geschapen. Maar op de 
vraag wie grootmoeder en het 
mandje en de bamboe waarvan 
het is gemaakt , heeft 
geschapen...  blijft het stil.... : 
“Klopt het verhaal van hun ouders 
dan wel?” 
Een variant is dat grootmoeder op 
een dag  een komkommer zag 
waaruit 2 jongens kropen. Maar 
zij had geen vrouwen voor de 
jongens. Zij plaatste een scherpe 
steen in een palmboom en toen 

De Mengen stam - “Nutu” of God? 
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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 
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   
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Op onze site www.sinco.nl 
houden we een weekboek bij.  
Neem eens een kijkje! 

Wij  geven les aan de kinderen 

van zendelingen zodat het 

werk in de stammen 

ongestoord door kan gaan. 

een van de jongens langs die stam 
naar beneden gleed, sneed de 
steen hem, zodat hij een meisje 
werd. De zendeling zei dat hij dat 
nog wel eens wilde zien: Wordt 
een jongen zo een meisje of niet? 
Nu keken ze hem vreemd aan en 
beseften dat hun voorouders 
hadden gelogen. 

Het is verbazend dat zij nooit 
vraagtekens hebben gezet bij hun 
overleveringen. Voor de oudere 
mensen is het een hele stap om 
hun leefwereld in deze 
overleveringen vaarwel te zeggen. 
Maar God werkt in hun harten en 
stapje voor stapje leren zij God 
kennen en aanvaarden. Zij merken 
dat de bijbel klopt! De jongere 
generatie is soepeler in hun 
denken.  Zij aanvaarden de 
bijbelse boodschap gemakkelijker. 
 
Onder westerse invloeden zijn er 
ook dwaalleringen ontstaan.  
Tussen 1960-1970 startte een 
zekere Koriam een sekte in de 
Mengenstam. De aanhangers 
belijden hun zonden aan geld. Dat 
geld doen ze in een potje en 
sturen het naar het hoofdkwartier 
van de sekte, waar het dan op de 
een of andere manier aan hun 
God Nutu zou worden gegeven. 
 

In deze verwarring is het evangelie 
aan deze stam gebracht. Vaak 
onder veel tegenstand en 
bedreigingen.  
Maar de zendelingen en de 
christenen in de stam volhardden 
- en het Woord van God breidde 
zich uit.  
 

 
 
Een  familie 
in de Mengen 
stam: 
“Uit de 
duisternis  
in het Licht!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Mengen gelovigen...  
Naar 1 Petrus 2:9,10 ...  
“Een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een volk Gode ten 
eigendom, om de grote daden te 
verkondigen van Hem, die hen uit 
de duisternis geroepen heeft tot 
zijn wonderbaar licht: De 
Mengenstam, eens niet zijn volk, 
nu echter Gods volk, eens zonder 
ontferming, nu in zijn ontferming 
aangenomen.” 
 
U bent deel van wat hier gebeurt.   
2 Cor 5:15 zegt: “En voor allen is 
Hij gestorven, opdat zij, die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem, die voor 
hen gestorven is en opgewekt.” 
Sommigen leven en werken in de 
“bush” in Papua New Guinea, 
anderen leven en werken in de 
“bush” in Nederland. 
 
Gods zegen toegewenst! 

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 

Malango School 

2. Hoe ziet de toekomst van de 
stammen eruit? Wat is nodig 
om de jonge generatie op te 
voeden?  
Bid om wijsheid voor de 
kerkleiders in de stammen en 
de zendelingen om een goede 
koers te vinden en met kracht 
onderwijs, gemeente opbouw 
en zending ter hand te nemen. 

1. Zendelingen in de stam-
men doen getrouw hun werk 
onder meestal moeilijke om-
standigheden.  

Bid daarom voor  

 Wijsheid/liefde/volharding 

 Bescherming/bemoediging 

 Zegen in hun gezinsleven. 
 

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 

Ons gezin 
Van onze kinderen horen we 
gelukkig goede berichten. 

Manuela is verhuisd van 
Rotterdam naar Wageningen 
om zich te kunnen concen-
treren op haar laatste jaar 
studie aan de Christelijke 
Hogeschool te Ede. Leuk dat 
ze nu woont waar ik - Sinco - 
met zoveel plezier heb gestu-
deerd. 

Roeland en Ruth zijn verhuisd 
naar Almelo. Ze hebben het 
daar erg naar hun zin in hun 
“Jong en Vrij” kerk. 

Wietske en Maarten maken 
het goed en genieten van 
onze kleinzoon Matthieu.  

 

We verheugen ons er op onze 
kinderen en kleinkinderen 
komende zomer weer te 
ontmoeten.  

Erlend en Eva met onze klein-
dochter Femke en hun pleeg 
kindje Nathan maken het goed 
in Lelystad. 

Gideon heeft het naar zijn zin 
bij Giant fietsen en reist regel-
matig naar Taiwan. 

Jiska werkt bij Getronics. Zij 
organiseert evenementen en 
dat is haar op het lijf geschre-
ven. 

Roelie en ik zijn gelukkig ook 
gezond en genieten van de 
leerlingen op  “school”. 

Pijler” en met ons thuisfront zijn 
we dit jaar betrokken bij het 
“homescholen” van leerlingen. 
Dat brengt veel extra werk met 
zich mee, omdat de lessen nu 
door buitenlandse organisaties 
moeten worden erkend. Ook 
het werken met ouders die 
allemaal hun eigen ideeen 

Onze toekomstplannen zijn 
onzeker.  

 Als onze Malango School 
hier wordt voortgezet, 
zouden we hier graag 
verder werken.  

 Als onze school niet wordt 
voortgezet, zouden we op 
een andere plek in de zen-
ding kunnen werken… of 

 Wellicht moeten we terug-
keren naar Nederland en 
daar weer werk vinden.  

Voor onze kinderen en klein-
kinderen is de laatste optie erg 
aantrekkelijk.  
We zoeken God’s plan in deze 
zaken en willen graag dienen 
waar Hij ons zendt.  

De grootste kevers ter wereld  
zie je rond ons huis.  

Dit is wsl. een Titanus gigantea, 
een kever met een lijf van  

meer dan 10 cm! 

3. Roelie en ik hebben ook 
wijsheid nodig om hier een 
zegen te zijn en het 
zendingswerk goed te 
ondersteunen.  

Daarnaast zoeken we naar 
God’s wil voor ons  leven de 
komende jaren.  

Sinco en Roelie 

hebben over het beste 
onderwijs voor hun kinderen 
vraagt veel extra aandacht. 

In december hopen we meer 
zicht te krijgen op de toekomst 
van onze school en onze 
betrokkenheid bij het onderwijs 
op dit zendingsveld de komende 
tijd.  

Op onze Malango School zijn we 
door woelige tijden gegaan. 
Gaandeweg studeerden 
kinderen af of verlieten 
gezinnen ons zendingsveld. Het 
aantal High School leerlingen 
liep terug en nieuwe 
leerkrachten kwamen niet..  

De leiding van ons zendingsveld 
heeft daarom besloten om onze 
school te sluiten in afwachting 
van ontwikkelingen op ons 
zendingsveld.  

De veldleiding vroeg Roelie en 
mij te blijven om de 
overgebleven leerlingen les te 
geven. In overleg met de leiding 
van onze thuisgemeente “De 


