
Want de God, die gesproken 
heeft: Licht schijne uit het 

duister, heeft het doen 
schijnen in onze harten, om 

ons te verlichten met de kennis 
der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Christus. 
2 Corinthiërs 4:6   

 
Het is ontroerend te zien dat Jezus 
Christus als het ware wordt 
geboren in de harten van mensen. 
Dat gebeurt hier in de stammen. 
Enerzijds is er veel tegenstand, 
maar zendelingen die 
volhouden—jaren taal en 
cultuurstudie onder moeilijke 
mentale omstandigheden— en 
dan tenslotte het evangelie 
mogen uitleggen in de taal en de 
culturele context van de stam, is 
er de vrucht van mensen die een 
kind van God worden.  
Dit gebeurde ook onlangs weer in 
de Siar stam. De zendeling was na 
een inspannende periode van 
enkele jaren nu enkele weken op 
ons centrum voor een korte 
vakantie.  

“Kerst en Nieuwjaar” in Siar 
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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   

t.n.v. St. NTM Nederland  
ovv Sinco en Roelie - code 15 

 

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. 

Maar zijn hart lag in de stam.  
Hij had pas de eerste fase van 
chronologisch bijbelonderwijs 
afgerond—begonnen in Genesis 1 
en gestopt bij de dood en 
opstanding van Jezus Christus. 
Vele mensen kwamen tot geloof. 
Hij kon haast niet wachten om 
weer terug te keren in de stam en 
de mensen te bemoedigen en 

verder te helpen.  
Het is zo mooi om te zien dat de 
harten van zendelingen branden 
om het goede nieuws van Jezus 
Christus te delen met de stammen 
hier in Papua New Guinea. Dan is 
het in het leven van deze Papua’s 
pas echt kerst en een nieuw jaar 
“De eerste dag van de rest van je 
leven”  tot eer van God! 

Na de chronologische (in tijd volgorde) bijbellessen staat 
deze man spontaan op en getuigt van zijn vertrouwen in 

Jezus Christus die hem verzoent met God.  

Onze toekomst  
Ons hart ligt hier in Papua New 
Guinea bij het zendingswerk in de 
stammen en ons stuk ondersteun-
ing in het onderwijs. Het is echter 
duidelijk dat de High School hier 
het komende jaar niet heropent. 
Daarmee lijkt onze taak in Papua 
New Guinea beeindigd.  

Vele zendingsscholen kampen 
met een chronisch tekort aan 
leraren.  
Op een manier die wij duidelijk als 
leiding ervaren, zijn we in contact 
gekomen met de Rain Forest In-
ternational School in Kameroen. 
Het is een school met ongeveer 
100 High School “mission-
kids” (zendingskinderen) van di-
verse organisaties werkend  in 
West Centraal Afrika, gestart door 
Wycliffe.  In dit deel van Afrika 
worden vele talen gesproken en 
leven veel stammen in duisternis 
verstoken van Gods Woord. Er is 
veel overeenkomst met Papua 
New Guinea. Het brengen van 

God’s Woord in hun eigen taal 
aan deze stammen heeft ons hart. 
Op het ogenblik onderzoeken we 
In overleg met NTM, Wycliffe, ons 
thuisfront en onze gemeente “De 
Pijler” in Lelystad of dit inderdaad 
de plek is waar God ons leidt deze 
komende jaren.   
U kunt  deze ontwikkelingen vol-
gen via ons “dagboek” op 
www.sinco.nl.  

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 

Scholing 

Veel zaken zijn nog onzeker.   

We zijn nu 61/60 jaar en dan 
komen er meer haken en ogen 
aan een uitzending. Wycliffe NL 
werkt aan onze aanmelding 
voor Kameroen. Wij verwach-
ten elk moment een antwoord. 

De eerste weken van januari 
2012 zijn hier workshops en 
besprekingen voor het bijbel-

Wij ervaren onze contacten 
met de Rainforest Interna-
tional School in Kameroen als 
leiding van God.  
Dat is zeker een punt om te 
danken. Ook een zaak van 
gebed, vanwege de proce-
dures die we hebben te vol-
gen om uitgezonden te 
worden in deze nieuwe be-
diening.  

Wilt u dagelijks NTM 
nieuws ontvangen? 

Schrijf u in op de site:  
http://www.ntm.org/rss/ 

U bent een tandje  
in Gods zendingswerk!  

New Tribes Mission  
 
 
 
 

NTM Nederland 
Melkweg 10  

2971 VK Bleskensgraaf  
0184-694417 

Ons gezin 
Met onze kinderen en klein-
kinderen gaat het gelukkig 
goed. Nu ik de lessen hier 
tijdig kan afsluiten, kunnen 
Roelie en ik begin april terug-
keren naar Nederland en tijd 
doorbrengen met onze 
kinderen en kleinkinderen, 
voordat we in augustus 
verder gaan in een nieuwe 
werksituatie. We zien daar 
erg naar uit.  

We kunnen dan bij de diplo-
ma uitreiking van Manuela en 
Wietske zijn. Beiden studeren 
af aan de Evangelische 
Hogeschool Ede. Voor beiden 
een hele prestatie.  
Na veel omzwervingen woont 
Manuela nu weer in Ede.  

Wietske doet haar studie naast 
haar huishouden met Maarten 
en de kleine leuke Matthieu.  
Het gaat heel goed met hen. 

Daarnaast hopen we in juni 
weer opa en oma te worden. 
Ditmaal verrasten Ruth en 
Roeland ons met de aankon-
diging van een nieuwe telg. 

Jiska werkt naar haar zin bij 
Getronics en Gideon werkt 
naar zijn zin bij Giant fietsen-
fabriek. Voor zijn werk kan hij 
gelukkig met zekere regelmaat 
naar Taiwan, want hij heeft 
verkering met Jamie die in 
Taipei woont. We komen daar 
praktisch langs als we terug-
reizen naar Nederland en 
hopen haar dan te bezoeken. 

Naast biologie verzorg ik vakken 
als wiskunde, scheikunde, 
natuurkunde, informatica en 
bijbellessen. Dit jaar behande-
len we als bijbelles geloofs-
verdediging (apologetics). Ik 
houd van dat vak waarin we 
zien hoe betrouwbaar God’s 
Woord is, en hoe om te gaan 

Met Erlend en Eva gaat het 
heel goed en de kleine Femke 
wordt al een hele dame. We 
zien er erg naar uit hen allen 
te ontmoeten en de kleinkin-
deren lekker te verwennen. 

Van Papua naar Kameroen? 

vertaalwerk in de stammen.  

Vele zendelingen en hun Papua 
helpers komen hier voor overleg 
en bijscholing. Bid dat dit een 
grote zegen mag zijn voor de 
evangelieverkondiging en de 
toekomst van de stammen in 
Papua New Guinea.  

Sinco en Roelie 

met allerlei vragen.  

De periode tot maart zal erg 
druk zijn omdat we de vakken 
die ik geef in deze periode 
willen afronden. Dat geeft ons 
meer vrijheid om ons verblijf 
hier goed af te sluiten en ons 
voor te bereiden op onze 
nieuwe taak.  

Het is mooi om te zien hoe de 
overgebleven kinderen zich 
ontwikkelen. Op de foto rechts 
zijn we in een biologieles bezig 
met uitleg over en het meten 
van de bloeddruk.  

Het is dankbaar werk te 
investeren in de levens van deze 
jonge mensen.  

Het meisje wil dokter worden 
en God dienen als zendingsarts. 
Haar ouders hebben voor hun 
stam het Nieuwe Testament 
grotendeels vertaald, verzorgen 
actuele bijbellessen in de 
stamtaal en begeleiden de 
gemeenten in die stam nu vanaf 
ons centrum. 

Matthieu 
als kleine 

zwarte piet 

… en een 
stralende 
Femke 


