
Wij weten nu, dat God alle dingen 
doet medewerken ten goede voor 

hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen 

geroepenen zijn. 
Romeinen 8:28   

 
De Mengenstam heeft enkele 
jaren geleden het evangelie ge-
hoord en meer en meer mensen 
worden Christen. Maar er is ook 
tegenstand. Soms zo groot dat je 
denkt: Hoe moet dit ooit weer 
goedkomen? Drie weken geleden 
liep de tegenstand uit de hand. De 
zendeling schreef dat de vrouwen 
en kinderen van de zendelingen 
waren geevacueerd. Alleen de 
mannen waren gebleven.  
“De familie van de ongelovigen is 
naar ons dorp gekomen, flink op-
gefokt en dronken. In onze Papua 
cultuur van oog om oog en tand 
om tand kan dit een heel 
gevaarlijke situatie worden! Satan 
test continu het geloof van onze 
jonge Christenen op zoveel ma-
nieren, maar het is de eerste keer 
dat er echt bloed vloeit.  
Bid alsjeblieft!” 

Vervolging in Mengen - en God’s zegen! 
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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 
   (verlof in Nederland) 

   Mobiel: 06 3816 0811 

   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 u op de hoogte.  
Neem eens een kijkje! 

Wij weten ons geroepen  
les te geven aan kinderen  
van zendelingen zodat het 

werk in de stammen 
ongestoord door kan gaan. 

Maar let op… nu het vervolg!  
God is zo goed! Iemand had politie 
gewaarschuwd die naar het dorp 
ging. Tegelijk arriveerde de verta-
ling  in de Mengentaal van het 
boek Handelingen.  
“De gelovigen verslonden het boek 
en waren zo bemoedigd, dat ook 
de eerste christenen waren 
vervolgd! Ze trokken zelf de con-

clusie, dat het een voorrecht was 
om te lijden voor hun Heer Jezus 
Christus! Middenin het tumult van 
de moeiten kwamen ze op een 
avond samen om te lofzingen en 
publiekelijk van hun geloof te 
getuigen. Praktisch het hele dorp 
was erbij: gelovigen en onge-
lovigen! Wat een getuigenis voor 
de ongelovigen om de verandering 
in de gelovigen te zien. 
De aanstichter van de vervolging 
heeft zichzelf nu aangegeven bij 
de politie (Bid voor hem!) 
Een grote zegen is dat sommige 
andere gelovigen, die waren af-
gedwaald, weer kozen voor de 
gelovigen in de vervolging!” 
 
Prijs God want Hij heeft Zijn ge-
meente versterkt!  
Echt waar, God’s wegen zijn per-
fect, je kunt het niet beter verzin-
nen! 

Een van de afgedwaalde ge-
lovigen die  opnieuw heeft 

gekozen voor God, lezend in 
Handelingen! 

Onze toekomst  
Malango School is gesloten en 
voor ons brak een periode van 
afscheid nemen aan. Omdat wij 
hopen om 1 augustus op een 
andere locatie verder te gaan in 
het onderwijs aan zendings-
kinderen, planden we dit school-
jaar zo, dat Sinco eind maart klaar 
was en wij wat tijd in Nederland 
met onze kinderen en kleinkin-
deren kunnen doorbrengen. 
Afscheid nemen doet pijn. We 
houden van de leerlingen en hun 
families en van onze locale 
vrienden onder de Papua’s en we 
missen hen. Een verzachtende 
factor was dat het afscheid zo 
hartelijk was.  

Tracy had geregeld dat er zelfs 
een extra varken werd geslacht en 
geroosterd aan het spit.  Dat 
maakt ons wel stil! (Zelfs mij - 
Sinco). Hoe ga je om met 
complimentjes? Iemand vertelde 
mij dat een compliment is als een 
bloem. Je verzamelt ze en biedt ze 
‘s avonds als een mooi boeket aan 
God aan: Dank U Heer, dit is voor 
U! Dat vinden wij een mooi beeld. 
Dank U Heer, dat we zo mochten 
genieten van ons werk in Papua 
New Guinea. 

Het is nog onzeker wat wij nu 
gaan doen. Wij zijn met New 
Tribes Mission in gesprek om een 
2e termijn als “Associates” met 
hen te werken.  Voor zover onze 
informatie nu reikt, zouden we 
het eerste deel van die periode 
kunnen worden uitgeleend  om op 
een andere zendingsschool les te 
geven. We schreven u al over de 
RainForest International School in 
Kameroen waar we vanaf 1 Au-
gustus hopen te werken. 
Half mei spreken we hierover 
verder. We hadden u nu al graag 
meer informatie willen geven.  
Voel u vrij om contact op te ne-
men voor nieuwe informatie. 

Ons afscheid 

Afscheid van Tracy  
op het vliegveld 

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 

Bedankt 

het zendingswerk in Papua New 
Guinea. 

Bid ook dat we God’s leiding 
goed mogen opmerken voor 
onze vervolg bediening: waar wil 
God ons hebben? We 
verwachten na deze “korte” 
vakantie per 1 augustus weer 
aan het werk te zijn op een 
zendingsveld. Maar waar? 

Ook al zijn we nu weg uit Papua 
New Guinea, ons hart gaat uit 
naar onze Papua vrienden, 
zoals Judith, onze trouwe 
helpster, en de stammen die 
pas het evangelie hebben 
gehoord, maar ook met name 
naar die stammen die het 
evangelie nog nooit gehoord 
hebben in hun eigen taal die ze 
begrijpen. Bidt alstublieft voor 

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 

Terug bij de (klein) kinderen 
Het was ontroerend mooi om 
onze kinderen 31 maart weer 
te ontmoeten op Schiphol en 
later op de dag in Lelystad 
waren we compleet.  

Deze eerste maand logeren 
we afwisselend bij ieder van 
onze kinderen. Wietske hoopt 
in juni af te studeren aan de 
Christelijke Hogeschool Ede, 
is intussen ook moeder van 
Matthieu en geeft les op een 
basisschool. Die kan dus wel 
hulp gebruiken en Roelie 
vindt het heerlijk om als 
“oma” Matthieu te verzorgen 
zodat Wietske meer vrij is.  

Manuela kunnen we nu ein-
delijk af en toe een beetje 
helpen en laten weten dat ze 

een vader en moeder heeft om 
op terug te vallen. Ook Ma-
nuela hoopt in juni af te stu-
deren in Ede. 

Vanaf 1 mei mogen we in een 
bungalow in Ermelo trekken, 
waar we lekker centraal mid-
den tussen de kinderen zitten. 

Roeland en Ruth wonen in 
Almelo. Zij verwachten in juni 
een baby waar we erg naar 
uitzien. 

We genieten ook erg van Er-
lend en Eva in Lelystad en hun 
dochtertje Femke en pleeg-
kindje Nathan. Het is weer 
even wennen om de hele dag 
te horen “Opa, opa, opa, 
opa!”.  

bijvoorbeeld: “Andrew is 
cumlaude geslaagd. Heel erg 
bedankt voor alles wat je hebt 
geinvesteerd in onze kinderen. 
Weet dat je arbeid niet 
tevergeefs is in de Here.“ 

“Jullie waren zo een zegen voor 

Met Jiska en Gideon - onze 
oudsten - gaat het ook heel 
goed.  

Gideon is verloofd met een 
Taiwanees meisje - Jaimie - die 
we in Taiwan hebben ont-
moet. Zij worstelen zich door 
de formaliteiten heen voordat 
ze mogen trouwen in Neder-
land. 

Bid svp ook dat we gedurende 
onze tijd in Nederland tot zegen 
mogen zijn. We zijn uitgenodigd 
voor bijbelstudies, presentaties 
en workshops, maar wij kunnen 
niets doen zonder God’s hulp. 

Aan Hem alle eer! 

Sinco en Roelie 

alle families in de eiland regio, 
maar we hebben het idee dat je 
vooral impact op ons had. Be-
dankt voor jullie investeren in 
onze kinderen.”  Enz. Allemaal 
“bloemen” die met elkaar een 
mooi boeket voor God en voor 
jullie als ondersteuners zijn. 

We willen hierbij iedereen die op 
de een of andere manier deel was 
van ons team in gebed, financien, 
trouwe dagboeklezers enz. heel 
hartelijk danken.  

Het werk gaat door… hoe weten 
we nog niet precies, maar het 
krijgt steeds vastere vorm. 

Het schoolwerk van de afgelopen 
periode schijnt goedgekeurd te 
zijn door de Amerikaanse 
onderwijsorganisatie. 

Nu we weg zijn krijgen we van 
alle kanten, vooral ouders, 
bedankjes als een mooi “boeket”. 
En van oud leerlingen horen we 
bemoedigende verhalen, 

Op ons afscheid in Hoskins 
kregen we de kop van het 

varken aan het spit in onze 
handen geduwd. 

Oud-leerlingen van  onze Malango School. 


