
Dat geldt ook voor onze 
ondersteuning. We kunnen 
met een gerust hart gaan. 
Bedankt allemaal. Het is heel 
bijzonder als je merkt dat je 
niet alleen gaat, maar dat er 
een hele achterban achter je 
staat! Het is ons intense gebed 
dat we daar echt tot zegen 
mogen zijn. 

Maandagavond 18 augustus 
hopen we via Londen naar 
Hong Kong te vliegen. Daar 
brengen we een dag door, 
waarna we doorvliegen via 
Manilla naar Port Moresby in 
Papua New Guinea. Ook daar 
blijven we een dag, waarna de 
laatste etappe naar Hoskins 
volgt, waar we vrijdag 22 
augustus om 12.10 hopen aan 
te komen.  

Het is hier in Nederland dan 
nog maar 03.10 want het is 
daar 9 uur later!  

Je zal je fietssleuteltje maar 
verliezen als je in de 
Bismarckzee zwemt, en 
er pas achter 
komt als je 
weer bij je 
fiets bent. Dat 
overkwam Jaap Oosterhuis - 
de schoolleider van de 
Malango zendings-school - in 
een periode dat hij zich ernstig 
zorgen maakte over de school 
en of het ons zou lukken om 
daar de lessen goed over te 
nemen. Hij vroeg God om hulp 
en ging terug de zee in om het 
te zoeken. En daar zag hij wat 
glinsteren: het fietssleuteltje! 
En toen wist hij het weer: Als 
God je helpt een fietssleuteltje 
terug te vinden in de oceaan, 
zal Hij ook wel een weg vinden 
om de school goed voort te 
zetten en om Roelie en mij 
veilig naar Papua New Guinea 
te loodsen. 

En dat hebben we gemerkt! 

Op geheel onverwachte wijze 
is ons huis verkocht, de garage 
verkocht, de vleugel verkocht 
en het visum in orde.  

De verkoop van ons huis is wel 
heel bijzonder gegaan. Ik 
kwam in gesprek met een man 
die de goede gewoonte had 
om ‘s morgens een kwartier op 
zijn knieen met God door te 
brengen, en ‘s avonds na het 
werk drie kwartier na te praten 
met God... Op de knieen! Want 
“als je God wil eren ga je op je 
knieen.” En daar, in die 
momenten met God, kreeg hij 
het op zijn hart om ons huis te 
kopen. Daar worden wij wel 
even stil van! Waar wij ons 
toch wel eens afvroegen hoe 
alles goed moest komen, 
merken wij dat onze hemelse 
Vader de zaken in de hand 
heeft en harten neigt! 

Ik zal uiteraard met name bij 
de highschool betrokken zijn. 
Ongeveer 30 leerlingen van 
klas 1-5.  Men hanteert in 
principe het Amerikaanse 
onderwijs-systeem met Engels 
als voertaal.  

Roelie doet de bibliotheek en 
zal enkele dagdelen oppas-
moeder zijn zodat andere 
vrouwen tijd krijgen voor ander 
werk.  

In het internaat wonen de 
kinderen van zendelingen die 
ergens ver weg in een stam 

werken. Roelie en ik komen te 
wonen op de zendingsbasis 
onder het internaat.  

Op de foto het internaat 
(boven) en onder zieje onze 
kamers. Let op de drinkwater-
voorziening via het dak! 

“Een fietssleuteltje in de oceaan” 

Onze toekomstige plek 
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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 ge-
meenten te stichten die 
God verheerlijken.  

• thuisgemeenten te helpen 
bij het motiveren, toerus-
ten en opleiden van 
zendelingen. 

Colofon 
 
Sinco en Roelie ter Maat 

Malangoschool 
New Tribes Mission 
Private Mail Bag 
Hoskins, WNBP 622 
Papua New Guinea 
Email: mail@sinco.nl 
Site: www.sinco.nl 

 
Thuisfrontcommissie: 
info@thuisfrontcommissie.nl 
www.thuisfrontcommissie.nl 

 

Giften kunt u 
(belastingaftrekbaar) 
overmaken op: 

Bankrekening 
55.65.42.819  t.n.v.  
St. NTM Nederland  
o.v.v.  
“Gift Sinco en Roelie” 

 
Wilt u deze nieuwsbrief per 
email ontvangen? Stuur dan 
een bericht aan: 
info@thuisfrontcommissie.nl  



Bidt u met ons mee? 

Hallo, 
 
Wij zijn Han en Ma-
rijke Hoogendoorn. 
Van de leden van de 
thuisfrontcommissie 
kennen wij Sinco en 
Roelie het langst. Dat 
is niet zo verwonder-
lijk: Marijke is na-
melijk de jongste zus 
van Sinco… 
 

Een aantal maanden geleden 
vertelden Sinco en Roelie ons over 
hun roeping om opnieuw de zen-
ding in te gaan. Omdat wij eerder 
in een thuisfrontcommissie  van 
iemand gezeten hebben, kwam het 
gesprek snel op dit thema, overi-
gens niet met de bedoeling om 
opnieuw hierin plaats te nemen. 
Toch is het ervan gekomen… 
 
Wij zijn dankbaar voor de gaven en 
talenten die God aan Sinco en 
Roelie heeft gegeven. Ook in de 
evangelische gemeente De Pijler in 
Lelystad mochten deze in de af-
gelopen tijd tot hun recht komen. 
Voor hun kinderen, verdere familie 
en de gemeente is hun vertrek een 
gemis. Voor de bediening van de 
New Tribes Mission is hun komst 
van grote waarde. Wij zijn ervan 
overtuigd dat zij tot zegen zullen 
zijn. Daarom staan wij van harte 
achter Sinco en Roelie en willen 
ook wij hen met volle overtuiging 
als leden van hun thuisfrontcom-
missie dienen. 

Wij willen tenminste een-
maal in de zes weken per e-
mail een gebedsbrief sturen 
aan degenen die Sinco en 
Roelie biddend willen onder-
steunen. Wilt u deze ge-
bedsbrief graag ontvangen 
en hebt u zich hiervoor nog 
niet aangemeld? Mail uw 
opgave dan aan: 
info@thuisfrontcommissie.nl 
 

Hallo, wij zijn Ulrike  
en Machiel Oostwouder.  
 
Sinco heeft mij, Ulrike, gevraagd om 
deel uit te maken van de thuisfront 
commissie. Sinco wist niet dat ik 
vroeger in Amsterdam op kamers heb 
gewoond bij een ouder echtpaar die 
een zoon en schoondochter als 
zendelingsechtpaar hadden zitten in 
PNG, Jaap en Betsie Oosterhuis. Met 
regelmaat baden wij voor hen en voor 
New Tribes Mission en hun visie. Ook 
heb ik Jaap en Betsie enkele keren 
gesproken tijdens hun verlof. Nu is het 
zo dat Sinco en Roelie hun plek, hun 
huis en hun bediening overnemen. Nu 
mag ik weer mee bidden en onderdeel 
zijn van deze missie. Een uitdaging!  
 
Machiel deelt het enthousiasme en 
heeft een warm hart voor Roelie en 
Sinco. Ook is het goed om samen je 
schouders ergens onder te zetten. 
Onlangs zijn we voor het eerst als 
commissie bij elkaar geweest…….we 
hebben er zin in! 

                                Hallo, wij zijn 
                       Martin en Gemma 
            in’t Hout, met onze meis- 
    jes Elianne en Annelie. 
Wij hebben Sinco al een heel 
aantal jaren geleden als kleine 
groep leider leren kennen. Sinco 
is een zeer onderhoudende, 
stimulerende, inspirerende en 
ervaren leider geweest die onze 
groep enorm heeft opgebouwd en 
aan het denken heeft gezet. Door 
onze samenkomsten hebben we 
ook kennis gemaakt met Roelie en 
de kinderen. Toen Sinco aangaf 
samen met Roelie de zending in te 
willen gaan en het leven in Holland 
te laten voor wat het is, konden wij 
alleen maar enorme bewondering 
voor hen hebben en in hun ervaren 
dat God dicht bij ons aan het werk 
is. Zij geven gehoor aan de op-
dracht van God om tot het uiterste 
der aarde het Evangelie te verkon-
digen. Een oproep tot actie. Deze 
opdracht van de Heer vraagt niet 
om toeschouwers, maar om deel-
nemers!Toen ze ons vroegen heb-
ben we geen seconde getwijfeld. 
Wij zijn blij en vereerd dat we ze 
hierin mogen (onder)steunen en 
dankbaar dat we hen met God’s 
zegen en kracht mogen helpen in 
hun missie. Samen met God en 
samen met broeders en zusters zal 
dat zeker gaan lukken. Zending is 
teamwork! 

Het is een enorme uitdaging die Sinco en Roelie aangaan, door naar Papua Nieuw Guinea te gaan 
en hun plaats in het team van de New Tribes Mission in Hoskins in te nemen. In de korte 
voorbereidingstijd die zij hadden, hebben wij op veel gebieden mogen zien dat de Heer hen 
gezegend heeft. De roeping die God op hun hart heeft gelegd, leek soms op een mission 
impossible. Voor God bestaan geen onmogelijkheden. Hij heeft dat keer op keer laten zien!   

Wij vragen uw gebed voor de vliegreis en een goede aankomst. De reis gaat zo’n 4 dagen en 
nachten duren. Bidt u met ons mee voor een veilige vlucht en een behouden aankomst? 

De Heer heeft gezegd dat wij alles in gebed bij Hem mogen brengen. Er is dus helemaal niks op 
tegen om samen te bidden voor een trouwe groep bidders die Sinco en Roelie in gebed blijven 
ondersteunen.   

Voor hun kinderen en andere achterblijvers is het vertrek van Sinco en Roelie ingrijpend. Wilt u hen 
ook in uw gebeden meenemen? Onze bede is dat zij kunnen en mogen loslaten, dat er een innerlijk 
rust en kracht voor in de plaats komt door de werking van de Heilige Geest. 
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