
De wil van God zal je nooit 
daarheen leiden, waar zijn 
genade je niet zou kunnen 
houden.  

Dat is een enorme 
bemoediging. Want nu zijn we 
hier wel, maar het is ons innige 
gebed dat we hier ook echt 
een zegen voor de mensen om 
ons heen zullen zijn, opdat het 
verkondigen van het evangelie 
aan de stammen die God nog 
niet kennen goede voortgang 
zal hebben. 

Welkom in Hoskins! 

Dat ervoeren we toen we na 
een goede reis van bijna 5 
dagen op vrijdag 22 augustus 
in Hoskins Papua New Guinea 
landden.  

Op het vliegveld wachtten Jan 
en Annet Wols ons op. Zij zijn 
hier reeds 22 jaar zendeling en 
hebben het evangelie aan de 
Lamogai stammen mogen 
brengen. Jan en Annet 
coachen ons de eerste tijd, 
zodat we snel kunnen aarden. 

Het was bijna te mooi om waar 
te zijn: we zijn aangekomen in 

Hoskins! Alles is op tijd goed 
gekomen: ons huis is verkocht, 
de vleugel is verkocht, het 
visum is afgegeven, onze 
ondersteuning lijkt voldoende. 
Er was voldoende geld om de 
reis te betalen. We zijn onder 
de indruk te ervaren dat God er 
duidelijk de hand in heeft in al 
onze behoeften te voorzien.  

Ik las in een van de kantoortjes 
hier een mooie spreuk: “The 
will of God will never lead you, 
where the grace of God cannot 
keep you!”  

Op de foto ziet u een heel 
gebouwencomplex. Wij wonen 
onder het internaat , waar een 
aantal kinderen van 
zendelingen wonen, terwijl hun 
ouders in de stammen werken. 

De school is naast ons huis.Er 
werken vele andere mensen 
op het gebied van veldleiding, 
administratie, management, 
systeembeheer, financien, 
drukkerij, onderhoud, vliegtuig 

en helicopter, logistiek, 
onderwijs enz..  

Met elkaar zijn we één team. 
Het is bijzonder te merken, dat 
niemand zijn eigen taak als de 
belangrijkste of als 
onbelangrijk (omdat je niet in 
de bush bent) ziet... Nee, met 
elkaar ben je één team om de 
evangelie-verkondiging aan 
onbereikte stammen uit te 
voeren. Dat is bijzonder.  

Ook jullie ver weg in Nederland 
horen bij dit team! Met elkaar 
dienen we God, ieder op onze 
plek. Jullie op jullie plek met 
ondersteuning en gebed en 
meeleven, wij in het onderwijs 
en anderen in de stammen.  

Reken erop dat wij ook met 
jullie meeleven en voor jullie 
bidden! 

Welcome! 

Een team! 
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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 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 

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 (belasting-
aftrekbaar) overmaken op: 

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

code 15. 
 
Wilt u deze nieuwsbrief per 
email ontvangen?  
Stuur dan een bericht aan: 
info@thuisfrontcommissie.nl  
 
 
Laat ons s.v.p. via dit  
e-mail adres ook weten  
als u geen prijs meer  
stelt op de nieuwsbrieven. 
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Papua New Guinea 

een paradijs  

met een eigen 

verhaal! 

Eén team  
met één doel:  
 

Het bereiken van 
onbereikte stammen 

met het goede 
nieuws van 

verzoening met God 
door Jezus Christus. 

Het leven in Hoskins  

Tot slot 

School 

Verschillende mensen op het 
terrein verzorgen momenteel 
een stuk onderwijs. Wij 
kunnen daardoor een veel 
rustiger start maken dan we 
dachtten. Alleen het vak 
scheikunde viel hen zwaar, 

waardoor ik dat direct heb 
opgepakt. Leuk! In het 
Engels. Een klas met 17 
leerlingen bovenbouw 
middelbare school. En na elke 
les “bedankt voor de fijne les”.  
Binnenkort komen daar 

aardrijkskunde en science 
bij. De ruimte in mijn 
programma  willen we 
benutten om de lokale taal - 
het Pidgin - te leren. 
Vereenvoudigd Engels in 
lokale setting. 

We kunnen dus niet echt 
skypen of grote bestanden 
verzenden. 

Bid s.v.p. dat wij hier ons 
werk goed zullen kunnen 
doen - Roelie thuis en in de 
bibliotheek en ik op school -
en een zegen kunnen zijn 

Op onze site www.sinco.nl 
houdt Roelie een dagboek bij 
van wat zij en wij samen 
beleven.  

De internetverbinding op het 
terrein is heel traag... 
Maximaal 2 kB per sec.  

voor de werkers en hun 
kinderen.  

Hartelijk bedankt voor uw 
meeleven en ondersteunen.  

Hartelijke groet, 

Sinco en Roelie 

een Papua in de bush 
even kunt bellen. 

Wij moeten heus wel even 
wennen. “Wat eten we 
vandaag?” is een belangrijke 
vraag in het leven van menig 
Nederlander.  Maar nu 
moeten we leren inheemse 
groenten en kruiden te 
gebruiken.  Aan de andere 
kant is er steeds meer te 
koop in de supermarkt te 
Kimbe of in de winkel op ons 
terrein. Maar het zijn heel 
andere producten dan we 
gewend zijn. Voor Roelie is 
dit best een klus. Daarnet 
kwam een buurvrouw ons 
een yoghurtcultuur brengen 
om onze eigen yoghurt te 
maken. Lekker.  Dan is er 
nog een soort kaas, uit 
Australie en kunnen we in 

Kimbe brood kopen. 

Zolang dit onze grootste 
zorgen zijn, zijn wij zeer 
bevoorrechte mensen! 

Overigens kwamen we hier 
in een gespreid bedje. We 
wonen in een volledig 
ingericht huis van Jaap en 
Betsy Oosterhuis. De 
mensen op de basis hadden 
onze koelkast gevuld met 
eerste levensbehoeften. 
Geweldig gastvrij! 

In Kimbe hebben we een 
aantal voor ons belangrijke 
zaken kunnen kopen om hier 
te functioneren, zoals een 
printer, een koelbox, goede 
matrassen (met name voor 
Roelie belangrijk).  

Kortom, het gaat ons heel 
goed! 

Als je uit het vliegtuig stapt 
vallen 3 dingen op: 

1. De hoge temperatuur. Het 
is hier overdag 35 graden 
in de schaduw. In ons 
beschaduwde huis met 
ventilators aan 31 graden. 
In de klas tegen de 40 
graden. 

2. De tropische vogels 
vliegen hier los rond. Het 
is hier qua natuur een 
paradijsje. Een uitbundige 
soortenrijkdom. Onze 
kamerplanten leven hier 
in het wild. 

3. De botsing van culturen. 
Enerzijds gewoon Papua, 
maar dan met een 
mobieltje. Sinds kort 
staan hier zendmasten 
langs de kust waardoor je 

De tjitjak …  
onze trouwe huisgenoot 
op muren en plafonds 
om de insecten op te 

eten! 


