
En ik zou jullie wel veel meer 
willen vertellen. Wat te denken 
van de Inanbimali stamleden 
die vroeger gelovigen in 
andere stammen het leven 
zuur maakten, maar nu zelf tot 
geloof gekomen zijn en onder 
hoon en spot van 
medestamleden zich niet 
schamen om het avondmaal 
met elkaar te vieren: “Hoe 
meer ze me honen, hoe 
sterker ik word. Ik ga nu God 
volgen.” En een ander: “Ik 
geloof dat Jezus Christus voor 
mijn schuld tegenover God is 
gestorven. Ik ben een kind van 
God geworden.”  

De zendelingen hier op het 
terrein doen allerlei 
ondersteunend werk, zoals het 
drukken van lesmateriaal, 
vertaalwerk, voorbereiden van 
bijbellessen voor de stammen, 
gemeenteopbouwcursussen, 
administratie, financiën, of 
lesgeven op de school.  

Er is ook een grote werkplaats 
waar bouwmateriaal/huisraad 
voor de bush wordt 
klaargemaakt, enz.  

Kortom… er wordt in mijn ogen 
goed werk gedaan en wij 

Een greep uit het laatste 
nieuws: 

Na jaren van taal– en cultuur-
studie is het chronologisch bij-
belonderwijs aan de Patpatar 
stam op New Ireland gestart. 
Men nu is nu na twee maan-
den onderwijs aangekomen bij 
het nieuwe testament.  

Het gaat door teleurstellingen 
heen, maar de zendelingen 
doen trouw hun werk en 
mensen komen tot geloof. 

Mama Cecilia bijvoorbeeld 
vertelt over haar gevonden 
geloof in God, hoewel haar 
lichaam afsterft. “Ik draag de 
naam van God, en God draagt 
mij! Dank jullie voor je komst 
om mij van God te vertellen!” 

De kinderen van deze 
zendelingen zitten op onze 
school, zodat hun ouders vrijuit 
hun werk kunnen doen. 

Deze zondag 2 november 
wordt speciaal voorbede 
gevraagd voor de oudsten van 
de Mouk-stam die naar de 
Kove/Kombe stam zijn gegaan 
om hen het evangelie te 
vertellen. Dat is een hele stap 
voor deze mensen. Ook zij 
moeten de taal leren en het is 
voor hen misschien nog wel 

moeilijker dan voor ons.  

Er staat in het gebedspunt voor 
deze Mouk oudsten: “Bid voor 
hen want ze hebben bijna geen 
eten!” 

Dan word ik wel even stil! Hier 
hebben Papua’s letterlijk hun 
leven ervoor over om anderen 
het evangelie te brengen.  

Laten wij allemaal, waar God 
ons ook heeft geplaatst, hier 
een voorbeeld aan nemen! 

Het is overigens een 
bijzondere ontmoeting om 
deze Mouk-stammensen hier 
op Hoskins te zien als gast in 
onze dienst (ook al versta ik ze 
nog niet!) 

Wat gebeurt hier allemaal?  
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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 bevolkings-
groepen en daar zelfstandige 
gemeenten te stichten die 
God verheerlijken.  

• 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: 

Han en Marijke Hoogendoorn 
Martin en Gemma in ‘t Hout 
Machiel en Ulrike Oostwouder  

info@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. 

De zendelingen Kunzer en Luse met mama Cecilia 
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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. 

Persoonlijk 

Malango school 
De lessen op Malangoschool 
zijn voor mij elke dag weer een 
plezier. Bijbelles, 
aardrijkskunde, scheikunde, 
wiskunde, science en muziek 
en studiebegeleiding. Muziek is 
de grote uitdaging, daar heb ik 
praktisch geen ervaring mee. 
We zijn met 28 leerlingen bezig 
met enkele liederen zoals 
“Testify of Love”. Met kerst de 
uitvoering. Dan denk ik wel 
eens “Was Roeland maar hier 
(docent muziek) of Fred”. De 
hoofdzaak is dat we met ons 
hart zingen en dat God het 
mooi vindt! 

De andere vakken zijn ook echt 
een genoegen! Met de 
onderbouw (zie foto) zijn we 
bezig met “voeding en 
gezondheid”. 

We doen dat als een project 
waarbij we als klas een film 
maken over dit onderwerp. Als 
achtergrond heb ik het boek 
“Gezond eten en drinken in het 
licht van de bijbel”.   

In de bovenbouw geef ik de 
andere vakken waaronder 
aardrijkskunde. Het is mooi om 
kinderen te begeleiden in hun 

ontdekking van deze wereld 
tegen de achtergrond van wat 
God ons onderwijst.  

Met bijbelles doen we het 
Nieuwe testament en zijn nu 
met de Romeinenbrief bezig. 
We volgen de methoden van 
Verantwoord Bijbelgebruik van 
John Boekhout.  

Een echte uitdaging! 

de zending hier echt ten 
goede komt. We zouden 
graag iedereen persoonlijk 
terugschrijven en bedanken, 
maar daarvoor ontbreekt ons 
eenvoudigweg de tijd. 

Wij zijn inmiddels eenmaal 
verhuisd en wonen nu lekker 
“koel” (27-33 graden) in een 
hoekje onder het internaat. 
We hebben een ruime 
woonkamer/keuken waarin 
mijn bureau staat. Roelie 
heeft de logeerkamer tot 
haar werk/naaikamer 
gebombardeerd. Verder nog 
een slaapkamer en een 
ruime badkamer met een 
wasmachine en extra 
koelkast.  

Twee keer per maand gaan 
we naar Kimbe om 
boodschappen te doen: 
eieren, vlees, vis, 

melkpoeder, kaas, boter, 
groenten en (zoete) 
aardappelen op de markt, 
kantoorartikelen, een 
ventilator etc.  

Met al onze “buren” hebben 
we leuke contacten. 
Gisteravond om 10 uur 
nodigden onze Engelse 
buren ons nog even uit om 
een mooie film te bekijken.  
Half een thuis, maar erg 
gezellig. 

Het is ons gebed dat wij 
hier ons werk goed zullen 
kunnen doen - Roelie 
thuis en in de bibliotheek 
en ik op school -en een 
zegen kunnen zijn voor de 
werkers en hun kinderen.  

We zijn diep onder de 
indruk en enorm dankbaar 
voor de steun die we hierbij 
van jullie ondervinden. Met 

Al met al 30 uur per week en 
dat is met alle 
voorbereidingen een volle 
werkweek. Normale 
werkdagen zijn van ‘s 
morgens half acht tot ‘s 
avonds laat.  

Roelie werkt 1-2 uur per dag 
in de school bibliotheek en 
doet daarnaast allerlei hand– 
en spandiensten 
voornamelijk kinderoppas. 
Kinderen zijn altijd op hun 
gemak bij Roelie. Al met al 
begint Roelie haar draai hier 
aardig te vinden.  

Gelukkig hoeven we ons 
geen financiële zorgen te 
maken. Wij zijn zo dankbaar 
voor de ondersteuning die 
jullie ons geven. Wees ervan 
verzekerd dat we daar 
verantwoord mee om gaan 
en dat jullie ondersteuning 

Roelie als  
oppasmoeder! 

Achter ons huis. Wij wonen linksachteraan onder het internaat. Linksvooraan het huis van de Oosterhuizen, 

Prive les in de Bibliotheek 


