
gaat en het verder verteld, naar het 
“ziekenhuis” om het aan de zieken 
te vertellen! Ori Rongo!!! 

Ho ho rustig aan maar… wat is er 
aan de hand? Zo probeert men het 
enthousiasme te temperen. Maar 
het Woord van God gaat door!  
Ori Rongo!!!. 

U hebt daar deel aan. Met elkaar 
bidden we, werken we, 
ondersteunen we en doen we alles 
wat we kunnen om verloren mensen 
te bereiken met de goede 
boodschap van onze Heer Jezus 
Christus!  Een team met 
verschillende taken! In Nederland of 
hier in Papua Nieuw Guinea. 

Bedankt voor uw aandeel!  

We hadden de zendeling al een 
paar maal ontmoet. Zijn dochter 
zit op onze high-school.  

Wat was hij vol verlangen om zo 
goed mogelijk het evangelie aan 
zijn stam te brengen. Jaren 
hadden hij en zijn vrouw en 
andere teamleden besteed aan 
het leren van de taal en de 
cultuur. Daarna maanden lang 
lessen voorbereid om zo goed 
mogelijk de bijbel uit te leggen. 
De eerste fase van Genesis tot 
het lijden en sterven en de 
opstanding van Jezus Christus in 
de taal van de stam.  

En dan het grote moment dat het 
Woord van God bij deze mensen 
komt in hun eigen taal: zodat ze 
het eindelijk kunnen begrijpen! 
Maandenlang 2x per dag lessen. 
En wat was men trouw in het 
komen. Een wonder! 

De zendeling verwachtte grote 
dingen van God. Hij verwachtte 
zulke grote dingen, zoveel 
mensen die tot geloof zouden 
komen, dat hij nooit zou kunnen 

zeggen dat het zijn werk was, 
maar dat het duidelijk Gods werk 
zou zijn. En dat gebeurde! 

Vanmorgen hoorden we hoe het 
overgrote deel van het dorp waar 
het eerste onderwijs plaatsvond 
het evangelie begreep en met 
groot enthousiasme aanvaardde! 

Voor het lijden en sterven van 
Jezus had men een kruis 
opgericht met een pop eraan met 
een ballon met bloed erin. Toen 
het sterven plaatsvond prikte de 
zendeling de ballon met bloed 
door en het bloed vloeide: Het is 
betaald. De schuld is 
weggedaan! 

Is het heus waar? Is God zelf 
gekomen om onze schuld te 
betalen? 

Het is echt waar!!! 

En men begreep het! God heeft 
ons verzoend! We zijn gered! 

Ori Rongo… Het is betaald!!! … 
gonst het door de stam. En het 
gaat door! Men is zo opgetogen 
dat men naar andere dorpen 

De KingsKids van de Pijlerkerk 
sparen enthousiast voor 
klamboes en medicijnen tegen 
malaria voor de kinderen van 

de Mouk-stam. De YOY 
kinderkampen sparen voor de 
Kol-stam.  Dit meeleven en 
hulp zijn zo hartverwarmend! 

Ori Rongo ! 
Het is betaald … ! 

Kinderen voor kinderen 
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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 
Machiel en Ulrike Oostwouder 
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 houdt 
Roelie een dagboek bij. U kunt 
daarop eenvoudig reageren per 
email… wij waarderen dat! 

Een foto van het Mouk-team  
dat in de andere stam werkt, 
bijgestaan door een zendeling. 

Op het moment zijn hier een 
aantal oudsten/bijbelleraren van 
de Mouk-stam op onze basis voor 
workshops om andere talen beter 
te leren begrijpen. Zij zijn namelijk 
zelf naar andere stammen 
gegaan, waarvan ook zij de taal 
moesten leren, om Gods Woord 
verder te brengen. Wat een moed!  
Zij verlaten huis en haard om God 
te dienen in andere stammen.  

Een kindje van de Mouk-stam 

Ori Rongo ! Ook voor haar! 



P A G I N A  2  

Eén team  
met één doel:  
 

Het bereiken van 
onbereikte stammen 

met het goede 
nieuws van 

verzoening met God 
door Jezus Christus. 

Conferentie en vertaalworkshops 

Tot slot 

Vakantie 
Na een jaar van hard 
doorwerken heeft de 
Malango zendingsschool nu 
vakantie. Roelie en ik vinden 
dat toch wel lekker. Even zelf 
je tijd indelen. We gaan 
bijvoorbeeld een dagje uit  
snorkelen op een 
adembenemend mooi stuk 
koraalrif.  

Toen ik deze 
onderwaterwereld voor het 
eerst zag was ik zo onder de 
indruk van Gods majesteit in 
Zijn Schepping, dat ik even 
naar de kant moest om het 
te verwerken. Mijn vader zei 
vroeger altijd: “Wie het breed 
heeft, laat het breed 
hangen!” Daar moet ik vaak 
aan denken als ik de 

wonderen in Gods schepping 
zie: Hoe verzin je het, de 
overweldigende pracht aan 
kleuren en variatie in koraal en 
vissen! En elk stukje schepping 
herbergt weer nog mooiere 
geheimen! Zoiets ontstaat niet 
vanzelf! Hier zit een plan 
achter van een almachtige God 
die dit kan verzinnen en 
scheppen. 

Ik ben me erg bewust van onze 
verantwoordelijkheid om God 
hiervoor de eer te geven die 
hem toekomt. Het gaat me erg 
aan het hard als ik zie hoe snel 
we als mensheid deze 
schepping met o.a. het koraalrif 
aan het vernielen zijn.  

Ons nieuwe schooljaar begint 
weer op 29 juli. We lopen dus 

een maand voor op 
Nederland. 

Ik heb nu tijd om 
administratief schoolwerk te 
doen, me in lesplannen 
verdiepen, de bibliotheek bij 
te werken en me voor te 
bereiden op het komende 
jaar.  

Inmiddels beschouwt men mij 
hier ook als de fotograaf. Ik 

Daar zien we erg naar uit.  

Roelie hoopt eind augustus 
met haar terug te reizen om 
tot november de kinderen in 
NL te bezoeken.  

In maart en april is Gideon 
op bezoek geweest. Dat was 
een goede ervaring voor 
hem en ons. In juli hoopt 
Manuela ons op te zoeken. 

God zegene jullie!  

Hartelijke groet, 

         Sinco en Roelie 

breekt Gods licht door. Ze werken maanden achter 
elkaar in de stam en hebben dan 
niet de gemakken die wij zo 
gewend zijn. Dagelijks met de 
mensen omgaan, hun wonden 
verbinden, vriendschappen 
sluiten, het evangelie uitleggen. 
Het was een belevenis voor hen 
om er even uit te zijn en hier op 
de basis in een conferentie bij te 
tanken. 

Na de conferentie was er een 
tweeweekse cursus voor 
zendelingen en lokale helpers 
om te leren vertalen. Prachtig om 
al de lokale toegewijde helpers 
hier te zien. De eerste dagen 
mocht ik geen foto’s maken: 
alles was zo nieuw en vreemd 

Met elkaar een team! Dat 
beleefden we weer heel in 
het bijzonder in de grote 
conferentie die we hier begin 
juni hadden. Alle 
zendelingen kwamen hier bij 
elkaar om van hun werk te 
vertellen en elkaar te 
bemoedigen. Ik was de 
fotograaf.  

Het was voor Roelie en mij 
heel bemoedigend te horen 
hoe blij men met ons was als 
leraar van hun kinderen. De 
kinderen vinden de lessen 
fijn, kijken zelfs al uit naar de 
natuurkundelessen!!! voor 
het komende jaar. Die mag 
ik dan wel extra goed 
voorbereiden! 

Het was geweldig om al de 
verhalen van de zendelingen 
te horen. Het werk is niet 
altijd gemakkelijk, maar in 
een wereld van duisternis 

Ambox - een helper uit de Tobo 
stam.  Ook voor hem een enorme 
bemoediging om anderen te ont-
moeten en van elkaar te leren. 

In zijn stam vernielen ongelovigen 
zijn tuin. Hij blijft trouw!.  

Bid voor hem en de anderen! 

Zendelingen worden bemoedigd 
door elkaars getuigenis 

… voor de liefhebbers  
        van feitjes!...  Een 
plaatje van de conferentie! 


