
van de Redder. Dank u hartelijk 
voor deze grote zegen van U.. 
 

 
 
Buruno is praktisch blind maar 
zingt een loflied voor Jezus 
 
Bid dat de liederen blijven op‐
wellen als de Patpatar ge‐
lovigen meer en meer leren 
van God.  
Het is niet gemakkelijk om je in 
een zo heidense wereld los te 
maken van het occultisme en 
alleen God te dienen. 
  

In December 2008 is het 
evangelie hier aan de Pat‐
patar stam gebracht. Nu 
leren de gelovige papua’s 
God te prijzen met eigen 
nieuwe  liederen. 
 
Een Patpatar man stemt een 
beetje verlegen zijn gitaar en 
zingt dan zijn eigen lied dat 
hij maakte nadat de zende‐
ling hen daartoe een week 
eerder had uitgenodigd: 
Ik dank u zo intens, o God,  
voor Uw genade. 
U stuurde Jezus om voor mij 
te sterven, en te betalen 
voor al mijn zonden. 
Het is niet door mijn werk... 
Het is niet door mijn goed‐
heid… Ik heb er niets voor 
gedaan… Wij hebben er niets 
voor gedaan… 
Alleen Jezus heeft alles ge‐
daan, toen Hij voor mij stierf 
en weer opstond uit de 
dood!  

Hij zei de zendeling dat hij 
niet wist of dit lied goed was 
of niet, maar dit was het 
waarmee hij God wilde 
loven. Het is het eerste Pat‐
patar loflied! 
 
Anderen volgden zijn voor‐
beeld. De Patpatar kerk 
heeft nu ruim 12 liederen 
om God te danken voor Wie 
Hij is en wat Hij heeft ge‐
daan.  
 
Een van de laatste liederen 
is gemaakt door Buruno. Hij 
is praktisch blind, maar loopt 
verder dan wie ook om de 
samenkomsten te bezoeken.  
Dit is zijn lied: 
Ik wil mijn Redder prijzen, 
omdat Hij mij heeft terugge‐
kocht. 
Ik was helemaal opgesloten 
door de dood in duisternis. 
Maar nu zie ik helder de 
genade en barmhartigheid 

In juli ben ik met het kleine 
zendingsvliegtuigje meege‐
vlogen naar de Mouk stam. 
De Kingskids van de Pijler 
sparen geld om klamboes 
tegen malaria te kopen voor 
de kinderen van de Mouk 

stam. Ik overhandigde 
vast symbolisch de 
eerste klamboes. Het 
was voor mij een 
mooie ervaring om 
even verder te kijken dan 
mijn schoolwerk, in het hart 
van een stam. 
De YOY kinderkampen heb‐
ben in Nederland deze zo‐
mer gespaard voor de Kol 
stam, een afgelegen stam 
ten oosten van ons, en een 
groot bedrag opgehaald dat 

Het eerste danklied ! 

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 
bevolkingsgroepen en daar 
zelfstandige gemeenten te 
stichten die God verheerli‐
jken.  

• 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 
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.  
Neem eens een kijkje! 

ook gebruikt wordt om de kin‐
deren van die stam beter te 
beschermen tegen malaria. Een 
deel van het geld hopen we ook 
te gebruiken om lees– en schrijf 
onderwijs voor die kinderen te 
verzorgen, zodat ze zelf de bij‐
bel kunnen gaan lezen in hun 
eigen taal. 

Een Papua gemeentestichter van 
de Ata stam, die nu in naburige 
(vroeger vijandige) Mamusi‐

stammen bijbelonderwijs geeft 
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Eén team  

met één doel:  
 

Het bereiken van 

onbereikte stammen 

met het goede 

nieuws van verzoe‐

ning met God door 

Jezus Christus. 

Persoonlijk 

Het nieuwe schooljaar 
Eind juli is het nieuwe school‐
jaar begonnen. Roelie heeft 
de bibliotheek goed op orde 
weten te krijgen.  
Ik heb de computers klaarge‐
maakt voor het nieuwe jaar. 
Het lesrooster is redelijk ge‐
vuld met 30 uur per week. 
Een aantal kinderen is een jaar 
van school omdat de ouders 
een verlofjaar hebben. Andere 
kinderen zijn voor hen in de 
plaats gekomen.  Dit wisselen 
van leerplek is lastig voor de 
kinderen, maar vraagt ook van 
de school voortdurend aan‐
passen van lessen aan de kin‐
deren. Dat maakt een zen‐
dingsschool apart en boeiend. 
Ik geef les aan map 3,4 en 5. 

Dat is de middelbare school. 
Map betekent mixed age pla‐
cement, oftewel gemengde 
leeftijdsgroepen van 12‐18 
jaar. De groepjes leerlingen 
zijn klein. De grootste klas 
telt dit jaar 10 leerlingen. 
De vakken die ik dit jaar geef 
zijn bijbelonderwijs, biologie, 
allerlei niveaus wiskunde, 
natuurkunde, science (een 
mengeling van de exacte vak‐
ken) presenteren 
(multimedia) en met een 
groep leerlingen elke twee 
weken een schoolkrant en 
aan het eind van het jaar het 
jaarboek. 
Ik geniet van de kinderen en 
van alle vakken, misschien 

wel het meest van het Bijbel‐
studie uur. Met 14‐15 jarigen 
zijn we bezig met allerlei 
principiële vragen waar je op 
die leeftijd mee zit. Ik hoor 
via de ouders dat de leerlin‐
gen deze lessen ook erg 
waarderen. Daar ben ik heel 
dankbaar voor.  
Steeds weer opnieuw zie ik 
dat zending teamwork is. 
Leraren, bouwvakkers, boek‐
houders enz. enz. zijn rader‐
tjes in het grote team om het 
zendingswerk door te laten 
gaan. Voel je je aangespro‐
ken: Kom over en help ons! 
De velden zijn wit om te oog‐
sten, maar arbeiders zijn er 
weinig. 
 

Nu ik deze nieuwsbrief 
schrijf is Roelie met Manuela 
mee teruggereisd naar Ne‐
derland.   

In november hopen Erlend 
en Eva een kindje te krijgen 
en worden wij voor het eerst 
opa en oma. Dat wil Roelie 
uiteraard graag meemaken, 
daarom blijft ze iets langer in 
Nederland en hoopt eind 
november terug te keren 
naar Hoskins.  In februari 
verwachten Wietske en 
Maarten een kindje…  maar 
ik hoop dat Roelie dan weer 
gezond en wel terug is. 

We mogen heel dankbaar zijn 
dat alles zo goed gaat met ons 
en onze kinderen. Dan kunnen 
we ons rustig concentreren op 
onze feitelijke taak hier.  
Uw voorbede en ondersteu‐
ning zijn voor ons een enorme 
bemoediging. Hartelijk be‐
dankt. 
 
Gebedspunten voor de ko‐
mende periode: 
• Dat Roelie en ik hier tot 

zegen voor de zendingskin‐
deren en zendelingen mo‐
gen zijn. 

• Dat het met Roelie en onze 
kinderen en kleinkinderen! 
In Nederland goed mag 
gaan. 

• Bidt voor alle zendelingen 
hier. Ze komen dagelijks 
met zaken in aanraking 
waarvoor  je menselijker‐
wijs wijsheid tekort komt.  

 
God zegene jullie!  
 
Hartelijke groet, 
 

         Sinco en Roelie 

De afgelopen maand is onze 
jongste dochter Manuela op 
bezoek geweest. Dat was 
heel fijn.    
Omdat het schooljaar is be‐
gonnen speelde Manuela’s 
bezoek zich vooral hier op de 
basis af. Toch kon ze nog een 
aantal dagen doorbrengen 
bij een zendingsgezin in de 
Nakanai stam hier aan de 
kust.   
Samen met Roelie heeft ze 
de heetwaterbronnen be‐
zocht die hier op verschillen‐
de plekken voorkomen.  

 
Dat dit niet zonder gevaar is, 
merkte Manuela toen ze 
opeens met haar voet weg‐
zakte in kokend water. Ge‐
lukkig is het goed afgelopen.

De eerste schoolkrant: de 
“Malango Minute”. 

Wees in radertje  
in Gods zendingswerk  

wereldwijd 

Elke week schrijven we iets 
van onze belevenissen in 
het “dagboek” op onze site: 
www.sinco.nl/dagboek  
Het betreft meestal allerlei 
andere zaken dan ons 
dagelijks werk.  
Neem gerust een kijkje! 


