
de realiteit van het eeuwige leven.  
Edward, zijn vriend (links!), had 
een stuk uit Romeinen uit zijn 
hoofd geciteerd en vervolgde: Dit 
is geen goedkoop verhaaltje. Ik 
weet dat Lawrence nu bij God is 
door Jezus, de enige Weg! Ik was 
bang voor de dood, en voor de 
geesten van de doden, maar er is 
nu geen reden meer voor! Lees het 
maar in de bijbel in Romeinen.  
Ik geloof het! Mijn ogen zijn nu 
open! 

Gods werk gaat door… er zijn nog 
erg veel onbereikte mensen/
stammen.  

God, gebruik ons tot Uw eer! 

Wat gebeurt er hier in Papua 
New Guinea op het zendings 
veld? Om u een indruk te geven 
zijn hier wat recente berichten: 

* De Dinangat stam: Het bijbel‐
onderwijs start in een “nieuw” 
dorp op 18 januari. Bid voor de 
voorbereidingen en dat de men‐
sen open harten hebben! 

* Vorige keer schreven we over 
de Patpatar stam die hun eigen 
liederen maakten. Nu  horen 
we: De Patpatar lezen het boek 
Handelingen en maken de ver‐
volging aan den lijve mee.  Ze 
worden vals beschuldigd, buiten
‐gesloten en bedreigd door 
ongelovigen.  
Bid s.v.p. voor deze stam! 

* Bij de Tobo stam vertrekt een 
zendeling. Er is verdriet, maar 
door de tranen heen zegt een 
vrouw: “We vinden het erg dat 
je weggaat, maar we hebben nu 
Jezus Christus in onze levens en 
kunnen blij zijn, want we zullen 
elkaar terugzien bij God, en 
daar is geen afscheid meer of 
verdriet.” 

* Lawrence, de eerste Inanbi‐
mali gelovige is pas gestorven 
aan Tuberculose. Hij was een 
echte getuige van Jezus ook in 
zijn ziekte. Door zijn blijde ster‐
ven zijn mensen tot geloof ge‐
komen. 
Normaalgesproken is dood en  
begrafenis een angstige heiden‐
se happening om de (boze) 
geesten te bezweren.  
Maar ditmaal was de begrafenis 
een blijk van de moed en het 
geloof van zijn vrouw (Gloria) 
en vrienden. Zij besloten deze 
begrafenis te gebruiken om de 
ongelovigen en kinderen te 
onderwijzen over de dood en 

Deze week werd ik verrast door 
de aankomst van de eerste 
balen met klamboes. 
De Kingskids hebben gespaard 
voor de kinderen in de Mouk‐
stam en de YOY kinderkampen 
voor de kinderen van de Kol‐
stam.  
 

 
 
 
 
 

De verzendkosten waren echter 
in korte tijd (binnen het project‐
jaar) zo sterk gestegen dat ze 
niet langer in Nederland besteld 
konden worden. Dat was een 
echte tegenvaller!  
 
De eerste 200 netten hebben 
we nu elders besteld en ontvan‐
gen. Deze week proberen we ze 
naar de stammen te vervoeren.  
Klamboes zijn in combinatie 
met een muggendodend middel 
een sterk wapen tegen de kin‐
dersterfte door malaria. 
 

Strijd en overwinning ! 

Het klamboe project 
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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 verheer‐
lijken.  

• 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! 

Het project omvat klamboes en 
medicijnen voor de kinderen. 
 
KingsKids kinderen: bedankt! 
YOY kinderen: bedankt! 

Edward is niet langer  
bang voor de dood! 

Klamboes: klein en groot 

De eerste balen met klamboes! 
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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 

Malangoschool 

Elke dag geniet ik hier van het 
lesgeven op de Malango school 
aan de kinderen van de zende‐
lingen. 

Het eerste halve jaar is omge‐
vlogen. Nu zijn we begonnen 
aan het 2e semester van dit 
jaar. Roelie werkt in de school‐
bibliotheek en ik geef lessen op 
de high school.  

Waar maak je het mee dat 
leerlingen steeds weer enthou‐
siast de les binnenkomen en na 
afloop steevast zeggen: Be‐
dankt voor de fijne les.. 

Iemand vroeg me: Wat zijn je 

We zijn diep onder de indruk 
dat het ons aan niets ontbreekt 
sinds het opzeggen van Sinco’s  
baan in Nederland.  
Bedankt, vrienden! 

Met onze kinderen gaat het ook 
goed. We zijn inmiddels opa en 
oma geworden van onze klein‐
dochter Femke. Een prachtig 
kindje van Erlend en Eva. Eind 
februari verwachten Wietske 
en Maarten een kindje. Vrien‐
den hebben geld gereserveerd 
zodat we in de zomer “even” 
naar Nederland kunnen. Het is 
allemaal even bijzonder. Voor 
nu zeggen we: God zegene 
jullie allemaal in dit mooie nieu‐
we jaar.   

Hartelijke groet van 

 

Sinco en Roelie 

Samen met Jan en Annette 
Wols en onze buren Martin en 
Tineke de Jong vormen we hier 
een kleine Nederlandse encla‐
ve: Sinterklaas gezamenlijk 
gevierd …. en met oud– en 
nieuw uiteraard oliebollen. 

We zijn heel bijzonder verrast 
door de vele kaarten en emails 
eind december, mede voor 
Sinco’s verjaardag: 31 decem‐
ber 59 jaar.  We stonden echt 
perplex van het enorme cadeau 
dat jullie hebben gegeven: geld 
voor een goede laptop. De 
oude liet het beetje bij beetje 
afweten.  
Er is genoeg geld voor een ech‐
te goede laptop, zodat we hier 
ons werk goed kunnen doen. 
Een collega koopt er een in 
Australië.   

Je ziet hier de mooiste vogels.  
Ik zag al een fregatvogel en 
vorige week deze visarend. 
Dan denk je aan Gods trouw: 

“Ik heb u op  
adelaarsvleugels gedragen!” 

Exodus 19:4 
Wij ervaren dat hier elke dag! 

Wees een radertje of 
een tandje  

in Gods zendingswerk!  

New Tribes Mission  
 
 
 
 

NTM Nederland 
Melkweg 10  

2971 VK Bleskensgraaf  
0184‐694417 

Idee …  
NTM heeft een aantal goede 
DVD’s over het zendingswerk 
in de stammen.   
Het is (volgens mij) een heel 
goed idee om deze eens te 
bekijken als vriendenkring of 
als kleine groep in een kerk of 

zelfs in een zondagse dienst. Je 
krijgt dan een goed idee hoe 
het Bijbelonderwijs in een stam 
in zijn werk gaat. Indrukwek‐
kend! 
Echte aanraders zijn de films 
“Ee‐Taow” over de evangelie‐

verkondiging in de Mouk‐stam 
en de film “Taliabo” over de 
gelijknamige stam in Indonesie. 
Ze kosten weinig en een be‐
richtje naar NTM‐Nederland 
voldoet om ze te ontvangen! 

U/jij krijgt daar geen spijt van! 

zorgen en wat zijn je zegenin‐
gen? 

Beide antwoorden hebben met 
de schoolkinderen te maken.  

Mijn zorg is: Geven we ze goed 
genoeg les om zich in hun 
thuisland goed verder te ont‐
plooien? Bereiden we ze goed 
genoeg voor?  

Mijn zegeningen zijn ook elke 
dag weer de leerlingen... en de 
trouwe vrienden in Nederland. 
Het is een groot voorrecht om 
zo een bijdrage aan het zen‐
dingswerk hier in Papua New 
Guinea te mogen leveren.  

Misschien vraagt u/jij zich af of 
dit iets voor u is? Wie weet? 
Bid ervoor! 

We hebben hier eigenlijk nog 
een goede leraar economie en 
wereldgeschiedenis nodig.  

En wie gaat naar de onbereikte 
stammen? Gelukkig nemen de 
lokale kerken steeds meer ver‐
antwoordelijkheid. Maar zij 
hebben begeleiding nodig.  

Wilt u hiervoor bidden! 

Zwarte pieten Sinco en Jan 

Roelie bakte oliebollen! 

Boven: Leerlingen kleden het lokaal 
aan met de spreuk ” Dit is de  

eerste dag van de rest van je leven! 


