www.DeKnigges.nl
Nieuwsbrief familie Knigge
November 2021, nr. 22

Inleiding
Bedankt voor het openen van onze nieuwsbrief en je
interesse in ons MAF leven. Er is veel gebeurd sinds onze
laatste nieuwsbrief en we brengen jullie graag op de
hoogte.

Terug naar PNG
Het was deze keer niet zo makkelijk voor ons om weer
terug naar PNG te gaan. We moesten echt weer ons best
doen onze weg te vinden. We voelden ons wat minder
uitgerust dan gepland en we merken dat alle regels
rondom Corona en hoe we daarmee hier opereren in
PNG waarschijnlijk toch ongemerkt meer impact op ons
leven hebben dan gedacht.
Gelukkig is inmiddels ons tweede pilotengezin weer
terug in Wewak (familie Symmonds) en hebben we ons
ritme en leven hier weer kunnen oppakken. We hebben
vrienden opgezocht en er zijn diverse andere plannen
gemaakt. Kleine stapjes die ons helpen het goed te
hebben in het hier en nu, ongeacht de omstandigheden.

Onderweg op de lange reis heen en weer.

Verlof
Van mei tot juli waren we onverwachts in Nederland.
We hadden er niet meer op gerekend dat ons verlof door
zou kunnen gaan. Tot dat er allerlei dingen op hun plek
vielen, inclusief goed betaalbare vluchten. Ondanks alle
stress rondom het reizen (en alle testen) was het verlof
waardevol voor ons. Het was heel fijn om zovelen weer
even te zien en de kinderen hebben een fantastische tijd
op school gehad.
Vanwege Corona was het niet mogelijk om een
ontmoetingsdag te organiseren. We hebben helaas dus
ook een aantal mensen niet kunnen ontmoeten. Het is
een tijd van aanpassen voor iedereen en gelukkig zijn er
meerdere manieren om met elkaar in contact te blijven.

Yambaitok tussen de heuvels aan de rand van de bergen.

Op bezoek
Het was heerlijk om bij onze vrienden in Yambaitok, een
kleine bush strip aan de rand van de bergen, op bezoek
te kunnen. Ze doen daar ontzettend gaaf werk: ze leren
de lokale taal, stellen de taal op schrift, gaan de mensen

leren lezen en schrijven, vertalen de bijbel en willen de
mensen over Jezus vertellen. We wilden er heen om ze
te bemoedigen in hun werk. Ze wonen ontzettend
afgelegen en krijgen bijna geen bezoek. Extra bijzonder
dat wij konden komen.
Wilfred nam daarnaast ook van de gelegenheid gebruik
om een strip te bezoeken die 8 uur lopen van Yambaitok
ligt. De mensen uit dat dorp zijn al een jaar bezig een
nieuwe strip te maken. Na een zware tocht werd hij al
zingend binnen gehaald. De blijdschap van de mensen
helpt ons enorm. We laten Nederland achter om hier de
mensen te helpen, en dit soort dingen zijn dan echt als
een kers op de taart. Wilfred kon heel wat adviezen
meegeven hoe verder te werken aan de strip, zodat het
hopelijk, op een dag, open zou kunnen gaan.

We hebben een boekje gevonden ‘wees niet bang’, en
daar gaan we samen doorheen. Het is een schot in de
roos, want hier in PNG is er een rijke spirituele cultuur
met de bijbehorende angsten. We leren samen hoe
hiermee om te gaan.

School is niet altijd even leuk, maar we proberen er toch wat leuks van te
maken. De jongens doen super goed hun best.

Wilfred meet de strip in aanbouw met een laser-rangefinder om zo zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen

Thuis
Harriëtte is thuis met de kinderen. Micha zit in groep 6
en Ruben in groep 3. Ruben vindt het heerlijk om te
leren lezen. Micha vindt lezen ook leuk, maar al die
spelling oefenen… nee dat is maar niks. Elke week kan
Harriëtte even naar de vrouwengevangenis, en dat is
zeer bemoedigend. Deze vrouwen staan open voor wat
voor afleiding er ook maar is. En het is een goede
oefening in het Tok Pisin!

Ons adres in PNG:
MAF PNG, Family Knigge
PO BOX 273
www.DeKnigges.nl
Mt Hagen, WHP 0281
www.facebook.com/deknigges
PAPUA NEW GUINEA
www.maf.nl/knigge
familie@deknigges.nl
Hartelijke groet,
Steunfondsrekening:
Wilfred & Harriëtte
NL82ABNA0482292202
Micha & Ruben
t.n.v. MAF Nederland
o.v.v. Steunfonds Knigge

Wilt u danken voor…
1. een goed verlof en goede reizen heen en weer.
2. projecten en het werk dat hier op ons ligt te
wachten.
Wilt u bidden voor…
1. school van de jongens.
2. het mogen blijven zien van de impact die we
hier als MAF hebben.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Knigge. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd
door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wilfred en Harriëtte
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Knigge gaat.

