
ons zorgt (we hopen dat dat
een bemoediging of herken-
baar is). Dat Hij beschermt en
weet wat we nodig hebben.
Echt niet altijd op hetzelfde
moment, maar we zien dat Hij
trouw is en doet wat Hij
beloofd! 

Onze eerste nieuwsbrief vanuit Papoea! We zijn zo dankbaar hier eindelijk te

zijn aangekomen! In de vorige nieuwsbrief schreven we al: dit is voor nu, na

een lange reis van 15 jaar onze eindbestemming. Het voelt onwerkelijk maar

ook bijzonder. De Heere zorgt stap voor stap. 

Toen we in Papoea aankwamen, verbleven we eerst een week in het

guesthouse van MAF. We moesten nog wachten op onze spullen, maar

gelukkig kwamen die al snel, waarna we in ons eigen huis konden gaan

settelen. 

Wat was het leuk om alle spullen vanuit Nederland weer te zien na ruim

anderhalf jaar! Het voelde heel vertrouwd en tegelijk ook wat vreemd om de

spullen een plaats te geven. Een soort ‘klein stukje Ede in Papoea’. We

genieten ervan dat we voorlopig niet weer hoeven in te pakken en we nu echt

ons thuis kunnen maken hier. Al weten we dat dit wel een tijdelijk huis is,

omdat MAF dit huis voor ons huurt totdat er een nieuwe basis gebouwd is.

Maar ook hier: stap voor stap! Voor nu is dit ons thuis.

We beseften in de eerste weken in ons huis wel dat we in de tropen zijn 

 aangekomen. We hadden problemen met water, elektriciteit en ons fornuis

gaf veel problemen. Juist in een tijd van veel verandering, waarin de basis

weg is, was dat soms moeilijk. Hoogten en diepten wisselden elkaar opnieuw

af. Maar ook nu wisten we dat juist in deze tijden de Heere ons helpt en voor

 

Wilt u danken dat we veilig op
onze bestemming zijn aange-
komen? 
Wilt u danken dat Willem
begonnen is met het werk voor
MAF? 
Wilt u danken voor de
voltooiing van een 7e volledige
Bijbelvertaling in Papoea? Fam.
Kroneman uit NL uitgezonden
via de ZGG hebben sinds 1988
aan deze vertaling gewerkt.

Wilt u bidden voor het werk wat
MAF in Papoea mag doen? Dat
mensen bereikt mogen worden
met het evangelie?
Wilt u bidden dat we daarin
een schakel mogen zijn? Ook
Willem in zijn werk? 
Wilt u bidden dat we als gezin
hier ons mogen settelen en het
hier ons thuis mag worden? 
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Bidt en dankt u
mee?Papoea!

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
Kolossenzen 4:2

 

Benieuwd hoe
het met Leah
gaat in Papua?

Kijk op
www.itmissie.nl/kids of
sccan de QR code.



Met onze komst naar Papoea is Willem ook begonnen met werken. Eindelijk,
want hij heeft er lang naar uitgekeken. Zijn eerste taak is de bouw van het
IT-kantoor van MAF te voltooien. Een aantal jaar geleden is er een nieuw
kantoor gebouwd voor het IT-team van MAF. Tot nu was er geen tijd om dit
goed af te maken. Willem zal de komende maanden zich hier vooral op
richten. Voorlopig betekent dat nog geen handen aan de knoppen, maar
vooral handen uit de mouwen. Zo moet er buitenverlichting en beveiligings-
camera's geinstalleerd worden, moet er gezorgd worden dat er een keuken
wordt gebouwd, etc. Afgelopen maand zijn er ook zonnepanelen
geinstalleerd op het dak van het IT-kantoor. Samen met een team hebben
Willem en zijn collega's bijna 300 zonnepanelen geinstalleerd. Een
uitdagende klus onder tropische omstandigheden. Maar ook mooi dat op
deze manier een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid. 

N A M E N S  D E  T F C

Impact...
"Willen jullie alsjeblieft helpen om de
brug te herbouwen? En stuur de
mensen hierheen die bij jullie voor
verandering hebben gezorgd!"

Dit is het verhaal van de Bina stam. In
het verleden hadden twee stammen
ruzie gekregen en de verbindende
brug is daarbij vernield. Jarenlang
was er geen mogelijkheid meer om
van de ene naar de andere kant van
de vallei te komen. 

Tot het moment dat aan de ene kant
van de vallei zendelingen de
boodschap van Jezus redding
kwamen brengen. De hele stam werd
veranderd door de boodschap van
Gods genade. Dit bleef niet
onopgemerkt aan de andere kant van
de vallei. 

Ze zagen de verandering die er was
ontstaan. Er heersde vrede en rust.
Dat willen zij ook. Maar hoe kan dat
als er geen brug meer is?

Dit verhaal staat niet op zichzelf.
MAF vliegt zendelingen naar dorpen
waar het evangelie verandering
brengt in mensenlevens. 

Het werk van MAF heeft impact. Hier
in Papoea worden er meer dan 270
talen gesproken. Inmiddels zijn er in
ruim 50 talen het Nieuwe Testament
vertaald. Maar nog maar 7
taalgroepen beschikken over een
volledige vertaling van de Bijbel. 

De foto hierboven is van een schilderij
welke een zendeing heeft gemaakt
die hier gewoond en gewerkt heeft
voor lange tijd. 

Werk Willem 

Als thuisfrontcommissie praten we u
graag weer even bij. We zijn blij dat
Willem & Lydia en Leah op hun
‘eindbestemming’ zijn aangekomen:
Papoea! 
We willen een aantal dingen onder
uw aandacht brengen. Allereerst de
fietsactie op 3 september. De
fietstocht van 200 km heeft het 
mooie bedrag van €3.850 opgeleverd. Alle sponsors bedankt!

Een deel van de TFC is ook naar de Open dag van MAF geweest. Het was
een mooie dag vol inspiratie. De familie van Dijk, die uitgezonden zijn
geweest naar Indonesië, deelden hun ervaringen met ons. Mooi om zo een
inkijkje te krijgen in het werk van MAF. 

Tot slot hebben we een leuke
kaartenactie. Het gaat om 5
mooie ansichtkaarten die
samen €7,50 kosten. De
kaarten zijn te koop via alle
TFC-leden. Voor informatie of
bestellen kunt u ook contact
opnemen met Lydia van
Spronsen (06 11244264).


