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RondZendbrief64. . .  
 Inmiddels zijn Anja en de kinderen na een veilige reis aangekomen in Nederland. Het is erg 
wennen aan de 12 graden Celsius in Kapelle! Pieter hoopt op 17 mei op Schiphol te landen. 
Heerlijk een tijd om opnieuw met velen van jullie in contact te komen, ons adres vindt u daarom 
dan ook onderaan deze brief. Tijdens de laatste weken in Nabire hebben Anja en Janieke een gedeelte van de halfjaarlijkse 
zendingsreis van een zendelinge meegemaakt. Zij zijn daarvoor een kleine week in de Mamberamo vallei geweest. Lois is een 
oudere zendingsdame die al 40 jaar in Papua werkt, zij woont in Hitadipa. 
 
 We konden voor ons huis instappen voor onze vlucht naar de laaglanden. We zien de kronkelende rivieren en de moerassen onder 
ons waar we de komende dagen doorheen zullen gaan. Pieter brengt ons in Iratoi. Veel mensen wachten ons op, samen met Lois. 
De deuren gaan open en de warmte valt als een deken om ons heen. Toch kijken we elkaar aan met een brede lach: het gaat echt 
gebeuren! Er blijken twee zieken te zijn die mee moeten naar Nabire. We hopen dat ze daar in het ziekenhuis geholpen kunnen 
worden. ‘sAvonds gaat de bel en vertrekken we naar de kerk. Lois gaat voor in de dienst die begint met veel zingen om de mensen 
uit het dorp op te roepen om ook te komen. We zitten met z’n allen op de grond. Het zonne-energie systeem werkt vandaag niet, 
dus zitten we in een donkere kerk met hier en daar het licht van een zaklamp. De voorzanger zingt zijn verhaal en de gemeente zingt 
het eentonige refrein. Ondanks het donker wordt het Licht verkondigd. Het is aarde donker als we naar buiten gaan, waar we grote 
fruit etende vleermuizen in het maanlicht zien vliegen. We kruipen vroeg onze klamboes in, om rond een uur of 4 wakker te worden 
bij het ontwaken van de jungle om ons heen. Vogels en insecten waarvan misschien de naam niet eens bekend is. 
 

 Een aantal uren later varen we de rivier op, op weg naar Jerreï. In 
een smalle, uitgeholde boomstam, te midden van de benodigde 
spullen, en omringt door het oerwoud, varen we op de snel 
stromende rivier. Omdat het nog vroeg in de morgen is, zien we 
veel vogels. Heel prachtig! We genieten dan ook met volle teugen. 
Af en toe gaan we van schrik rechtop zitten. We zitten wel heel 
vlak bij het water! De rivier is overigens niet diep. We zijn een half 
uur op weg als onze weg geblokkeerd wordt door een grote boom 
die over het water is gevallen. Maar we zijn voorbereid; het 
kapmes en de bijl liggen al klaar. De stuurman en de gids bekijken 
de situatie eens en vinden al snel een manier om een pad te 
maken tussen de takken door. Ongeveer een half uur later glijdt 
de boot de open rivier op. Wonderlijk sterke Papoea’s. 

 
 Na een tocht van twee uur genieten komen we aan in Jerreï. Deze plek heeft geen vliegstrip en is dus alleen per boot of te voet te 
bereiken. Het is een dorp dat een eindje van de rivier af ligt met ongeveer een 20 tal huizen op palen van zo’n 1,5 meter. Twee 
straten tussen twee rivieren in. Wij bivakkeren in een heel klein onderkomen waar ‘snachts de vleermuizen in- en uitvliegen. 
Gelukkig hebben we onze klamboes bij ons. We hebben een ‘prachtig-natuurlijke’ wc buiten, wat vooral ‘snachts een avontuur geeft 
om naar toe te gaan. 
 
 Al snel gaat de kerkklok, een stukje ijzer waarop geslagen 
wordt. De helper van Lois, Alius, doet de Bijbel open. Hij vertelt 
over het hart van de mensen waarin de zonde leeft. Naar 
aanleiding van een aantal platen probeert hij Gods Woord 
duidelijk te maken. Wat al snel blijkt is dat sommige 
predikanten wel een opleiding hebben, maar te weinig 
materiaal om zich blijvend te verdiepen. Omdat Jerreï heel 
geïsoleerd ligt heeft men haast geen contact met andere 
mensen. Degene die daar preekt, moet het dus doen met zijn 
Indonesische Bijbel en wat hij geleerd heeft. Dat is dan ook de 
reden dat Lois twee keer in het jaar naar zulke plaatsen gaat. 
Om de predikanten en de mensen te onderwijzen op een 
Bijbelgetrouwe manier. Kunt u het zich voorstellen om twee 
keer per een jaar onderwijs te krijgen vanuit de Bijbel? Hoe 
kunnen deze mensen trouw leven naar Gods Woord? Omdat de 

Heere Jezus in onze plaats is gestorven, maar ook weer 
opgestaan is, is de weg vrij naar Hem. Hoe belangrijk is het voor 
deze mensen om kennis te maken met het Levende Water! Het 
is heel stil en er wordt aandachtig geluisterd. Het is bijzonder 
om te zien dat ook de jeugd verlangt om de Evangelie 
boodschap te horen. Na de dienst blijven de zieken zitten. Ze 
willen graag dat er speciaal voor hen gebeden wordt. Alles gaat 
via een vertaler omdat Lois zelf de taal niet spreekt. Er zijn veel 
malaria gevallen en gewrichtsklachten. Ook zijn er veel vreemde 
klachten zoals huilende kinderen in de nacht. Er wordt in deze 
stammen nog veel aan hekserij gedaan. Lois probeert door veel 
vragen er achter te komen of het gaat om een ziekte of om 
gevolgen van hekserij. Moeilijk, maar wel zo belangrijk om te 
onderscheiden. De andere kinderen en ook volwassenen gaan 
kleuren. Voor veel van hen is het de eerste keer dat ze een 

‘En zie, Ik ben met 
ulieden al de dagen tot 

de voleinding der 
wereld.’ 

Mattheus 28:20 



potlood vast hebben. Het is heel goed om te zien dat ze na een 
paar minuten de smaak te pakken krijgen.  
 

 ‘sMiddags worden we verrast door een 
kookput waar met man en macht aan 
gewerkt wordt. Een vuur wordt gemaakt 
zodat de stenen heet kunnen worden. De 
groente en zelfs een stuk gedroogd 
varken worden klaargemaakt. Alles gaat 
op de goede volgorde in de put. 
Ondertussen kunnen predikanten en 
ouderlingen die niet meer goed kunnen 

lezen naar Lois komen en begint het passen van de 
meegebrachte (lees)brillen. Een heel gedoe en ook wel heel 
grappig. Na ongeveer een uur passen heeft men de test van het 
goed voorlezen uit de Bijbel doorstaan en is iedereen tevreden. 
De kookput smaakt heerlijk.  
 

 We willen graag de avonddienst in het volgende dorp Turumo 
houden. Vandaar dat we al snel vertrekken. De tocht in de 
wiebelige boomstam is echt geweldig. Veel kleinere stromingen 
komen samen in deze rivier. We zien nu een wijde rivier die voor 
ons uit stroomt. De laaglanden zijn echt enorm mooi! De 
stuurman achter in de boot volgt de aanwijzingen van de gids 
op. Met een bamboestok peilt hij het water. In de verte komen 
de bergen dichterbij. Het is zo heet! Gelukkig heeft de boot een 
aardig vaartje zodat de wind ons wat kan afkoelen. Op de heuvel 
ligt ons onderkomen: een klein houten huis wat ook gebruikt 
wordt voor de vlieg-radio en het wegen van de spullen voor de 
lading. We passen er met z’n drieën net in. Dan is het weer tijd 
voor de dienst. Er zijn opnieuw veel mensen in de kerk. Ook hier 
zijn we getuigen van een eigen invulling van Gods Woord en 
gebrek aan onderwijs. Gelukkig zijn de drie Amerikaanse 
gezinnen die hier sinds 3 jaar wonen bijna zover dat ze met het 
vertalen van de Bijbel in de Turu taal kunnen beginnen. 

 
 Dan gaat er een wens in vervulling; het zien van sago kloppen uit de sago boom. We trekken het sagobos in. 
Een modderig gebied in de moerassen met hoge brede bomen. De boom is al omgehakt en gespleten zodat 
de stam uitgehold kan worden. Dit is echt een mannenwerkje. Met hun geniale werktuigen laten ze zien hoe 
het werkt. Gelukkig zijn er enkelen die Indonesisch spreken en krijg ik een prachtige uitleg hoe alles in zijn 
werk gaat. Al zingend slaan de mannen de sago uit de boom. Op de vraag wat er gezongen wordt zeggen ze 
dat dit het lied over de sago is. Ik mag ook proberen. Het kloppen gaat me goed af maar van het zingen bak 
ik natuurlijk niets, tot groot plezier van de omstanders. We maken er dus maar een Indonesische versie van. 
De geklopte sago gaat in een uit de natuur gemaakte machine en nu moeten de vrouwen aan het werk. De 
losgeslagen sago gaat in een bak met een afvoersysteem. Water uit de rivier wordt er op gegoten en kneden 
maar. Het vocht wat los komt wordt de sago. De pulp die overblijft wordt weggegooid. Het water loopt weg 
en de dikke brij kan ingedikt worden in de zon tot stevige blokken of droge poeder. Dan is de sago klaar. 
 
 De volgende dag is het weer tijd om te vertrekken. Het vliegtuig komt landen en Nabire collega Jeremiah is 
vandaag de piloot. Het vliegtuig kwam vol voorraad voor de zendelingen 
die hier wonen. Het dorp loopt uit. Velen gaan in de schaduw van de 
vleugels van het vliegtuig staan. Kunnen jullie meebidden dat deze 
Mamberamo mensen, de drie zendingsgezinnen en Lois met haar helper 
Alius onder Gods bewarende handen mogen staan? Veel handen worden 
geschud. ‘Bodi-bodi’ is de groet. Daar vliegen we weer de hitte uit. We 
laten de mensen achter maar de indrukken nemen we mee. Het was 
geweldig.  
 
 Vorig jaar november werd ons gevraagd om met een EO TV serie mee te 
doen. Je kunt daar natuurlijk van alles over bedenken, maar het leek ons 
een goede gelegenheid om het ontwikkelings-, zendings- en kerkenwerk in Papoea warm onder de aandacht te brengen. Dat alle 
vereiste papierwerk en vergunningen op tijd rond kwamen, mag een waar wonder heten! We hebben 2 intensieve opname weken 
meegemaakt. Het is de bedoeling dat er 8 sessies van 25 minuten landelijk worden uitgezonden, gedurende de maanden juli en 
augustus. Hierbij komt ook het gezinsleven van 3 MAF families, Goud (Angola), Bijkerk (Suriname) en wijzelf uitgebreid in 
beeld. Wij vragen uw gebed dat God dit middel zal gebruiken, zodat Zijn Koninkrijk mag worden uitgebreid.  
 
 Onze TFC heeft weer heel wat werk verricht om een plek te hebben in Kapelle. We verblijven op het 
volgende adres. Kom gerust eens langs!  

Klaproos 92, 4421 ML Kapelle. 
Pieter en Anja van Dijk 

Tjeerd(NL), Janieke(NL), Harm, Hanne en Tom  
 

www.facebook.com/TFCvanDijk  
pvandijk@maf.org  

kijk foto’s op de website! 
onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl) 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de 
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