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Nieuwsbrief nr. 29 van Corné & Marieke Noordhoek 
 

Maart 2017 Olivia – Samuel – Ruben – Jonathan 

Op Hollandse bodem 
 

We zijn weer in Nederland voor ons eerste verlof. We 

hebben er echt naar toe geleefd de laatste maanden in 

PNG…  

 

En wat is alles mooi, goed georganiseerd en netjes in 

Nederland! Daar genieten we van; winkels zonder lege 

schappen, geen afval op straat (het afval scheiden 

begint al weer te wennen) en een kerkdienst waarin we 

alles kunnen verstaan…  

Terwijl wij volwassenen ons verbazen over dingen die 

veranderd zijn (nergens meer een plastic tasje in de 

winkel) gaat er voor de kinderen een nieuwe wereld 

open. Samuel, Ruben en Jonathan hebben geen 

herinneringen meer van ons laatste verblijf in Nederland 

en de ‘waarom-vragen’ zijn niet van de lucht…  

De kinderen mogen ook naar school in Nederland; leuk 

en ook wel een beetje spannend! Olivia en Samuel gaan 

naar de basisschool en Ruben en Jonathan gaan twee 

ochtenden naar de peuterspeelzaal.  

 

Mount Hagen  
Eerst maar even een terugblik op de afgelopen 

maanden. Na onze verhuizing van Kawito naar Mount 

Hagen vonden we na een paar maanden onze draai. We 

hebben een heel fijn huis toegewezen gekregen en 

hoewel het midden in de stad Mount Hagen staat, is het 

er betrekkelijk rustig. Op de compound kunnen de 

kinderen vrij spelen. Dat lijkt misschien wat beperkt 

maar het is best ruim en er zijn voldoende andere 

kinderen met wie ze kunnen spelen.  

Op onze compound staan vier huizen voor PNG-

gezinnen die bij MAF werken en vier huizen voor 

internationale MAF-gezinnen.   

 
Kerkelijk en sociaal leven 
We hebben ook een nieuwe kerk gevonden, waar we 

dankbaar voor zijn. Het is een gemeente van de 

Evangelische Kerk van PNG, dezelfde denominatie die 

we ook in Kawito bezochten.

 
Onze kerk in Mount Hagen 
 

Het is een kleine gemeente, wat meer traditioneel maar 

waar we mooie Bijbelsgetrouwe preken horen. We zijn 

warm ontvangen en hopen mettertijd ook wat vrienden 

te krijgen binnen de gemeente. 



Een van de grote voordelen van de verhuizing naar 

Mount Hagen is dat we meer mogelijkheden hebben om 

andere mensen te ontmoeten. We gaan nu iedere week 

naar de ‘homeschool-groep’ met de kinderen. Samen 

met 3 andere gezinnen ondernemen we activiteiten als 

tennis, bloemschikken en muziek. Voor de kinderen is 

het een hoogtepunt van de week!  

 

Een tasje liefde  
Sinds ongeveer een jaar zijn we als MAF-vrouwen 

begonnen met het maken van Medivac Bags. Dit zijn 

pakketten die we uitdelen aan patienten van de 

medische vluchten van MAF. Iedere dag haalt een MAF-

vliegtuig mensen op uit de bush die uitgebreidere 

medische zorg nodig hebben dan dat er ter plaatse 

beschikbaar is (als het er al is). Deze mensen hebben 

vaak niet meer bij zich dan de kleding die ze dragen. In 

de ziekenhuizen worden ze geacht hun eigen 

toiletpapier, lakens en dekens mee te brengen. Als MAF-

vrouwen willen we graag deze mensen laten weten dat 

we om hen geven en voor hen bidden. In de pakketten 

zitten toiletartikelen, kleding, luiers, een traktaat en een 

knuffel voor de kleintjes. Het is een vreugdevol moment 

voor ons MAF-vrouwen om deze pakketten samen te 

stellen en te bidden voor hen die ze ontvangen!  

 
 

Vliegen vanuit Mount Hagen 
Na een periode van samen met een andere piloot 

vliegen mocht Corné voor ons vertrek nog twee weken 

alleen achter de stuurknuppel. We zijn dankbaar dat hij 

medisch weer goedgekeurd is en hoewel hij nog steeds 

niet de oude is, vertrouwen we erop dat de rust van het 

verlof hem zal helpen verder te herstellen. Het is best 

een lange weg en ons geduld wordt wel eens op de 

proef gesteld. Maar we weten dat het plan van onze 

hemelse Vader goed is voor ons en we houden ons 

daaraan vast als de twijfels de kop op steken.  

 
 

Presentaties 
Nu we in Nederland zijn willen we u graag ontmoeten! 

Velen hebben we alweer de hand kunnen schudden en 

het is goed om elkaar weer te zien na zo’n tijd.  

We geven ook twee presentaties over onze tijd in PNG:  
 

23 maart – Bethelkerk in Bodegraven – aanvang 19:45 

uur. 

30 maart – Klipperaak 4 in Bodegraven – aanvang 19:45 

uur. 

Beide presentaties hebben dezelfde inhoud.  

We willen u hiervoor hartelijk uitnodigen! 

 

We wonen tijdens ons verlof in Bodegraven, we zijn erg 

blij met het mooie, ruime huis dat we kunnen gebruiken 

voor de hele periode. Als je in de buurt bent of even aan 

wilt komen, geef ons gerust een belletje: 0172-740985. 
 

Hopelijk tot ziens in de komende tijd,  

Corné en Marieke, Olivia, Samuel, Ruben en Jonathan 


