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Peter schrijft nieuwe Groenlandse woorden op
3 zeehonden 

in zicht
Het huis waarin 
we nu wonen

Familienieuws
(Katharina) Joël is kort na onze terug-
komst in Groenland twee geworden en 
gaat sinds half augustus halve dagen 
naar een gastouder. We waren blij ver-
rast dat hij ondanks de lange wachtlijst 
toch al een plek toegewezen had ge-
kregen. Er zijn daar nog 3 andere kin-
deren en Joël geniet ervan om samen 
met hen te spelen. Het is voor ons nog 
wel spannend om hem in een vreemde 
cultuur bij iemand te laten die we niet 
kennen en met wie we maar beperkt 
kunnen communiceren. En ook al kun-
nen we niet verwachten dat de opvang 
een Nederlandse standaard heeft, 
denken we toch dat het Joël goed 
doet om daar te zijn en zijn omgeving 
te vergroten. Hij zal daar ook meer in 
contact komen met de groenlandse 
cultuur, het groenlandse eten en vast 
ook snel de taal oppikken. Misschien 
kunnen wij dan over een tijdje iets van 
hem leren... Op mijn vraag aan Joël of 
het walvisvlees dat hij bij de dagouder 
had gegeten hem gesmaakt had ant-
woordde hij mij lachend in het groen-
lands “mamaraa” (lekker).

Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter) Precies één jaar geleden vertrokken we met 3 
koffers en handbagage naar Groenland, Nuuk. Het huis 
in de verkoop, de auto verkocht en de banen vaarwel 
gezegd. Vanuit Nuuk zouden we verder gaan naar de 
oostkust –Tasiilaq-, wat afgelopen januari is gebeurd. 
Van een hotelappartement naar het huis van vrienden 
die op vakantie waren, naar een huis waar we nu een 
jaar kunnen zitten. Op dit moment zijn we bezig om 
spullen in ons huis op orde te brengen. Een vreemde 
gewaarwording dat we eerst alles hebben verkocht 
en/of weggegeven, en nu weer een inboedel moeten 
regelen... Maar wat een zegen dat dit ook echt kan.

Na drie keer in Tasiilaq te zijn geweest, is dit de eerste zomer die ik mee-
maak. Ik zie velen uitgaan op de boot om te jagen en te vissen. En ik ben 
een tiental keer meegeweest. Alleen met mijn naamgenoot en vriend Peter, 
maar met de beide gezinnen: 4 volwassenen en 6 kinderen op één boot. 
Het is op de boot waar ik ook Groenlands leer. Stap voor stap, tergend 
langzaam, maar het komt. Overigens heb ik ontdekt dat Greenpeace niet 
tegen zeehondenjacht is hier op Groenland (maar in Canada)! Dus ik kan 
veilig zeggen dat ik er al een paar heb kunnen vangen ;-).

Terugblikkend
(Peter) Wat zie ik als ik terugkijk op het afgelopen jaar? Veel veranderin-
gen, met winst en verlies… Ik zie vriendschappen die zich online voort-
zetten, maar ook zie/spreek ik sommige mensen niet meer. Ik kan buiten 
Tasiilaq gaan genieten van het vissen en jagen, maar ik kan niet zomaar 
de auto pakken om op vrienden- of familiebezoek te gaan. Ik zie dat God 
mooie dingen doet in mensenlevens, maar ik zie ook dat we in onze vriend-
schap met Hem veel meer alleen staan. Een wekelijkse huiskring zoals in 
Nederland hebben we namelijk niet meer... Maar ik zie ook jong-gelovigen 
die opgebouwd worden door God, zoals door het bezoek aan de gevange-
nis waarbij ik iemand verder help met God. Het is wonderlijk hoe het Evan-
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gelie mij weer plots kan raken en dat ik zie hoe het iemand echt vrijmaakt. Als ik zo terugkijk, 
dan zie ik hoe mensen elkaar hier vergeven en er interesse ontstaat bij verschillende mensen 
om ook de bijbelschool te volgen. Ook zien we dat er wordt afgerekend met occulte zaken (lees 
toverij) en dat mensen op gebed direct genezen van een kwaal, zoals rugpijn. God is er hier 
overduidelijk aan het werk!

Overigens gaat het al wat beter met Mikki, bij wie op drie plaatsen kanker was geconstateerd. 
Zijn gezin en hij zijn sinds 3 maanden in Denemarken waar hij behandeld wordt. Hij komt in 
gewicht aan en de kanker schijnt minder te worden. Blijven jullie met ons meebidden voor zijn 
herstel?

Katharina, kun jij iets zeggen over het gele huis? En over wat je hoopt dat er het komende 
jaar zal gebeuren? Welke richting is God aan het gaan denk je?

Het grote gele huis
(Katharina) Het is gaaf om te merken dat de zondagse diensten al een vaste plek hebben 
gekregen bij de mensen hier in Tasiilaq. Sinds onze terugkomst werd ons meerdere keren 
gevraagd wanneer de bijeenkomsten weer zouden starten (op straat of in de supermarkt).  
Mensen zien ernaar uit om God te ontmoeten en ik ook. Ik ben benieuwd wat het volgende jaar 
zal brengen. Het grote gele huis staat nog steeds in de wachtrij. We hebben tot nu toe geen 
verdere vooruitgang ermee kunnen boeken. Dat is wel jammer, want in mijn hoofd had ik al ver-
schillende dingen bedacht die we er de komende maanden in zouden doen. Ik moet dus kijken 
welke andere deuren God opent. 

Wat brengt de toekomst?
(Katharina) Ik ben blij met de mensen die we hier al kennen en hoop dat we meer verdieping 
in de relaties met hen kunnen ervaren. We zijn bijvoorbeeld nu buren van Dan en Marie (onze 
vertaalster) geworden en kunnen meer met hen optrekken. Ik hoop ook dat we nieuwe mensen 
leren kennen die God op ons pad brengt. Relaties opbouwen is dus een van onze speerpunten 
hier, ook in het komende jaar. Daarbij komt ook het leren van de groenlandse taal om de hoek 
kijken. Tot nu toe hebben we ons meer op het Deens gericht. We kunnen met ons Deens nu 
voldoende uit de voeten in het dagelijks leven, maar we merken steeds meer het belang van 
het beheersen van de groenlandse taal. Daar zullen we ons dus op gaan richten. Dat zal niet 
makkelijk zijn maar wel grote waarde hebben! Wat onze “activiteiten” aangaat weet ik eigen-
lijk niet wat we naast de diensten en de bijbelschool nog gaan doen. Bidden zal er zeker een 
belangrijke rol in spelen. Ik hoorde een tijd geleden in een preek dat we geen kerkactiviteiten 
moeten beginnen als God dat niet heeft gezegd. Daar zit wel wijsheid in, denk ik. We zullen 
dus bidden en luisteren om er steeds meer achter te komen wat God hier al aan het doen is om 
daarbij te kunnen aansluiten. 

Veel liefs en een warme groet, Peter, Katharina en Joël
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