
Greenland News

Familienieuws: een kado
(Peter) Op 16 december zal er  een 
echo gemaakt worden van een 
groot kado dat we krijgen! Jazeker, 
Katharina is zwanger en we hopen de 
kleine in juni welkom te heten! We zijn 
heel blij daarmee en ook is het wel een 
spannende uitdaging. Zoveel vragen 
ineens. Hoe doen ze dat nou hier met 
een bevalling? Ik bedoel, bevallen 
gaat overal hetzelfde – neem ik aan -, 
maar medisch gezien? Het kan zijn dat 
Katharina naar Nuuk wordt gestuurd 
om een hartscan te laten maken van 
de kleine. Dat is niets ernstigs, maar 
is uit voorzorg. Hoe dan ook, de 
plannen van volgend jaar zijn daarom 
nog niet duidelijk. Gaat de bevalling 
in Nederland, Duitsland of Groenland 
plaatsvinden? Hopelijk in elk geval 
niet ergens in de lucht ;-)? Joël had 
overigens al een leuke naam voor de 
kleine bedacht: “kadootje”.
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Gezellig avondje 
met mensen van 
de bijbelschool

Samen  
koekjes bakken

Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter) In de wekelijkse bijbelschool zien we hoe God 
met de mensen omgaat, wat hartverwarmend is om 
te zien. Er komen 6-8 mensen, die we wat beter leren 
kennen, wat weer meer ruimte geeft om open te zijn. 
Onlangs mochten we horen dat iemand tijdens een 
zondagse dienst na gebed af was van zijn rugklachten. 
Sinds jaren had hij zich niet meer zo goed gevoeld. 
Prijs de Heer; ik ben zo blij dat Hij niet veranderd is.

De mooie 
kant van 
Tasiilaq

Ook valt het ons op hoe mensen tijdens de bijbelschool zichtbaar genieten van 
Gods aanwezigheid. Als er gebeden wordt zitten zij vaak met open handen, 
verwachtend dat God hen aanraakt. Ook na het gebed blijven zij graag nog 
een tijdje zo zitten. Ik geloof dat die gevoeligheid voor Gods Geest te maken 
heeft met het feit dat  men zich  in de Groenlandse cultuur altijd al bewust is 
geweest  van de de geestelijke wereld. De intuïtieve levensstijl stelt hen er 
ook toe in staat om gemakkelijk Gods Geest te ervaren en ook Gods stem te 
verstaan. Zo merkte een deelneemster, die pas christen is geworden, Gods 
stem op tijdens een familiebezoek en begon daarom over Jezus te spreken. 
Halverwege vroeg zij zich af of zij  ‘genoeg’ gezegd had, en toen sprak Jezus 
duidelijk tot haar om door te spreken. Na afloop daarvan merkte iedereen hoe 
Gods vrede en vreugde in de kamer merkbaar was!

Nu we hier langere tijd wonen, gaan we ook meer dingen zien en horen.  
Recentelijk is er een jongen van 14 jaar gestorven vanwege het gebruik van 
drugs. En in het weekend bedrinken zoveel mensen zich hier, dat het echt niet 
meer aangenaam is om vrijdag en zaterdag met Joël in de rij van de kassa te 
staan (velen staan daar al dronken).  Zelfs tijdens het schrijven van deze brief 
(het is donderdagmiddag), hoor ik weer dat er iemand naast ons huis overgeeft. 
En nu we een klein groepje mensen beter beginnen te kennen, horen we ook 
meer persoonlijke verhalen van misbruik, alcoholverslaving en (zelf)moord. 

Verder komen we wekelijks samen met Anitse en Gideon voor gezamenlijk 
gebed. Dan ervaren we hoe God tot ons spreekt over verschillende dingen. 
Maar bovenal dat God een diep werk wil doen in mensen, die we al kennen. 
Het feit dat we dit horen laat me zien dat het (nog) geen tijd is voor evangelisatie 

door middel van speciale genezingsdiensten.Die boot moeten 
we nog even afhouden, omdat we Zijn leiding hier nog niet 

in ervaren. We gaan eerst de diepte in.



Het grote gele huis
(Katharina) We wachten helaas nog steeds op het afronden van de koop. God heeft zo bijzonder 
over dit huis gesproken en we verwachten dat het tot zegen zal zijn voor de mensen in Tasiilaq. 
Ondertussen is de stichting die het huis in beheer zal krijgen officieel opgezet. Het bestuur 
bestaat uit twee locale gelovigen, de voorganger uit de gemeente in Nuuk, drie kortetermijn 
zendelingen en mijzelf. Samen richten we ons nu op de visie voor het huis. Het is belangrijk dat 
de plaatselijke gelovigen de visie voor het huis uiteindelijk uitleven en de activteiten in het huis 
dragen. Volgend jaar hopen we concrete stappen in dit project te kunnen nemen. Wil je hiervoor 
meebidden?

Kerst in Groenland
(Katharina) De kersttijd is hier in Groenland een groot feest voor iedereen. Vele tradities zijn 
daarbij uit Denemarken overgenomen. Op de eerste advent worden in alle huizen grote sterren 
met lampjes voor de ramen gehangen wat samen met het vele sneeuw een erg gezellige 
sfeer in het hele dorp brengt. Er worden ook verschillende kerstkoekjes gebakken. De echte 
kerstversiering wordt pas op kerst zelf opgehangen – de groenlanders houden van decoratie! 
We begrepen dat er dennentakken geïmporteerd worden om er adventskransen en andere 
stukjes van te maken. Zelfs dennenbomen worden meegebracht met het laatste schip dat in 
november is gekomen. Vlak voor kerst worden deze verkocht. Maar op het dorpsplein wordt 
er al op eerste advent een kerstboom neergezet. Het is een gebeurtenis voor iedereen en alle 
kinderen krijgen een zak snoep van de kerstman. Er is ook een Santa- Lucia -tocht (zingende 
meisjes in witte kleren met kaarsen) naar alle instanties van het dorp en in de Lutherse kerk 
worden kerstconcerten gehouden. Ook wordt er in de sporthal een knutselavond gegeven. Een 
traditie die best vreemd voor ons is, is het dansen om de kerstboom terwijl er liederen worden 
gezongen.

Je merkt, dat er hier al veel gebeurt rond kerst. Maar de meeste mensen weten niet wat 
ze eigenlijk vieren. Samen zijn we op zoek naar manieren om de betekenis van kerst door 
te laten dringen tot de mensen. Moet je daarbij aansluiten op de bestaande tradities of 
juist iets anders inbrengen? Met Anitse willen we een kinderfeest in het gemeentehuis 
organiseren. Maar we denken ook gezellige familiemiddagen rond eerste advent en tussen 
kerst en oud en nieuw.  

Vanuit Groenland wensen wij jullie dat de betekenis van kerst diep tot je door mag dringen en 
dat je manieren mag vinden om daar uitdrukking aan te geven; voor jezelf en je naaste. Een 
gezegende kerst!
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Kerstelijk 
versiert raam

Kerstboom op 
het dorpsplein
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