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Agenda

03.06 
Aankomst op Schiphol 11:35
07.06 
Bezoek aan Pinkstergemeente 
‘Morgenstond’, Zoetermeer
13.06 
Achterbanreceptie in ‘Opstandingskerk’, 
Utrecht
14.06
Bezoek aan GKV ‘Opstandingskerk’, 
Utrecht
21.06 
Bezoek aan Baptistengemeente  
‘De Hoop’, Dongen
22.06 
Huiskring-avond, Utrecht
23.06 
Huiskringavond, Utrecht
27.06 
25 jarig jubileum ‘Globe Mission’, 
Hamminkeln - DE 
02.07 
Groenlandavond in de ‘EFG’, 
Karlsruhe - DE
05.07 
Bezoek aan ‘EFG’, Eberbach - DE
22.07 
Terugreis vanuit Schiphol
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Joëls droom:
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Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter) Ten tijde dat je deze nieuwsbrief ontvangt zou 
het goed kunnen zijn dat we net in Nederland zijn 
aangekomen. Wat er allemaal in Groenland is gebeurd 
zul je nu kunnen lezen. Hoe staat het met het ‘grote gele 
huis’? Hoe is het om hier te leven? Maar we starten met 
een prachtig getuigenis over wat Jezus heeft gedaan in 
iemands leven.

Een bijzonder verhaal
(Peter) Een vrouw die op de bijbelschool kwam vertelde een bijzonder ver-
haal. Haar ouders waren namelijk lange tijd geleden van plan om te gaan 
scheiden. Zij zagen het niet meer zitten en gingen wandelen. Met uitzicht over 
het ijs gingen zij ergens zitten. Niet meer samen verder? Zij zagen beiden 
plots hoe er een regenboog verscheen en de hemel zich opende. Als in een 
film keken ze toe hoe Jezus werd geboren, op aarde leefde en ook stief aan 
het kruis. Hij stond zelfs weer op uit de dood! En ze zagen hoe Jezus naar de 
hemel ging en daar nu zit. Beiden hadden hetzelfde gezien en vroegen zich 
af wat dit betekende. Jezus strekte Zijn hand naar hen uit en toen de vrouw 
Zijn hand wilde pakken hield haar man haar tegen. En wat nu doen? Eén ding 
was zeker, ze geloofden nu in Jezus en gingen niet meer uit elkaar. Waar 
Jezus tussenbeide komt daar komt verzoening! Wat een boodschap is het en 
ik hoop dat ieder die dit leest ook deze verzoening met God kent. Jezus leeft!

Het grote gele huis
(Peter) Het is de boodschap van verzoening waar onze activiteiten om draai-
en. Om op lange termijn daarin te kunnen investeren hebben we een plek 
nodig om te wonen en ruimtes waar we de kerkelijke activiteiten hebben. 
Het grote gele huis, dat we al eerder genoemd hebben, zal hierin voorzien. 
Het project is inmiddels omvangrijker geworden dan we eerst dachten. We 
hebben een stichting opgezet in samenwerking met de groep korte termijn 
zendelingen, de kerk in Nuuk en twee lokale Groenlanders. Deze stichting 
zal het huis als zendingshuis beheren. Met deze groei van de visie voor het 
huis is er ook meer nodig ter renovatie en uitbouw. Ik ben druk bezig met 
de voorbereidingen van dit plan. Dat schommelt tussen de berekening van 

de hoeveelheid te bestellen schroeven tot het laten uitprinten van de 
vergunningaanvraag op het gemeentehuis (omdat wij hier geen 

printer hebben). Wat doet dit met het benodigde budget? 
Het totale project (zonder inboedel) gaat 140.000 

euro kosten waarvan al 43.000 euro binnen 
is. Zou je ons hierbij financieel willen ver-
der helpen? Of ken je iemand, die dit 
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project graag zou willen ondersteunen (door een renteloze lening bijvoorbeeld)? Je kunt meer 
informatie vinden op www.lightingreenland.com. Het begin van de renovatie hebben we naar sep-
tember opgeschoven om genoeg tijd voor alle voorbereiding te hebben. We zijn erg dankbaar voor 
iedereen die ons in dit project financieel wil ondersteunen! Ondersteuning is mogelijk onder het-
zelfde banknummer, maar met projectcode ‘486 Zendingshuis’. Ook praktische hulp bij de bouw-
werkzaamheden is erg welkom.
Niet alleen hier maar ook in Nederland  hebben we hulp nodig. Ons Zendingssupport Team dat erg 
belangrijk is voor ons, is geslonken en er zijn wat functies vrijgekomen. Je zult de naam eer aan 
kunnen doen, want de ondersteuning die je kunt bieden is essentieel voor het werk hier in Groen-
land. Als je interesse hebt, kun je ook hiervoor terecht op de website.

Leven in Tasiilaq
(Katharina) We leven nu 4 maanden in Tasiilaq en mij vallen twee dingen op die deze plaats on-
derscheiden van waar ik tot nu toe heb geleefd. Het eerste is dat de producten in de supermarkt 
steeds schaarser worden (er komen alleen maar schepen tussen juni en november). We hebben 
genoeg te eten, dat is het niet. Maar het blijft een rare gewaarwording dat in de winkel maïs de 
enige (diepvries)groente is die wordt verkocht... Het tweede heeft een jonge vrouw, die naar 
de bijbelschool komt, goed verwoord – er is hier niets te doen. Ik schrijf dit niet om te klagen, 
maar ik zie hoe dit gebrek aan mogelijkheden mensen klein houdt, moedeloos maakt en het 
(alcohol)misbruik in stand houd. God is een God van mogelijkheden en creativiteit en ik zie 
er naar uit hoe Hij mensen hierin vrij gaat zetten. Dat is Zijn verlangen, mensen vrij zetten. 
En dat hebben wij hem in de laatste maanden ook al zien doen. We zijn erg bemoedigd door 
de groei die we in de mensen zien, die de bijbelschool bezochten. Mensen vertellen ons blij 
hoe hun dagelijks leven door God veranderd wordt. Wat een vreugde om daar deel van uit te 
mogen maken! 
Aan de andere kant merken we de laatste weken ook wat meer moeilijkheden. Velen met wie 
we veel omgaan zijn ziek, minder mensen komen naar de zondagse diensten, dingen lopen niet 
zoals verwacht en wij worden erg in beslag genomen door alles wat er moet gebeuren. Door de 
toename van de druk worden we er weer bij bepaald hoe belangrijk gebed is! Daar geven we een 
toenemende prioriteit aan. Omdat we dat ook samen met de mensen hier willen doen zijn wij op 
de donderdagavond een gebeds-meeting begonnen. Het is geen veel bezochte activiteit, maar ik 
merk elke keer weer de kracht van God als we voor Tasiilaq bidden.

Wat rest nog te zeggen
(Peter) Binnenkort komen we voor verlof naar Nederland en Duitsland. Bij deze nodigen we jullie 
nog eens van harte uit voor onze achterbanreceptie op zaterdag 13 juni (graag aanmelden bij 
klaaske.lengton@gmail.com). Hier zullen we veel gedetailleerder in kunnen gaan op wat er hier 
gebeurd en we zien er erg naar uit om je hier te ontmoeten.

Veel liefs en hopelijk tot ziens,
Peter, Katharina en Joël


