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De deelnemers 
van de pastorale cursus

Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter) Stilzwijgend bleven de ervaringen met zelfmoord, 
moord en seksueel misbruik in de levens van onze 
Groenlandse vrienden smoren. Het Deens is niet voldoende 
om diepgaand te helpen en ons verlangen om herstel te zien 
nam toe.

Daarom hebben we een Groenlandse voorganger (Brian Wind) uit de westkust 
uitgenodigd om een cursus en counseling te geven. Hij heeft jarenlange erva-
ring met het geven van de cursus “pain of the heart”, waarbij hartzeer krachtig 
wordt aangepakt. De eerste poging in november om hem in te vliegen werd 
halverwege geannuleerd door slechte weersomstandigheden. De tweede po-

ging in april leek ook te mislukken door slechte weersomstandig-
heden. We waren erg teleurgesteld, omdat we zo’n 15 man 

niet wilden afzeggen, die vrij hadden gevraagd. Zo beslo-
ten we om de cursus via Skype te gaan geven. Dit was 
ook nieuw voor Brian, maar we konden dan toch be-
ginnen! Het onderwijs kwam sterk binnen en na twee 
dagen kwam er goed nieuws. Brian kon toch overvlie-
gen naar Tasiilaq! Dus op de derde dag van de cursus 
was hij in persoon aanwezig, samen met een vriend en 

konden er nu ook meer dan 15 counseling gesprekken 
in het Groenlands plaatsvinden. Iemand kon bijvoorbeeld 

voor het eerst in 30 jaar vertellen over het misbruik dat had 
plaatsgevonden, waardoor diepe pijn er eindelijk uit kon. De inten-

siteit hierbij was erg groot en de bevrijding ook. De liefde voor God werd erdoor 
aangewakkerd en het gelaat was zichtbaar veranderd. Bijna iedereen schreef 
afscheidsbrieven en vergevingsbrieven, die werden voorgelezen. De schaamte 
en het isolement werden doorbroken, wat zich uitte in het rondvertellen aan 
anderen wat God had gedaan. De volgende zondag waren er 22(!) man in de 
kerk, waarbij iemand openlijk ontrouw beleed en vergeving kreeg. Er was een 
erg liefdevol klimaat van genade en God had de cursus krachtig gebruikt om 
mensen de ogen te openen en genezing te brengen. Ondanks dat we niet veel 
begrepen van de cursus in het Groenlands, raakte de reactie van 
de mensen ons regelmatig ook diep, omdat we hen kennen. 
Het herstel is hartverwarmend en bevrijdend geweest. 
Jullie support in gebed en fi nanciën zijn van onschat-
bare waarde geweest tot glorie van God! Deze cursus 
willen we in het najaar graag weer houden!

Bijbelschool
(Katharina) De zondagse diensten en de bijbelschool 
zijn de vaste onderdelen van ons werk hier. Na de bij-
belschool op vrijdag avond blijft iedereen graag nog even 
hangen. Deze keer deelt Marie (onze trouwe vertaalster) dat 
ze op haar werk gave gesprekken heeft over God. Ze be-

Familienieuws
(Katharina) Peter zit op de bank met 
oordopjes in de bijbelschool voor te be-
reiden terwijl ik bij Cora op de grond zit 
en steeds weer de in de ochtend opge-
nomen Groenlandse zinnen afspeel en 
herhaal. Dat is niet eerlijk vindt Peter. 
Als ik in mijn eentje Groenlands leer 
loopt hij straks achter in het leren van 
de taal. Ik vind het best eerlijk dat het 
opvoeden van Cora mijzelf ook eens 
een voordeel oplevert. Een groot deel 
van mijn tijd is op dit moment gevuld 
met het huishouden en de opvoeding 
van Cora en dat vind ik niet altijd even 
makkelijk als ik eerlijk ben. De com-
binatie van Groenlands leren tijdens 
het spelen met Cora bevalt me dus 
best goed. Peter kon overigens voor 
het eerst genieten van een rit met de 
sneeuwscooter en een hondenslee. De 
volgende keer mag ik mee en dan gaat 
Peter met Cora Groenlands leren…

Cora en onze 
vriendin Sabine

Cursus via Skype
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moedigt haar collega’s met wat zij in de bijbelschool heeft geleerd. We spreken af om samen te gaan 
bidden voor haar collega’s en een paar weken later vertelt Marie dat een collega graag naar de bijbel-
school zou willen komen als die weer opnieuw begint. Geweldig! Spontaan besluiten we dat de huidige 
bijbelschool is “afgelopen” en we de week daarop met een nieuwe bijbelschool gaan beginnen... Als er 
mensen voor het eerst komen willen we graag eerst duidelijk maken wat Jezus aan het kruis voor 
ons heeft gedaan en dat het belangrijk is een persoonlijke bewuste keuze te maken om Jezus’ 
reddingswerk te accepteren. Omdat de Groenlandse cultuur een verhalen vertellende cultuur 
is probeert Peter zo veel mogelijk voorbeelden en verhalen te gebruiken om Bijbelse principes 
uit te leggen. Toen hij twee lege kopjes neerzette om het evangelie te verduidelijken hoor je 
een deelneemster verzuchten “hier hou ik van”. Het zakdoekje, dat in ons kopje zit, verduide-
lijkt dat er zonden in de weg zitten om een relatie met God te hebben. Dan neemt Jezus deze 
over in zijn kopje. Vervolgens laat Hij al onze zonden achter in het dodenrijk (onder de tafel) 
en staat op met een schoon kopje. Omdat ons kopje nu ook schoon is kan het kopje van Jezus 
erin gezet worden en legt Peter uit dat Jezus in ons wil komen wonen. Het voorbeeld raakt ook 
deze keer weer en de collega, samen met haar zus, reageren onder tranen op wat Jezus hen aanbiedt: 
vergeving, relatie met hem en een nieuwe leven. Geweldig om zo op te trekken met een klein clubje 
mensen. Er zijn ongeveer 5 mensen die zeer regelmatig komen en we maken mee hoe zij groeien in 
hun relatie met Jezus en zij beginnen er enthousiast over door te vertellen.
 

Visum en verlof
(Peter) In de afgelopen 3 jaar hebben we een visum gekregen op grond van werk als zendeling. 
Maar in juni loopt dit zendelingen-visum af. Een nieuw soort visum is wellicht mogelijk als voorgan-
ger, waarbij ik vanuit Denemarken ook trouwbevoegdheid moet hebben. Deze hele nieuwe visum-
aanvraag houdt ons erg bezig en we worden hierbij ondersteund door de Pinkstergemeente in de 
hoofdstad Nuuk. Het is niet zeker of dit gaat lukken en we moeten daarom ook open staan om hier 
wellicht als leraar aan het werk te gaan. Dat heeft zeker niet onze eerste keus, maar we zijn er niet 
klaar voor om hier te verteken.

Een tijdelijk verblijf in Nederland en Duitsland komt er aan! We vertrekken op 6 juni en verblijven daar 
dan 6-7 weken. De datum van de terugreis is afhankelijk van eventuele nieuwe verblijfsvergunningen. 
Hierover hopen we in de volgende update met goed nieuws te kunnen komen…

Veel liefs en een warme groet,

Peter, Katharina, Joël & Cora

Gitaar spelen in 
de dienst

Met een vriend 

op de hondenslee

Zwaaien naar een 
vriend uit het 

kinderdagverblijf


