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Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter)  De vraag die het meest bij ons speelt is deze:‘hoe 
kunnen we vorm geven aan de kerk in Tasiilaq en wat is dan 
de kerk?‘

Klaar voor de start?
Na anderhalf jaar voorbereiden, vertrokken we in september 2014 naar 
Groenland met een fris verlangen (zin om te pionieren), een roeping van God 
(allebei hebben we dat afzonderlijk ervaren) en support die nodig is (zowel in 
gebed als fi nancieel). Met een beetje Deens in onze broekzak belandden we via 
de hoofdstad Nuuk in januari 2015 in de totaal vreemde omgeving van Tasiilaq. 
Elke stap buiten de deur werd een uitdaging, want je weet niet waar je heen 
moet gaan. Je weet ook niet hoe je jezelf verstaanbaar gaat maken, terwijl diep 
van binnen het verlangen brandt om die ontwapenende liefde van God kenbaar 
te maken. Het is alsof je je helemaal hebt voorbereid op een sprintwedstrijd. 
Je eetpatroon is veranderd en de keiharde training –inclusief spierpijnen- heb 
je doorstaan. En dan ga je eindelijk richting de startblokken. Aldaar krijg je 
ineens stelten aangereikt. Totaal van je stuk gebracht ga je stuntelig erop staan 
waarbij je eerst nog je scheenbeen schampt aan het blokje waar je voet op 
moet komen te staan. Op uw plaatsen, klaar voor de start...

Af!
Regelmatig stellen we ons de vraag of we onze tijd goed investeren. Dat gaat 
niet altijd zonder twijfels. ‘Zijn we nu niet gewoon een druk jong gezinnetje dat 
op stelten probeert te lopen?’ en ‘kon dat niet veel gemakkelijker in Nederland? 
Wil God werkelijk dat we zoveel moeite doen om hier een gezin te zijn dat zich 
nauwelijks verstaanbaar kan maken?’ Het komt gewoon zo stuntelig over. 
Maar dan zien we hoe God iemand van depressie heeft bevrijd, een ander het 
huwelijk heeft gered en weer een ander die zegt dat ze Jezus nu echt beter 
begint te leren kennen. Maar ook, mensen die beloven en niet doen. Of iemand 
die is gestorven, terwijl er zo veel voor is gebeden. Of een vriendin die 
helemaal in het alcoholisme is gevallen en zo de zorg om haar kinderen kwijt is 
geraakt. Het is zo dubbel.

Lieve mensen, het is geen saai leven dat we hebben. Het is een 
buitengewoon voorrecht om te ervaren hoeveel mensen ons (werk) 
steunen! Heel erg bedankt aan iedereen die ons heeft ondersteund in 
het afgelopen jaar! We kunnen zo Gods liefde uitleven en verspreiden 
onder de Groenlanders. Er is nog ander geweldig nieuws: we hebben 
eindelijk een nieuw visum gekregen! Dit nieuwe soort visum opent de 
weg om veel langer in Groenland te kunnen wonen. 

Familienieuws
(Katharina) Sinds half oktober gaat 
Cora nu ook naar het kinderdagverblijf. 
De ochtenden dat zij daar is vindt 
ze gelukkig geweldig. En ik heb er 
zin in om deze nieuwe vrije tijd te 
kunneninvesteren in relaties en andere 
activiteiten. Een paar keer heb ik nu 
met twee vrouwen afgesproken om 
samen op te trekken en te bidden. En 
het leren van de Groenlandse taal is 
ook nog steeds een prioriteit, waar we 
veel tijd in moeten en willen steken.

Tot slot nog ander geweldig nieuws: 
binnenkort komt er een nieuwe relatie 
bij. Wij verwachten namelijk een nieuw 
lid in onze familie! Ja, inderdaad, we 
verheugen ons op de komst van een 
derde kindje eind maart. Joël vind wel 
dat het deze keer een jongen moet 
zijn, want nog een meisje erbij zou een 
beetje veel zijn. ;)  

Op het dak
walvis drogen
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Relatie, relatie, relatie
De zondagse diensten en bijbelschool zijn waardevol en voeden de relatie met God. 
Maar dit is niet alles. Onze relatie met God dient zich te uiten in de onderlinge 
relaties en dat is een grote uitdaging. Onder de Groenlanders is veel verwonding 
op relationeel aspect. Er is grote behoefte aan solide en gezonde relaties. 
Dit heeft in het afgelopen jaar meer en meer onze aandacht gekregen. 

Relaties bouwen
(Katharina) Investeren in een klein groepje mensen, dat is wat God twee jaar geleden tegen 
ons heeft gesproken en we zijn toen begonnen om wekelijks met een stel samen te komen om te 
bidden voor Tasiilaq, elkaar en de mensen om ons heen. Het was onze verwachting dat we samen 
verder zouden kunnen groeien en vorm zouden kunnen geven aan de geloofsgemeenschap hier. Nu 
twee jaar later zien we helaas dat deze relatie stuk is gelopen. Niet dat er ruzie tussen ons is ontstaan, 
maar we hebben helaas ook niet de hechte relatie kunnen opbouwen om samen door zware tijden te 
kunnen gaan. 

Door de persoonlijke problemen die in hun leven spelen heeft het echtpaar zich helaas terug getrokken 
en gaat verhuizen. Zo zien we dat ook andere mensen komen en gaan. Dat roept vraagtekens op en 
naar mate we geïnvesteerd hebben in de relaties doet dit ons ook zeer. Aan de andere kant zien we 
hoe andere relaties zich verder verdiepen. Ik zie steeds meer wat een belangrijk deel van ons werk het 
is om mensen uit te nodigen om samen te eten. Dat verbindt mensen met elkaar. Gelukkig bevallen 
mijn kookkunsten hier best goed, maar het viel me op hoe blij verrast onze vrienden waren toen we 
met Peters verjaardag Groenlands eten op tafel hadden liggen: (zelf) gedroogde walvis en kabeljouw, 
geplukte bessen, gekookte zalm en van de rauwe, nog bevroren heilbot konden ze niet meer afblijven. 
Op die avond is er volgens mij een nieuwe openheid gekomen tussen de twee aanwezige gezinnen. 

Het opbouwen van relaties brengt vreugde en gaat aan de andere kant soms frustrerend langzaam. 
Want we willen natuulijk het liefst meteen krachtige doorbraken zien. Die zijn er helaas niet altijd. Maar 
alleen in relatie met elkaar kunnen we verder groeien naar de gemeenschap die God voor Tasiilaq 
voor ogen heeft. We blijven uitzien naar wat God kan doen en wil doen! Kerst herinnert ons daar 
weer aan, Jezus is geboren, de hemel is heel dichtbij!

We wensen jullie toe dat deze kersttijd een tijd van hoop en verwachting mag zijn!

Gelukkige kerstdagen en een warme groet,

Peter, Katharina, Joël & Cora

Eerste advent
in kleine kring 

Relatie bouwen


