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Vissers op 
 het ijs

Lieve vrienden en zendingspartners,
(Peter) “Ik weet niet of het ijs slecht is”, werd me gezegd 
toen we erop liepen. We zagen in de verte de gebruikelijke 
groep mensen op het ijs vissen,  maar waar wij liepen zag het 
er minder stevig uit. Het bleek geen probleem te zijn, want 
we zakten er niet doorheen. Betrouwbaarheid is mij wel wat 
waard… 

Betrouwbaarheid
Eigenlijk vind ik betrouwbaarheid heel erg belangrijk. Het reflecteert 
hoe God met ons omgaat en het is zelfs een eigenschap die Je-
zus noemt wanneer Hij gaat belonen (denk bijvoorbeeld aan Mat. 
24:45-47). Ik streef ernaar om betrouwbaar te zijn in mijn spreken 
en daden. Ik hou ervan om God zo te reflecteren. En dan bedenk 

ik hoe vaak we in onze nieuwsbrieven aandacht hebben gegeven 
aan “Het grote gele huis”. Dat is –althans voor mij- zowat een begrip 

geworden. Gaat het nog komen? “Ja hoor, de papieren zijn naar de no-
taris”, werd ons verteld. Maar de afgelopen drie maanden hebben we geen 

nieuws ontvangen. Ik kan op dit punt ook geen verdere informatie geven en het 
voelt een beetje alsof ik jullie als achterban in de steek laat. Hadden we God 
niet gehoord? Hadden wij ons vergist? Vragen waar ik geen negatieve conclu-
sie aan verbindt, dat niet. Maar het zijn wel vragen. Dit was een stevige wor-
steling welke me terugwierp op de vraag wat we nu kunnen doen. Welke gees-
telijke opbouw kunnen we ons voor inzetten, actief erop vertrouwend dat God 
op exact de juiste tijd geeft wat de Kerk nodig heeft? We verwachten dat het 
pand daarbij hoort. Bid je mee voor de versterking van de kerk hier in Tasiilaq?

Wandelen met Jezus brengt genezing
(Peter) Katharina is bezig met het geven van een pastorale cursus aan drie 
vrouwen. “Het is alsof je de hel opentrekt”, zei Katharina op een gegeven mo-
ment. De ellende is zo intens dat ik eigenlijk niet weet waar ik moet beginnen. 
Zelfmoord, misbruik en alcoholisme worden gemakkelijk als gezamenlijke pro-
blemen genoemd en we kennen niemand(!) die hier in de directe familie voor 
gespaard is gebleven. De cursus neemt in twaalf weken het pijnlijke verleden 
onder de loep in groepsverband, om geleidelijk de vrijheid die Jezus belooft 
te kunnen proeven. De deelnemende vrouwen gaan op dit moment door een 
moeilijk proces. Het is voor Katharina ook een intensief traject. Mede omdat 
zij tot nu toe ook achttien uur wekelijks aan vertaalwerk hieraan besteedde 
(Engels-Deens). Dat was niet efficiënt, want Deens is niet de hartstaal van de 
deelnemers noch die van Katharina. We vonden vertalers en zij zijn bezig om 
alles naar het Oostgroenlands te vertalen. Bid je mee voor hen? De inhoud is 
erg uitdagend voor hen. 

Familienieuws: bevalling
(Katharina) Ondertussen hebben we be-
sloten om hier in Tasiilaq van ons twee-
de kindje te bevallen. Of dat wel veilig is, 
wordt dan regelmatig aan ons gevraagd. 
Een jaar geleden had ik het me ook niet 
kunnen voorstellen hier te bevallen. Nu 
wel. Wat is er dan veranderd? Dat weet 
ik eigenlijk ook niet zo goed. Misschien 
voelen we ons hier gewoon steeds 
meer thuis. Het is bij nader inzien toch 
ook erg stressvol om voor de geboorte 
naar Nederland te reizen. En stress is 
juist wat je rond een bevalling niet moet 
hebben, toch? Als er geen complicaties 
tijdens de zwangerschap optreden, dan 
baren eigenlijk alle vrouwen uit Tasiilaq 
en de omliggende dorpen in het zieken-
huis hier. Ze hebben hier zelfs een bad 
waar je in zou kunnen bevallen! De ver-
loskundige heeft veel ervaring en als er 
toch onverwachts een keizersnede no-
dig is dan kan dat ook hier in de kliniek 
gebeuren. Ik voel me ondertussen ook 
met de zorg in de zwangerschap goed 
voorzien. In het begin van de zwan-
gerschap was het wel wennen omdat 
er minder naar wordt gekeken dan in 
Nederland. Maar dat schijnt bij een ge-
zonde zwangerschap dus ook niet echt 
nodig te zijn. We zijn er dankbaar voor 
dat het met mij en de baby heel goed 
gaat en vertrouwen erop dat ook verder 
alles heel normaal gaat verlopen. En 
wellicht komen we aan het eind van dit 
jaar nog met ons nieu-
we familielid naar 
Nederland en 
Duitsland!

Binnenkort met 
z’n vieren!
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Na een zondagse 
dienst

Hoe gaan we dit jaar te werk?
(Peter) Er is zoveel te doen dat we goed moeten bedenken wat God wil dat we hier 

doen. Sommigen van jullie kennen Jesaja 61 op hun duimpje. Het komt neer op 
het verbinden van gebroken harten, gevangenen de vrijheid in roepen en de 
gevangenis van gebondenen te openen. We zetten het werk voort dat Je-
zus Christus zelf deed. De boodschap is simpel, het zendingsbevel van 
Jezus is duidelijk en Gods liefde en kracht zijn onbeperkt. Maar waar rich-
ten we ons specifieker op? Discipelschap door middel van de zondagse 

diensten en de wekelijkse bijbelschool, welke nu een vast deel zijn van het 
werk. Er blijft een handjevol mensen vastberaden komen, waardoor we de 

diepte in kunnen. Pastorale zorg zal dit jaar een belangrijk punt zijn. De cursus 
die Katharina nu geeft werkt daaraan mee. In de tweede helft van het jaar willen we een 

andere pastorale cursus faciliteren, die in het Groenlands gegeven kan worden. Verder is het bouwen 
aan relaties een groot deel van ons werk. Op zondag avond bidden we samen met een ander echt-
paar en we nodigen wekelijks mensen uit om te komen eten. Later in het jaar willen we het locale 
radiowerk leven inblazen. En eigenlijk begint het idee van een evangelisatiecampagne, zoals 
een speciale genezingsdienst, ook meer en meer bij mij te borrelen… 

Financieel
(Peter) Nu we heel 2015 in Groenland hebben gewoond, is het ook goed om terug te kijken op 
financieel gebied. We hebben duidelijk ervaren dat God middels veel mensen altijd heeft voorzien 
in wat we nodig hadden. Op jaarbasis hebben we 2.500 Euro meer uitgegeven dan we begroot 
hadden. Dit is onder andere aan boodschappen. Maar dat hebben we ook weer aan giften extra 
ontvangen. Voor 2016 hebben we 18% meer budget nodig. Dat komt vanwege het kleintje dat we 
verwachten, een extra vliegticket en ook willen we aandacht geven aan onze oudedagsvoorzie-
ning. Wil je hieraan bijdragen? Je kunt dan  mailen naar claudia.vogel@globemission.org als 
je al giften geeft, waarin je aangeeft wat het nieuwe bedrag is. Geef je voor het eerst, dan kun 
je kijken op www.lightingreenland.com op welke manieren dit allemaal kan. Hoe dan ook heel 
erg bedankt!

Verder zijn er ook nog kosten voor het eerder genoemde vertaalproject van de pastorale cursus 
die Katharina geeft. Dit kost 1.750 Euro. Als je hier aan wilt bijdragen dan kan dit onder “project 99 
vertaalwerk” via onderstaande bankrekening. Het Groenlandse materiaal kan van veel waarde zijn in 
het werk hier. 

Veel liefs en een warme groet,

Peter, Katharina en Joël

De vrouwen die mee-doen aan de cursus


