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Greenland news
Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf

Lieve vrienden en familie,

Getuigenis

Verhalen helpen altijd goed om ergens deel
van te worden. Voor sommigen is het een
lange tijd stil geweest vanuit onze kant. We
hopen dat je in deze nieuwsbrief iets kunt
proeven van wat God doet in Groenland. Dat
is mede mogelijk door de brede support van
jullie. Dank je, voor welke support je ook geeft!

(Peter) Joëls (8 jaar) klas is samen met een andere klas naar
werkplekken in ons dorp gegaan om te kijken. Het “Huis van
Vrede” kwam ook voor op hun lijst om te bezoeken omdat het
Joëls droombaan is om te werken net als zijn vader. Zo zaten er
30 kinderen met 5 begeleiders te luisteren naar wat we hier zoal
doen. Tijdens die presentatie, hoorden zij erover dat Jezus ook
kinderen kan genezen. En zo kwam er een uitnodiging om gebed
te ontvangen. Een lerares kwam daarop naar voren met een meisje,
dat ook weleens in onze gemeente kwam. Daar kreeg ze dan ook
gebed, maar er was tot dan toe geen doorbraak gekomen. Sinds
haar vroege jeugd had ze een suiker- en lactoseallergie, waarbij
haar buik helemaal werd opgeblazen als ze verkeerd at. Maar tijdens
dit gebed kwam de doorbraak. Voor het zicht van 30 kinderen en
verschillende leraren, werd zij aangeraakt door de Heer! En sinds
het gebed kan ze eten wat ze wil. Het gaf haar grote blijdschap!
Gods wegen zijn bijzonder.

Toen we in januari 2021 het nieuwe gebouw
“Huis van Vrede” in gebruik namen, was
ons gebed:”Heer, laten mensen hier verlost,
bevrijd en genezen worden. Laat Uw liefde
en kracht hier manifesteren!” We hadden de
indruk dat het huis tot zegen zou zijn voor veel
mensen en net als een ark zou functioneren.
En we zien dat er inderdaad meer mensen
worden geraakt door Gods liefde.

Bijbelschool
(Peter) In de bijbelschool komen wekelijks ongeveer 20 mensen,
waar we de afgelopen tijd veel hebben geleerd over het ontdekken
wie we in Christus zijn. Ons oude leven is voorbij en het nieuwe is
begonnen. We zijn niet meer de verloren zoon. Maar nu we verzoend
zijn met God, opent zich het nieuwe leven voor ons. Velen hebben
te maken met schaamte en sluiten zich daarom gemakkelijk af voor
anderen. Maar we zien hoe mensen stap voor stap verder komen
met Christus.

Sneeuwplezier

Er hebben zich nu ook 2 kleine groepjes gevormd, waarin het leven
van God met elkaar gedeeld kan worden. Dat is ook in lijn met waar
we denken dat God naartoe werkt, namelijk dat het leven van God
niet alleen maar in de diensten of Bijbelschool wordt genoten. Maar
dat het grote invloed heeft op het dagelijks leven waarin we samen
leren om in Gods liefde te blijven.

Doop
De dopelingen

Nieuw leven
(Peter) Zo moet ik denken aan een stel dat na 25
jaar huwelijk de papieren al getekend had om te
gaan scheiden. Hij stond op het punt om zijn leven
te beëindigen, maar tot slot had hij besloten om
naar de dienst te komen en werd er diep door de
Heer aangeraakt. Die avond kwam hij zelfs met zijn
vrouw bij ons thuis op bezoek, omdat zij na de dienst
een verandering in haar man kon zien. Hij was er
nog beduusd van en zijn vrouw hoorde het goede
nieuws van de dood en opstanding van Christus. Zij
kwam ook tot geloof en ze besloten daar om elkaar
te vergeven. Sindsdien “geniet ik van het leven zoals
ik dat nog nooit heb gedaan”, zegt haar man. Beide
wandelden later een keer de berg op, waar ze met
uitgestrekte armen de Heer aanbaden en dankten
voor Zijn goedheid. Wat is het mooi wanneer een
mens de liefde van God zo puur beantwoordt!

In maart zijn er 8 mensen gedoopt worden. Mensen
maken de keuze om werkelijk bij Christus te horen,
ondanks tegenstand die er vanuit hun omgeving is.
Maar Gods genade is met ons en Gods liefde is
mensenharten aan het smelten. Bijna elke week
komen er nieuwe mensen bij en we zien hoe het
koninkrijk van God zich daadwerkelijk uitbreid als
een olievlek. De doopdienst was zo druk bezocht
dat er 8/9 mensen geen zitplaats meer konden
vinden terwijl Thinka met een groep kinderen al op
de grond vooraan zat. De week daarop waren er
20 kinderen in de kinderopvang tijdens de dienst
aanwezig (in een kamer van 15m²). Je zou bijna
kunnen zeggen, dat het uit de hand loopt... We zijn
ons erg bewust van onze afhankelijkheid van God
in de begeleiding en de geestelijke opbouw van
deze groeiende groep.

Doopdienst

Soepkeuken

Soepkeuken en tweedehands verkoop
(Thinka) In het najaar ben ik begonnen met een
maandelijkse soepkeuken en een tweedehands verkoop
die dit zou financieren. Dit zijn ideeën die al langere tijd
in mijn gedachten speelden en nu leek de tijd ervoor
rijp. Meerdere malen sprak God door Zijn Woord tot mijn
hart en werd ik bevestigd door Gods verlangen om uit te
rijken naar hen waar niemand naar om ziet. Want God
wil dat Zijn huis vol wordt!
Ik ben er blij verrast door hoe de verkoop als vanzelf
begint te lopen en mensen (ongevraagd!) met kleren en
speelgoed komen die ze willen doneren. Tegelijkertijd is

de verkoop ook een zegen voor de minder bedeelden en
komen mensen erg graag kopen.
De soepkeuken heeft wat langer nodig om op te starten.
Ik werd in januari wel echt geraakt door een man, die
uitbundig zijn dank aan ons liet zien: “ik had dit zo nodig
deze maand! Dit is de eerste keer dat zoiets in het dorp
aangeboden wordt.” Twee andere echtparen, die tijdens
de soepkeuken een goed gesprek met Linda (onze
vertaalster) hadden, hebben daardoor de stap durven
nemen om naar de bijbelschool te komen en waren
zelfs bij de doopdienst aanwezig!

Familie Nieuws

Verlof in Nederland

(Thinka) Deze winter is er zoveel meer sneeuw
gevallen dan in de afgelopen jaren. Ons huisje
is helemaal ingesneeuwd zodat dat de kids
gemakkelijk het dak op kunnen klimmen en veel
plezier hebben om ervan af te springen in de
sneeuw. God verzorgt ons als gezin zo geweldig.
We hebben een knus huurhuisje en de kids leven
hier als vanzelfsprekend. Ze spreken vloeiend
Oost-Groenlands en hebben het naar hun zin
met de andere kinderen. Maar af en toe komt ook
tevoorschijn dat niet alles voor hen zo makkelijk
is. Ze missen relaties met andere volwassenen
buiten ons gezin, zijn verdrietig over het gemis van
vrienden die verhuizen en voelen zich onder druk
gezet door hun omgeving. Bid je met ons mee, voor
hun bescherming en dat ze geworteld mogen zijn
in de liefde van God?

(Peter) De afgelopen drie jaar zijn we niet in Europa geweest.
We zien er daarom naar uit om deze zomer weer naar Nederland
en Duitsland te reizen. Begin juli zijn we in Nederland en willen
jullie graag bemoedigen door te vertellen over het werk hier in
Groenland. Omdat we geen thuisgemeente hebben willen we graag
aansluiten op uitnodigingen om over het werk te komen vertellen.
We horen daarom heel graag van je als je gebruik wilt maken van
deze mogelijkheid.

Een warme groet uit Groenland,
Peter en Thinka
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