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Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf

De kracht van God
(Peter) We weten dat het koninkrijk van God niet alleen in woorden is maar ook 
in kracht. Een getransformeerd leven is de levende brief voor anderen om te 
lezen. Dit gaat in stappen en kan alleen door de kracht van Gods Geest. Ik moet 
denken aan een jongen, die al heel lang meeloopt. Hij worstelt en we weten dat 
onze strijd niet tegen mensen van vlees en bloed is, maar tegen kwade geesten 
in de hemelsferen. En Gods tijd was gekomen voor deze jongen. Tijdens een 
bijbelschool werd hij geraakt door Gods Woord en kwam hij voor gebed. Hij 
zei:”ik heb grote moeite om te geloven dat ik ooit in het licht zal leven. Ik geloof 
altijd dat dat nooit kan en dat ik in de duisternis moet blijven leven.”.  Toen ik 
voor hem bad, begon er een geest door hem heen te spreken en noemde zijn 
naam:” Judas! Judas!” Herinnert u zich hoe de Heer vroeg om de naam en dat 
het antwoord “Legioen!” was? En nu hier in Tasiilaq, zei de geest door deze 
jongen heen dat hij hem twijfel gaf. Toen ik deze geest het bevel gaf om de 
jongen te verlaten, wilde hij niet, maar moest zich onderwerpen aan de naam 
van Jezus. Na deze bevrijding, werden er nog 3 mensen zichtbaar bevrijd. We 
prijzen God voor deze bevrijdingen. De jongen vertelde me dat hij nauwelijks 
meer negatieve gedachten heeft en hoe hij in rust kan slapen. Hij vertelde me 
dat hij een paar jaar geleden tot “Judas” had gebeden. Bidt u mee voor verdere 
heiliging?

Beste broeder en zuster, 

Er is zoveel nieuws te vertellen, dat ik 
niet goed weet waar ik moet beginnen. 
We zijn heel enthousiast over wat God 
aan het doen is onder ons.
In januari zijn we het nieuwe gebouw 
“Huis van Vrede” gaan gebruiken.  
We houden er zondagse diensten 
en een bijbelschool. Thinka komt er 
samen met een groep meiden, en af 
en toe met vrienden van Joël. Eindelijk 
hebben we ook een plek om wat 
meer aandacht te kunnen geven aan 
persoonlijke counseling en hebben we 
een kantoor buiten onze woonkamer. 
We ervaren hoe het hebben van een 
eigen faciliteit ons meer rust geeft en 
ook ons eigen geestelijk leven verreikt, 
zodat Hij nog meer door ons heen  
kan leven. Kortom, het “Huis 
van Vrede” is een enorme zegen  
voor ons en het werk dat we hier  
onder de mensen doen. 

Eerste bijbelschool in het gebouw

Meidengroep



Zondagse diensten
(Peter) Op een zondagavond werd er een meisje van 
14 jaar bij ons gebracht, in het “Huis van Vrede”. Zij 
sprak sinds haar geboorte al met een zachte stem. 
Ze kon alleen maar fluisteren. In de wetenschap 
dat Jezus ook doofstomme mensen genas, kwam 
ze langs met nog 4 anderen. Daar was nog een 
jongen van 18 jaar bij, die over zijn hele lichaam 
ernstige exceem had, sinds een jaar. Nadat ik hen 
had verteld over wat Jezus aan het kruis voor ons 
heeft gedaan, baden we voor hen. De jongen ervoer 
hoe warmte in zijn hele lichaam kwam. Hij was er 
zichtbaar door verwonderd. Een week later was de 
exceem in zijn gezicht weg en ook zijn lichaam is 
begonnen met herstellen! De kracht van God om 
ons leven te tranformeren is een groot cadeau van 
God, zonder welke ik niet zou weten hoe we het 
hier ooit uit zouden kunnen houden. Tijdens dit 
gesprek aanvaarde het meisje Jezus Christus als 
haar Heer en Verlosser. De jongeman kwam op de 
daarop volgende bijbelschool naar mij toe en zei:”ik 
wil ook christen worden, net zoals jullie dat zijn”. 

Een paar dagen later hoorden we  dat het meisje, dat 
weer naar haar dorp was gereisd, begonnen is om 
hardop te spreken! We belden haar op en ik hoorde 
haar normaal spreken. Dat was ondenkbaar! Haar 
ouders zijn enorm blij en natuurlijk is het meisje zelf 
ook blij. We verheugen ons over dit soort wonderen 
van de Heer! Ik hoop dat het ook u verblijd! 

We hebben ervoor gekozen tot eind mei elke 
zondag samen te komen, in plaats van om de week. 
Voor het idee: we komen nu met ongeveer 15-20 
volwassenen samen plus net zoveel kinderen. In de 
laatste tijd leren we vooral over wat het betekent dat 
Jezus in ons leeft. Het is een leven dat overwint en 
dat getest en beproefd zal worden. Hij groeit in ons, 
door in het Woord van God te mediteren. Buiten 
Hem om is er stagnatie en terugval in zondige 
patronen, wat we helaas ook veel zien. Bedankt 
voor de keren dat je voor ons hebt gebeden. Wil je 
ons blijven herinneren in gebed? 

Zondagse dienst

Kinderdienst

Koffie na de dienst



Kinderen
(Thinka) Sinds we het” Huis van Vrede” kunnen gebruiken 
is er veel meer ruimte in ons huisje om een thuis te zijn 
en kinderen te verwelkomen. Ik ervaar hoe God mijn ogen 
opent voor de nood waar kinderen in opgroeien.  Mijn hart 
is gebroken door het zien van de hoeveelheid disfunktionele 
omstandigheden waarin zoveel kinderen hier elke dag leven. 
Ik begrijp steeds meer wat dit met hun als kind doet. Nu we 
geen structurele werkactiviteiten meer thuis hebben ervaar 
ik veel meer ruimte om bijna elke dag kinderen op bezoek 
te hebben, hun als van zelfsprekend mee te laten eten en 
regelmatig blijft er nu ook een vriendje logeren. Als je hun 
situatie kent wil je hen gewoon in je armen nemen en voor 
ze zorgen. Ik merk, dat dit een stuk is dat God mij in het hart 
heeft gelegd in de laatste maanden en ik ben benieuwd hoe  
Hij dat verder gaat uitwerken. 

Meidenavond
(Thinka) Ik begon deze avonden een jaar geleden 
met het idee om de tienermeiden van gezinnen uit de 
gemeente te onderwijzen in het geloof en door leuke 
activiteiten een relatie met hen op te bouwen. Met nog 
iemand anders die ook kan vertalen zijn we enthousiast 
samen gestart. Ondertussen ziet het er wat anders 
uit dan ik had verwacht: van de meiden die ik op het 
oog had komt niemand meer (wel zo’n 10 andere 
meiden, die in de laatste maanden door iemand zijn 
meegenomen) en ik doe de avonden nu alleen en zonder 
vertaling. Je kunt je misschien voorstellen, dat het me 
best wat frustraties heeft opgeleverd: beloftes die niet 
nagekomen worden, inhoudelijke voorbereiding die 
nutteloos blijkt vanwege ontbrekende vertaling en een 
enorme taalbarière waardoor ik nauwelijks contact kan 
maken met de meiden, die van nature al best gesloten 
zijn. Het is verdrietig om te zien hoe de tienermeiden, 
van de gezinnen die al langer met God betrokken zijn, 
in de problematiek van alcohol, misbruik, zelfmoord 
pogingen en dergelijke terechtkomen. Ik begon me af te 

vragen of mijn inspanningen uberhaupt nut hebben. En 
in al deze frustraties proef ik toch elke keer weer, dat dit 
precies de weg is die God wil gaan. Het is voor mij vaak 
een paradox, maar ik ervaar Gods leiding om er gewoon 
te zijn, zonder inhoudelijke verwachting, zonder zelf iets 
te kunnen presteren. Gewoon er zijn – soms is het niets 
doen best moeilijk om uit te houden. Wat we dan wel 
doen? Taart bakken, chocolademelk drinken, knutselen 
– maar vooral spelletjes doen. En eigenlijk geeft het mij 
ook meer vrijheid en rust. Want ik hoef niet te bedenken 
wat “het juiste thema voor vanavond is om maximale 
impact op het leven van de meiden te hebben”... 
Het is soms een te snelle conclusie om te zeggen, dat 
God vast iets anders heeft, wanneer iets meer energie 
kost dan dat het oplevert. Ik heb geleerd, dat het juist de 
frustratie punten zijn, die God precies zo voor mij heeft 
gearangeerd om mij te breken en zo tot Zijn doel in mij 
te kunnen komen. Als ik dat omarm kan ik een stroom 
van leven worden voor anderen. 

Meidenavond



Familie Nieuws

(Thinka) Ik heb ontdekt dat de meeste 
buitenlanders, die hier wonen, winter-liefhebbers 
zijn. Wij zien toch wel wat meer uit naar de zomer! 
Maar er moet nog behoorlijk wat sneeuw en ijs 
wegsmelten, voordat de boten het water in kunnen. 
We hopen deze zomer wat meer uitstapjes met de 
boot te kunnen maken nu we toch de hele zomer 
hier blijven. De kids zijn er verdrietig over, dat we 
niet kunnen reizen. Maar ze zien er wel naar uit om 
dan ergens meerdere nachten in een tent te gaan 
slapen. Leni is bijna over haar middagdutje heen 
gegroeid, dus dat geeft wat meer flexibiliteit voor 
uitstapjes in de natuur. Cora zou eigenlijk het liefst 
deze zomer al naar school willen, zoals de meeste 
van haar vriendjes. Ze heeft het even moeilijk om 
naar het kinderdagverblijf te gaan en wil het liefst 
gewoon thuis blijven – “dan kan ik toch leren hoe 
ik later moet werken”-, was haar argument. Voor 
Joël hopen we van de zomer een klein kamertje te 
kunnen maken door een deel van de woonkamer 
hiervoor op te offeren. Tot die tijd worden elke 
avond alle knuffels van zijn zussen ingepikt (als 
die al slapen) om er lekker mee te knuffelen. Het 
lijkt hem zo heerlijk om een heel bed vol knuffels 
te hebben. Als je hem met zijn verjaardag (25.07) 
een leuke verrassing zou willen geven, zou je hem 
een knuffel kunnen sturen. ;)
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Een warme groet uit Groenland, 
Peter en Thinka
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Plannen voor de zomer
(Peter) Helaas kunnen we deze zomer niet naar Europa reizen, 
omdat Groenland nog steeds de grenzen dichthoudt. We hadden dat 
een beetje zien aankomen, maar het is toch ook een teleurstelling. 
Aan de andere kant kunnen we de tijd goed gebruiken om de 
puntjes op de i te zetten met betrekking tot het zendingshuis. Er 
moet nog een entré met afdak worden gebouwd en het huis moet 
helemaal van buiten worden geschilderd. We hopen daar hulp bij te 
krijgen van een vriend uit het westen, die het fundament ook heeft 
gebouwd. Zijn vrouw (schilder van beroep) en kinderen komen dan 
hopelijk ook mee. 

Huis van Vrede


