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Peter, Katharina, Joël, Cora & Leni de Graaf

Het bouwavontuur
(Peter) In onze nieuwsbrief in juli, vertelden we dat er 150m3 grond was 
afgegraven voor het fundament. Toen wist ik nog niet hoeveel bloed, zweet en 
tranen het leggen van het fundament zou kosten. De bouw van het fundament 
(met 3 vrijwilligers) heeft 1.000 werkuren gekost en het staat nu vast op de 
rots. Vanaf dat moment verdwenen we ook van de “radar” en is er alleen nieuws 
uitgegaan via Facebook. Des te meer zijn we blij dat we nu de tijd kunnen nemen 
om deze nieuwsbrief rond te sturen! Velen leefden mee, baden mee en gaven 
steun op financieel gebied. Nu terugkijkend, na bijna 6 maanden, kan ik alleen 
maar zeggen dat dit project door God geleid is. Geweldig nieuws: de bouw van 
het “Huis van vrede” (=Eqqitsiniip iddiva) is afgerond! We hebben vanaf juni tot 
eind november twaalf vrijwilligers op bezoek gehad, waarvan de laatste drie 
zelfs 11 dagen reistijd hadden, voordat ze in Tasiilaq aankwamen. 

De bouw is een grote uitdaging geweest. Toen het fundament klaar was en 
we de vloer hadden gelegd kwam de regen. Grote plastic zeilen konden niet 
voorkomen dat er water doorheen kwam en de vloer waterschade opliep. Dat 
was in een tijd dat vrijwilligers net waren vertrokken en ik er helemaal alleen 
voor stond. Als ik geen hulp zou krijgen, zou het project tot een fiasco zijn 
geworden en zou alles kapot gaan. 

Beste broeder en zuster, 

Het laatste half jaar heeft vooral één 
ding ons bezig gehouden: de bouw van 
het “Huis van vrede”. Het was een erg 
inspannende tijd. En nu gaan we met 
grote zegen het nieuwe jaar in!

juni
Huis van vrede - oktober



Op dat moment heb ik God mogen ervaren als mijn Helper. 
Binnen een week waren er vijf vrijwilligers op de stoep (uit 
Nederland, IJsland, Finland en Noorwegen) en begonnen 
met grote inzet mee te helpen. Terwijl de aanbiddingsmuziek 
op de achtergrond speelde en we de ochtenden vaak met 
gezamenlijk gebed startten, zetten we onze schouders 
eronder. Het huis was binnen drie weken helemaal opgezet 
en dicht, net voordat de eerste sneeuw viel. Toen konden 
we de vloer ook herstellen.  Ik heb in die periode in een 
lagere versnelling gewerkt, want ik was helemaal op. 
Nu we zo goed als klaar zijn met de bouw, vragen mensen 
ons wanneer we het huis in gebruik gaan nemen. Misschien 
doen we dit zelfs al eerder dan januari 2020. Het lijkt erop 
dat veel mensen graag willen gaan komen. Laten we bidden 
voor een grote oogst!

Hier een indruk van één van de vrijwilligers: 

(Urs) In de periode van 13.11 tot 30.11.2020 mochten Klaus, Fritz 
en ik, helpen met het binnenwerk van het Zendingshuis. Onze 
taak was om de hele keuken te installeren, 5 binnendeuren, 
laminaat, tegels in douche, toilet en entree, wandkasten, 
plinten en 2 kamer ventilatie units. Materiaal en gereedschap 
was er allemaal. Er was een hele goede planning en logistiek 
van te voren, waardoor we dit met succes konden aanpakken. 
Gedurende deze tijd konden we ook genieten van het open huis 
en de gastvrijheid van de familie de Graaf. De avonden speelden 
we met de kinderen, aten het Groenlandse eten (walvisvlees, 
ijsbeervlees, walvishuid, gedroogde vis, enz.), maar het 
belangrijkste is natuurlijk de uitwisseling en persoonlijke 
ervaringen van Peter en Thinka met de bevolking van Tasiilaq. 
Toegang krijgen tot de mensen is een grote uitdaging. Het 
bereiken van de harten van mensen vereist veel gevoeligheid, 
niet alleen vanwege de taalbarrière, maar ook vanwege de 
eerlijk doch verlegen en moeilijk te benaderen aard van de 
mensen. Hun 3 kinderen Joël, Cora en Leni, die deelnemen aan 
de lokale school en kleuterschool, zijn dankbare deuropeners.  
Je voelt bij beiden het vuur voor hun missie. Zonder dat zou de 
motivatie niet groot genoeg zijn om de verschillen in cultuur 
en manier van denken te overbruggen. 
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Getuigenissen tijdens de bouw
(Peter) Enkele lokale bewoners hielpen ook mee met de 
bouw. Ik moet dan vooral aan één iemand in het bijzonder 
denken, die het meest betrokken was. Hij kwam er op 
een bijzondere manier bij: ten tijde van het drama met de 
regen en geen vrijwilligers, stond ik op de vloer van het 
gebouw. Toen kwam deze Groenlandse man naar me 
toe. We spraken in het Deens en ik voelde me gedrongen 
om voor hem te bidden. Hij was daar heel open voor en 
God raakte hem zodanig aan dat pijn in zijn knieën en rug 
sterk verminderden. Helemaal aangedaan, verliet hij de 
bouwplaats. Sindsdien kwam hij regelmatig langs om ons 
te helpen (hij is een gepensioneerde kundige timmerman!), 
ondanks dat zijn broer één van de openlijk grootste 
tegenstanders is van het werk dat wij hier doen. Zijn vrouw 
en hij komen nu zelfs naar de bijbelschool toe die we in 
oktober weer hebben opgestart. 

In de bijbelschool gebeurde nog een groot wonder bij een 
zuster van ons. Zij kon tot haar grote verdriet en wanhoop 
niet op tegen de boze gevoelens richting haar kleuter. Soms 
sloot ze zichzelf zelfs op in de wc, om zo te verhoeden 
dat ze geweld zou gebruiken. Aan deze innerlijke strijd 
kwam abrupt een einde toen haar tijd was gekomen om 

bevrijd te worden. Terwijl we baden, begon God haar te 
bevrijden van de oorzaak: een boze geest. Er kwam een 
grote weerstand in haar op en haar vingers kromden zich, 
totdat de bevrijding over was. Sinds die bevrijding merkt 
ze hoe de boosheid compleet verdwenen is en er een grote 
liefde en vrede in haar heerst, welke zich direct begon te 
uiten naar haar kleuter. Een enorme last werd van haar 
afgenomen.

kijkje binnen

onze Groenlandse timmerman

zonsopgang
klusuitje

samen eten

Een financieel plaatje
(Peter) Op de achtergrond speelde mee dat we een groot 
bedrag nodig hadden voor de bouw. Tot nu toe hebben  
we ongeveer 235.000 Euro van de 250.000 ontvangen. 
Geen enkel fonds heeft dit project ondersteund, vanwege 
“vernieuwde prioriteiten” door corona. Des te wonderlijker 
dat we zover zijn gekomen. Wie ons nog wil meehelpen in 
de laatste zet (de laatste rekeningen moeten halverwege 
januari betaald worden), kan dit doen door naar Globe 
Mission een gift over te maken o.v.v. project 486 
Zendingshuis (zie onder aan de achterzijde).



Familie Nieuws

(Thinka) Ook al konden we in de zomer niet zo 
vaak met de boot erop uit, toch hebben we onze 
uitstapjes in de natuur gehad. Terwijl Peter met 
de vrijwilligers hard aan het werken was waren 
de kids en ik regelmatig in het “Bloemendal” aan 
het “zwemmen” in de rivier. In de avonden aten 
we gewoonlijk gezamenlijk bij ons in huis. En op 
zondag gingen we met een vol beladen boot op 
stap om onze gasten de mooie natuur te laten zien 
(het is zelfs gelukt om de vriezers voor de winter 
te vullen!) Het was een drukke periode waarin ik 
soms met mijn handen in het haar zat. Toch is 
het erg waardevol gebleken: onder druk kan er 
iets waardevols groeien! Het hoogtepunt van de 
vakantie was een nachtje kamperen in een fjord 
1,5 uur van Tasiilaq vandaan. De kids praten er nog 
steeds over – net zoals over alle vrijwilligers die 
we over de vloer hadden. Leni  (2 jaar) noemde 
laatst nog iedereen bij name op, die is komen 
helpen. Zij hebben er erg van genoten met zo veel 
mensen buiten het gezin contact te hebben. En het 
is ook voor hen een getuigenis geweest van geloof, 
zoals Joël het verwoordde toen de vrijwilligers na 
het avondeten weer aan de bouw gingen verder 
werken: „houden zij zo veel van God, dat ze zo hard 
werken?“ 

Voor sponsoring: 
Globe Mission (in Duitsland; belasting aftrekbaar)
IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53
Onderwerp: ‘Project 99 - De Graaf’ of ‘Project 486 - Zendingshuis’

Een warme wintergroet uit Groenland, 
Peter en Thinka

Eiondelijk zomer

Peter en Katharina de Graaf • Box 99 • 3913 Tasiilaq • Greenland • Email: info@lightingreenland.com

Zwemmen

(Thinka) Hoe geweldig is onze God! In welke uitdagingen we ons 
ook bevinden, als we naar Hem kijken, valt er een last van ons af. 
Vooral de kerstperiode nodigt ons specifiek uit om op God te kijken. 
Ik herinner me graag eraan dat de ‘eerste kerst’ niet in perfecte 
omstandigheden plaatsvond, want de situatie was nogal uitdagend 
voor Maria en Josef. Maar er was iets dat wel perfect was: Jezus, 
het kind in de kribbe. Hij is mijn hoop! Voor mijn eigen worstelingen, 
voor de hopeloosheid van degenen om me heen en voor een 
prachtige toekomst. Het beste moet nog komen! Wij wensen je 
Gods alomvattende vrede toe voor jouw kerst en het nieuwe jaar! 
Bedankt dat je dit jaar met ons mee hebt geleefd en het werk hier 
op verschillende manieren hebt ondersteunt!


