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Familienieuws: 
(Peter) Cora is geboren op 31 mei, 
om 04:10. Ze woog 3,3 kg en was 
50 cm lang. We zijn erg blij dat alles 
zonder complicaties is verlopen en 
dat de beide dames het goed maken! 
Het was bijzonder hoe Joël haar voor 
het eerst ontmoette in het ziekenhuis 
en erg lief is met haar. Hij begrijpt het 
prima wanneer mensen hem in het 
Groenlands vragen of hij nu een grote 
broer is. We missen de kraamzorg 
wel, maar Nederland is daarin erg 
bevoorrecht! We misten ook het 
kraambezoek, want dat zijn de mensen 
hier niet gewend. De roze en blauwe 
muisjes (we hadden beide ingeslagen) 
zijn ondertussen wel bijna op; zelfs met 
beschuit!
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Lieve vrienden en zendingspartners,
In onze vorige nieuwsbrief had ik het over mijn 
verlangen om een dienst te houden waarin we konden 
bidden voor zieken. Dit is inmiddels gebeurd in april! 
Tientallen kwamen er langs en met name het aantal 
jongeren trof ons.

Gebed na de  
evangelisatiedienst

(Peter) Velen kozen ervoor, na het horen van het goede nieuws over Jezus, 
om Hem te vertrouwen. Dit werd opgevolgd met gebed voor zieken en zo stond 
God ons bij doordat er zieken werden genezen. Ik hoop dat velen van het 
thuisfront ook kunnen proeven van de vreugde die hier ontstond. Eén meisje 
was zo geraakt dat ze haar vader meenam naar de eerstvolgende zondagse 
dienst. Deze man is daarna blijven komen en is ook door God genezen van 
zijn rugklachten. 

Met Pinksteren gingen we met verschillende boten naar de overkant van het 
water en in de open lucht sprak ik over wie Jezus is en wat Gods Geest wil 
doen in ons. Daarbij durfden verschillenden Jezus te vertrouwen voor hun 
redding! Ik sta soms echt verbaasd hoe God aan het werk is! We hopen ook 
dat er daarom meer mensen zullen komen naar de diensten.

We gaan ook gewoon door met het zoeken naar een huis dat dienst kan doen 
als ontmoetingsplek. Of dat uiteindelijk het grote gele huis gaat worden is op dit 
moment een groot vraagteken voor ons. Recentelijk is het niet gelukt om een 
ander huis te kopen, omdat ons bod niet hoog genoeg was. De huizenprijzen 
stijgen, de markt is oververzadigd en dus rest ons niets dan te blijven zoeken. 
Iedereen die ons hierin steunt, heel erg bedankt! Willen jullie hier ook voor 
bidden? 
Wat al wel af is, is de drietalige website www.lightingreenland.com.

Op weg naar herstel
(Katharina) De cursus ‘‘Making peace with your past“, die ik met drie 
vrouwen heb doorlopen stond voor mij dit voorjaar centraal. Ik was 
blij toen ik het halverwege mei kon afronden. Ik ben in de drie en een 
halve maand dat de cursus liep behoorlijk aan mijn grenzen gekomen 
en heb weer eens moeten leren loslaten. Gezien de verhalen die door 

het materiaal loskwamen voelde ik me regelmatig erg 
onbekwaam in mijn rol als facilitator. Ik had wel een 

handboek voor het leiden van de cursus, maar veel 
liep gewoon niet zoals het volgens het handboek 
zou moeten (bijvoorbeeld de voorbereiding door 
de deelnemers). Ik had twee vertalers gevonden, 
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die het materiaal naar het Groenlands zouden vertalen en enthousiast aan de taak begonnen. 
Na een week, 10 onbeantwoorde oproepen en vreemde excuses had ik nog maar 1 vertaler. 
Het materiaal was inhoudelijk te confronterend voor de ander. Na nog eens drie weken later 
had ik geen vertaler meer terwijl we achterliepen en moest ik ineens het benodigde materiaal 
binnen korte tijd zelf vertalen van het Engels naar het Deens. Het frustrerende daarbij was dat 
het niet alleen al mijn tijd en energie in beslag nam, maar ook dat het niet altijd even goed door 
de deelnemers begrepen werd. Je kunt je voorstellen, dat ik me af en toe afvroeg of het wel 
allemaal nog zin had... En toch kon ik na elke wekelijkse cursus avond weer opnieuw constateren 
dat God aan het werk is. Hij heeft de deelnemers elke keer weer persoonlijk bemoedigd toen 
zij het niet meer zagen zitten. In hun tijd met God heeft Hij heeft de deelnemers geleid in het 
verwerken van pijnlijke herinneringen. Hij heeft inzicht gegeven in ongezonde patronen en hoe 
ermee gebroken kan worden. Ik sta nog steeds verbaasd erover wat God door de cursus heen 
in de drie vrouwen heeft gedaan, zonder dat het enigszins een “perfecte cursus” is geweest! 
Alle drie deelnemers vertelen, dat ze zich zo opgelucht voelen. Ze weten nu, dat een leven in 
schaamte en achter maskers niet “normaal” is en hoe het anders kan. Bij een iemand is zelfs 
haar vliegangst ineens verdwenen. Dat inspireert mij om me uit te strekken naar meer, ook al 
gaat de weg daarheen misschien niet over rozen.

Verlof
(Peter) We komen van 18 juli tot 21 september naar Nederland en Duitsland en zien er erg naar 
uit om weer contact te leggen met velen. De agenda druppelt al vol om mensen te ontmoeten en 
ook zien we uit naar twee weken vakantie in Nederland. We hebben twee ontmoetingsmomenten 
waarin we jullie graag ontmoeten en bijpraten. Kom je langs?
Woensdag 24-08 19:00 Open avond in Pinkstergemeente de Morgenstond in Zoetermeer. 
Zondag 28-08 12:30 Ontmoetingsmiddag na de dienst (10:30) in de Opstandingskerk in Utrecht. 

Sponsors
(Peter) Ondanks het feit dat het hier in Groenland allemaal veel duurder is, redden we het 
met een jaarinkomen dat gelijk is aan toen we nog in Nederland waren. Voor iedereen die 
ons financieel heeft ondersteund (sommigen al meerdere jaren zelfs), heel erg bedankt! 
Vanaf het begin van 2016 zijn onze kosten door verschillende redenen omhoog gegaan. 
Zouden jullie ons hiermee kunnen helpen? Maandelijks hebben we 400 euro meer nodig. 
Dat is mede door pensioenopbouw, veranderingen in de achterban en recentelijk uiteraard 
onze familie uitbreiding. Je kunt de bijgevoegde machtigingskaart gebruiken, welke dan 
door Globe Mission zal worden verwerkt. Een eventuele oude machtiging komt daarmee te 
vervallen. In elk geval bedankt!

Een hele warme groet en hopelijk tot gauw,

Peter, Katharina, Joël & Cora
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IBAN DE20 5206 0410 0004 0022 53
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