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Lieve vrienden,
En dan ineens word ik rond 02:00 wakker gemaakt “het gaat 
gebeuren!” en 2 uur later ligt er een kersverse dochter in onze 

armen! Ze heet Leni, wat fakkel, schitterend of 
stralende betekent. 22 maart is zij geboren.

(Peter) Naast de intense tijd van de geboorte van 
onze dochter hebben we ook ervaren hoe er een 
druk staat op de kleine geloofsgemeenschap. We 
kenden een korte periode van plotselinge activiteit. 
Daarbij kwamen er 7-8 mensen tot geloof, waarbij 
God ons bijstond met wonderen. Iemand had 
bijvoorbeeld rugklachten en die waren direct weg 
na gebed. Maar dan komt die vraag:”volg je Mij”? 
En dan zien we dat de meesten het laten afweten. 
Mensen worden gemakkelijk tegengehouden door 
de tegenstand die er plots op hen afkomt. We 
hebben toen in de bijbelschool in ongeveer tien 
lessen de eerste brief van Petrus bestudeerd en 

hebben geleerd over het blijven staan in tegenstand. De mensen herkenden 
veel van hun situatie hierin en waren erdoor bemoedigd. Eens heb ik gevraagd 
hoe sommigen vervolging ervaren:

Een man antwoordt: ”Er zijn er die ons uitlachen en slecht over ons praten. 
Die groeten ons niet meer hartelijk. We zijn de vrienden kwijtgeraakt met wie 
we altijd dronken. Die zeggen dat zij zelf toch ook christen zijn en of wij nu dan 
beter zijn dan hen… Maar we hebben er ook andere vrienden voor in de plaats 
gekregen.”

Een vrouw antwoordt: “Iemand was een paar keer 
meegekomen naar de bijbelschool, maar na thuiskomst 
werd haar man kwaad op haar. Hij was dronken en 
vertelde dat wij een ander geloof hebben. En ook dat hij 
haar niet vertrouwde dat ze er echt was geweest, maar 
misschien wel ergens anders. Zij komt nu niet meer”.

Het zijn zomaar voorbeelden van het soort tegenstand 
dat we hier ervaren. Je zult begrijpen dat gebed essentieel 
is hierin! Bid je mee dat in deze geïsoleerde, donkere plaats, 
het licht van Christus zal doorbreken? 

Verschillende bezigheden
In de tussentijd lopen er ook nog wat andere plannen doorheen. Ik ben bezig 
om te kijken of we hier kwartels kunnen gaan houden, want de prijzen zijn 
schrikwekkend hoog voor eieren. Ook kijk ik samen met iemand anders naar 
mogelijkheden om wortels en sla te kweken. Wanneer we dat wat groter 

Family News
(Katharina) Het is geweldig en 
uitdagend tegelijk om Leni in ons 
gezin te mogen verwelkomen. Zij 
is nu al weer 6 weken oud en groeit 
prachtig. Op de geboorte kijken we 
ook positief terug. Ook al was het die 
middag voorafgaand aan de geboorte 
spannend. Ik kreeg te horen dat de 
(enige) verloskundige met spoed 
had moeten vertrekken, terwijl een 
vervangende verloskundige pas over 
een paar dagen zou invliegen. Er was 
dus geen verloskundige en ik stond 
op het moment van bevallen – even 
slikken en omschakelen. Er waren wel 
een aantal geboorte helpers, die een 
geboorte konden begeleiden. Die nacht 
is Leni dan ook geboren. Het was een 
vlotte en goede geboorte en we zijn 
blij met de vriendelijke Groenlandse 
geboorte helper die erbij was. 
De eerste twee weken na de geboorte 

waren best moeilijk omdat we 
allemaal ziek werden. We waren 
zo blij dat mijn moeder was 
gekomen om ons te helpen! We 
zouden niet weten hoe we het 
zonder haar hadden moeten 
redden. Er kwam ook een storm 

opzetten en er viel binnen 3 
dagen ineens 2 meter sneeuw – 

dat betekende dat Peter de ramen 
dicht moest timmeren en steeds weer 
sneeuw moest scheppen, ook al was 
hij ziek. 
Joël en Cora vinden hun zusje 
helemaal geweldig. Het is zo schattig 
om te zien hoe teder Joël naar haar 
kijkt terwijl hij haar vast houdt en zijn 
wang tegen haar wrijft en hoe Cora 
haar steeds maar kusjes blijft geven... 
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aanpakken, dan zou dit ook een baan voor iemand kunnen opleveren en veel goedkopere groente 
voor het dorp. In dit seizoen is de prijs voor een zakje wortels van 500 gram ongeveer 8 euro. Over 
eten gesproken, we hebben laatst ook een interview gehad met de EO over ‘onze keuken’.

En ook zijn we nog altijd bezig met een zendingshuis. We hebben een stuk grond op het 
oog, dat we zouden kunnen krijgen als we zowel een goed bouwplan en een plan voor 
financiering kunnen overhandigen aan de plaatselijke gemeente. Dit moet voor eind 
augustus gedaan zijn.

Ook zijn we op weg om ons officieel aan te sluiten bij de erkende Pinkstergemeente 
van Groenland. Deze gemeente heeft aan de westkust meerdere kerken en het was 
in Nuuk dat we in hun kerkgebouw hebben gewoond toen we ons werk startten. Het is 
voor ons (werk) van belang dat we ergens officieel bij horen, zodat we ‘herkenbaar’ zijn 
en dat de mensen zich kunnen aansluiten. Zo wordt het meer een Groenlandse kerk en zijn 
we niet een op zichzelf staand groepje mensen.

Uitdagend
We hebben nog een grote uitdaging waarin we wel steeds verder komen. Zoals eerder 
gecommuniceerd, hebben we een bedrag nodig van rond de 12.000 Euro voor belastingen. 
We willen een inhaalslag maken dit jaar, zodat we volgend jaar niet achter de feiten 
aanlopen en veel rente moeten betalen. Inmiddels hebben we meer dan de helft al 
binnen. Dat is geweldig! Mocht je ons hier in willen steunen, dan bedanken we je 
hartelijk. We zijn tijdelijk geholpen in onze liquiditeit, dus de betaling is gelukt vóór 
begin mei, maar de andere helft moet nog wel komen. Bidt je ook mee? 

Tot slot, we hebben weer een cursus “Pain of the heart” in mei op de planning staan, 
die vorig jaar prachtig was ontvangen. Het gaat om een pastorale cursus waarbij 
alles in het Groenlands wordt gedaan. Dat is geweldig! De voorganger, Brian Wind, 
komt daarvoor vanuit de westkust. Vorig jaar waren er 11 mensen waarbij een 
ieder diepe pijn mocht beginnen te verwerken. Ik geloof niet dat we ooit 
een geestelijk intensere tijd hier hebben meegemaakt. God genas 
geweldig diep in de harten van mensen en we zien ook nu weer uit 
naar wat God gaat doen. 

We wensen je Gods vrede en vreugde toe!

Peter en Katharina

Bakken sneeuw

Kraamvisite

Onze 
geboortehelper


