Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,
Hier een bericht vanaf de andere kant van de wereld. We hebben een hele
voorspoedige reis gehad! En intussen wonen we alweer een paar weken in Ukarumpa,
hetzelfde dorp waar we 4 jaar geleden ook gewoond hebben. We wonen op dit
moment zelfs weer in hetzelfde huis als waar we al eerder in gewoond hebben! Het is
heel fijn om weer vrienden te ontmoeten, die we in die 4 jaar niet meer gezien
hebben. En het is bijzonder om te merken dat sommige vriendschappen gelijk weer
opgepakt kunnen worden, waar we 4 jaar geleden weggegaan zijn!
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In de achterliggende tijd hebben we ook een aantal leden van het Aitape West Team
ontmoet, met wie wij mee gaan samenwerken.
En we zijn ons hard aan het voorbereiden op ons vertrek naar Arop, het dorpje waar
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we onze aanstelling hebben en deze keer 8 weken zullen verblijven. Volgende week
zullen we daar naar toe vertrekken. Normaal zou het vanuit Ukarumpa 2 keer vliegen
PO Box 1 (175)
zijn. De eerste vlucht duurt ongeveer 1,5 uur, en de tweede vlucht rond de 30
minuten. Alleen de tweede vlucht is op dit moment niet mogelijk, omdat we vanwege Ukarumpa, EHP 444
het hoge gras dat gemaaid moet worden, niet kunnen landen op het laatste
Papua New Guinea
vliegveldje. Dus zullen we na de eerste vlucht verder trekken met een truck. De tocht
in de truck zal in het gunstigste geval 7-8 uur duren, maar het kan ook nogal uitlopen omdat we een paar rivieren
moeten oversteken, en als het water op dat moment hoog staat, moeten we wachten tot het water gezakt is, totdat
we door de rivier kunnen rijden.
De workshop waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven, kan helaas niet doorgaan en zal op een later moment
plaats vinden. Maar we gaan nu een andere workshop geven: namelijk ‘God’s Big Picture’. Deze workshop is voor
kerkleiders, en we hopen in een week tijd de grote lijnen in de hele Bijbel door te nemen. De workshop heeft een
aantal doelen. Het eerste doel is om de mensen meer inzicht te geven in de Bijbelse lijnen, met name vanuit het
Oude Testament. Voor de meeste taalgroepen geldt dat er nog niets van het Oude Testament in hun taal
beschikbaar is, terwijl ook het nieuwe Testament meestal nog niet volledig is. Door de mensen inzicht te geven in het
Oude Testament, zullen ze ook het Nieuwe Testament beter kunnen begrijpen. Aan de orde komen dingen als:
schepping, zondeval, zondvloed, Israël in Egypte, de woestijnreis, koningen en profeten in Israël, de omwandelingen
van Jezus op aarde, Jezus als Messias en de wederkomst. Daarnaast is een ander doel om de mensen meer een
chronologisch overzicht van de Bijbel te geven.
Naast lessen die we moeten voorbereiden, komen
er veel andere voorbereidingen bij kijken. Zo
kunnen we weinig groenten en vlees verkrijgen in
Arop. Dus moeten we dat meenemen. Om het
langer houdbaar te maken moeten we het eten
drogen. Zo hebben we dus voor 8 weken groenten
en vlees gedroogd.
Maar het is de eerste keer best lastig om te
bedenken hoeveel voedsel je in die 8 weken nodig
zal hebben. Je kunt niet te weinig meenemen,
want dan heb je uiteindelijk niet zo veel meer te
eten. Maar teveel meenemen gaat ook niet, want
we mogen maar een bepaald gewicht meenemen
in het vliegtuigje.
Tijdens onze vlucht naar Ukarumpa
Actuele informatie op www.willemenesther.nl
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Dus we hebben maar een schema voor een week gemaakt
en per dag opgeschreven wat we denken te zullen eten op
een dag. En dat uiteindelijk maar keer 8 gedaan. We
schrokken eigenlijk wel een beetje van de hoeveelheid die
je dan mee moet nemen: zo denken we rond de 20 kilo
meel nodig te hebben voor als we elke 2-3 dagen brood
willen bakken. En bijvoorbeeld: hoeveel zout heb je nodig
als je elke dag een snufje zout door je avondeten doet,
maar dan 8 weken lang? Hoeveel olie heb je nodig om te
kunnen bakken, etc. Uiteindelijk denken we een vrij
complete lijst samengesteld te hebben, maar het zal
moeten blijken of hij inderdaad compleet is.
Boven: gedroogde
wortels en groene bonen
Links: bagage om mee te
nemen naar Arop
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En daarnaast moesten we ook uitzoeken welke medicijnen (vooral antibiotica) we mee
wilden nemen, dus moet je eerst weten wat voor ziekten daar vaak voorkomen. Maar
ja, neem je voor elke ziekte die je daar kunt oplopen al medicijnen mee? Of neem je
alleen wat mee voor de meest voorkomende en meest ernstige ziekten? Maar in ieder
geval moeten we voldoende medicijnen meenemen zodat we onszelf in eerste instantie
kunnen behandelen, want een ziekenhuis is moeilijk te bereiken.
Met zulk soort zaken hebben we ons vooral de afgelopen week beziggehouden.
Ondanks alle voorbereidingen kijken we heel erg uit naar het verblijf in Arop. In de
volgende nieuwsbrief zullen we meer schrijven over ons verblijf daar.
Hartelijke groeten,
Willem & Esther van de Bruinhorst
PS. Op de volgende pagina staan foto’s van de mooie omgeving van Ukarumpa.

