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Beste familie, vrienden, kennissen en betrokkenen,
‘Een mens stippelt zijn weg uit, God bepaalt de richting die hij gaat’
Dat was de tekst die op onze trouwkaart stond. En in die 11 jaar van
ons huwelijk, hebben we maar al te goed ervaren hoe waar dit is.
Zeker de afgelopen maanden.
Ons verlof is zo totaal anders verlopen dan we gedacht hadden. En
het heeft ook zoveel langer geduurd dan we verwacht hadden. Maar
nu gingen er toch ineens deuren open om weer te kunnen
vertrekken! We zien hier erg naar uit.
Vliegtickets
We hebben goed nieuws te melden! Onze tickets terug naar Papoea
Nieuw Guinea (PNG) zijn weer geboekt.
We hopen D.V. 19 augustus te vertrekken en zo via de Verenigde
Arabische Emiraten en Australië op D.V. 21 augustus Papoea Nieuw
Guinea te bereiken.
We zijn heel blij om nu eindelijk toch weer vooruit te kunnen en
durven kijken en dat we uiteindelijk tickets hebben kunnen boeken.
Het heeft heel wat voeten in de aarde, zo zijn er nogal wat vereisten
voor de landen waar we doorreizen, zoals negatieve coronatesten
vlak voor vertrek en toestemming om in het land te komen. Veel
dingen zijn al geregeld, andere kunnen we pas een paar dagen voor
vertrek regelen.
Daarnaast weten we dat veel nog kan veranderen tot het laatste
moment, juist nu corona in Europa en ook in PNG weer oplaait.

Papoea Nieuw Guinea
Als we in Papoea Nieuw Guinea aangekomen zijn, moeten we twee
weken in de hoofdstad in quarantaine gaan. Of we daarna gelijk weer
naar ons dorp kunnen reizen of tijdelijk op de basis in Ukarumpa zullen wonen, is nog onduidelijk.
En dat zal tot op het laatste moment onduidelijk blijven, want het ligt aan de ontwikkeling van het
aantal corona-besmettingen, de maatregelen, etc. Wat ons wel duidelijk is, is dat op welke plaats we
ook terecht komen, we ons overal nuttig
kunnen maken!
Een bemoedigende tekst die afgelopen tijd
vaak in ons opkwam als we allerlei dingen
probeerden te regelen en als we ons zorgen
maakten over of we wel de juiste beslissingen
namen, was Spreuken 3:5-6: “Vertrouw op de
HEERE met uw hele hart, en steun op uw
verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij
zal uw paden recht maken”. En dat geeft de
moed om dingen los te kunnen laten.
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We weten ons afhankelijk van God. Hij heeft alle dingen in Zijn Hand,
Hij regeert over de wereld. En Hij zal ons leiden op welke plaats Hij
ons op welk moment ook wil hebben. In vertrouwen daarop mogen
we alle onzekere dingen loslaten en in Gods Hand leggen.

Thuis Front Commissie

Afscheid
Omdat wij een negatieve corona test nodig hebben om door
verschillende landen te kunnen reizen en Papoea Nieuw Guinea
binnen te komen, hebben wij besloten om geen
afscheidsbijeenkomst te houden. Ook willen wij de laatste twee
weken met zo weinig mogelijk mensen fysiek contact hebben om de
kans dat wij besmet kunnen raken te beperken.

Elisabeth de Jonge,
voorzitter
06 – 43 92 79 83
Rineke Fokker,
secretaresse
tfc@willemenesther.nl
Nico den Hollander,
penningmeester
010 – 474 03 05

Dank
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven in de afgelopen
maanden in welke vorm dan ook. We hebben, ondanks de
beperkingen van corona, een fijne tijd in Nederland gehad. We hopen
dat we iets hebben kunnen delen en laten zien van het werk wat wij
in Papoea Nieuw Guinea mogen doen.

Jorinda Maasland,
activiteiten coördinator
Marjonneke Poot,
PR/fondsenwerving

Geven - Online
doneren/machtigen
www.willemenesther.nl
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe ATP-West
Team
Elke euro die u geeft komt
volledig ten gunste van de
werkzaamheden van Willem &
Esther. Uw giften zijn fiscaal
aftrekbaar; Wycliffe is een
ANBI organisatie en heeft het
CBF-keurmerk ontvangen.

Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers
Postbus 150
3970 AD Driebergen
0343–51 74 44
info@wycliffe.nl
www.wycliffe.nl

TFC (Thuis Front Commissie)
Wilt u/jij zich inzetten voor het werk van Bijbelvertaling, maar dan in
Nederland? Het TFC zoek nog twee mensen die zich in willen zetten
om acties en/of andere activiteiten op te zetten. Er zijn verschillende
mogelijkheden om uw/jouw gaven en talenten in te zetten. Neem
contact op met Elisabeth de Jonge: 06 43 92 79 83 voor meer
informatie en mogelijkheden.
Met vriendelijke groet,
Willem & Esther

ZGG
De Zending Gereformeerde
Gemeenten staat Willem &
Esther bij door middel van
praktische en financiële

ondersteuning.
0348-48 99 50
info@zgg.nl
www.zgg.nl
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