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Beste familie, vrienden, kennissen en betrokkenen,
Woorden kunnen niet beschrijven hoe groot onze dankbaarheid en
vreugde is, nu we deze brief schrijven!
Van de week zijn we veilig aangekomen in Papoea-Nieuw-Guinea
(PNG). God heeft Zijn belofte uit 1 Thessalonicenzen 5:24
waargemaakt: ‘Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’
Pogingen
Ruim 5 maanden later dan onze oorspronkelijke vluchten geboekt
stonden, zijn we dan toch weer in PNG. Weken en maanden van
onzekerheid liggen achter ons.
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we 19 augustus zouden
vertrekken. Echter zijn toen wederom onze vluchten geannuleerd, en
daarnaast was ook de toestemming om het land weer binnen te
komen nog niet helemaal rond.
Alle deuren leken toen dicht te gaan om te vertrekken, maar ineens
ging er weer een deur open!
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Spannend en onzeker
Het is een erg spannende periode geweest; tot op het laatste moment
was onzeker of onze reis dit keer wel door zou gaan. Pas een uur voor vertrek kregen we
toestemming om PNG binnen te komen!
De reis was deze keer erg lang, we hebben er 4,5 dag over gedaan, en bij elk stukje van de reis kon er
iets misgaan, zodat we toch niet verder zouden kunnen reizen.
Maar dat is niet gebeurd, integendeel. De reis is zeer voorspoedig verlopen. Voorspoediger zelfs dan
de meeste reizen in normale tijden!
Impact
Wel hebben we tijdens de reis des te
meer gemerkt hoe COVID de wereld
heeft veranderd. Vliegvelden zijn bijna
verlaten, winkels zijn gesloten, en ga zo
maar door.
Ook de vliegtuigen waarmee we vlogen
waren vrijwel leeg. En daarnaast
moesten we mondkapjes en
gezichtsmaskers dragen gedurende de
reis (zie foto).
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Hartelijk ontvangst
Op dit moment verblijven we in Ukarumpa. Dit is het basiscentrum
van SIL PNG, waar veel van de zendingswerkers een huis hebben. Wij
(met nog 3 andere stellen) waren de eersten die sinds de
coronapandemie uitbrak weer terugkeerden. Vele gebeden zijn
verhoord. De vreugde om het eindelijk terugkeren van collega’s was
intens, wat u heeft kunnen zien in de video die we gedeeld hebben.
De wagen waar we in aankwamen, werd begeleid door de ambulance
met loeiende sirene. Langs de kant van de weg stonden mensen met
vlaggen, ‘welkom’-posters, er werd trompet gespeeld, gejuicht,
bloemen gegooid, etc.

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.
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Nog niet thuis
Maar….we zijn nog niet thuis, de reis is nog niet over. Ons thuis is in
Arop, het dorpje waar we in normale omstandigheden wonen en
werken. Eerst zullen we hier in Ukarumpa 2 weken in strikte
quarantaine blijven. En daarna gaan we kijken wat de mogelijkheden
zijn om naar ‘ons’ dorp terug te keren. We hebben goede moed dat
we binnen een aantal weken naar Arop, ons thuis, af kunnen reizen!

Met vriendelijke groet,
Willem & Esther
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