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Beste familie, vrienden, kennissen en betrokkenen,
Aan het eind van onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we eind april naar Papoea
Nieuw Guinea (PNG) hoopten te vertrekken, maar dat we er ons van bewust waren
dat de ontwikkelingen van COVID-19 deze plannen konden veranderen. Dat is dus
gebeurd. In de afgelopen maanden is het voor ons onmogelijk geworden om terug te
vliegen naar PNG omdat inmiddels vele landen over de wereld hun grenzen gesloten
hebben.
Dus op dit moment zitten we nog in Nederland, hopend en verlangend naar de dag
dat we wel weer terug kunnen keren.

Verandering van plannen
Nu het voor ons tijdelijk onmogelijk is om terug te keren, voelen we ons geroepen om
ons gedurende deze tijd in Nederland in te zetten. Ik (Esther) ben altijd ICverpleegkundige geweest, en op dit moment zijn IC-verpleegkundigen hard nodig in
Nederland.
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Als verpleegkundige moet je je elke 5 jaar
opnieuw registreren in het BIG-register om het
beroep te mogen uitoefenen. Je moet dan aan
een aantal voorwaarden voldoen, zoals een
bepaald aantal uren gewerkt hebben in de
voorgaande 5 jaar. In oktober 2018 moest ik mij
opnieuw registreren. Mijn leven als
verpleegkundige had ik voor mezelf al helemaal
afgesloten, want ik ga toch nooit meer terug
naar mijn beroep als verpleegkundige. Niet omdat ik het werk niet leuk vond,
nee, ik ben altijd met veel enthousiasme verpleegkundige geweest, en heb het
ook altijd erg leuk gevonden. Maar mijn roeping lag de laatste jaren in PNG bij
heel ander werk, het Scripture Use werk. Mensen vroegen toen ik eenmaal in
PNG woonde vaak: “Mis je je werk als verpleegkundige niet?” En dan was mijn
antwoord: “Nee totaal niet, ik heb het nog geen seconde gemist, terwijl ik het altijd met zeer veel plezier heb
gedaan’. Maar in 2018 toen ik de oproep kreeg om opnieuw te registreren, voelde ik dat ik het toch moest doen.
“Waarom? Geen idee! Misschien om later toch nog iets als verpleegkundige in PNG te moeten doen?” Dacht ik
toen. Niet wetende dat er een pandemie uit zo breken op het moment dat we in Nederland op verlof zouden zijn.
Inmiddels heb ik mijn oude baan weer opgepakt en ben dus weer aan het werk gegaan als IC-verpleegkundige, wat
mogelijk was mede door deze herregistratie.
Willem is vrijwilliger geworden bij het Rode Kruis en draait af en toe een dienst op de
corona-post in Schiedam. Daarnaast doet hij bij verschillende mensen klusjes in en
om het huis. Zo willen we ons de onverwachte extra tijd in Nederland inzetten met
de talenten die ons gegeven zijn en zo onze eigen samenleving helpen. Voor ons
beiden is dit tijdelijk en we hopen van korte duur, totdat het weer mogelijk is om
terug te keren naar PNG, ons thuis, de plek waar ons hart is. Verlangend kijken we uit
naar die dag!

Donaties
Nu Esther weer aan het werk is, hebben wij ook weer wat inkomen. Uw donaties
blijven echter noodzakelijk, mede gezien het feit, dat wij hoogstwaarschijnlijk voor
onverwachte kosten zullen komen te staan de komende tijd in verband met alle
veranderingen door COVID-19.
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PNG
In PNG zijn 8 gevallen van COVID-19 bevestigd, gelukkig zijn zij inmiddels allemaal
weer genezen. De regering van PNG doet haar best om te voorkomen dat de
epidemie op grote schaal uitbreekt in PNG. De noodtoestand is uitgeroepen over het
land. En ook de lockdown is daar van kracht.
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Arop
Van onze vrienden in Arop en omstreken horen we op dit moment weinig, omdat de
meeste van hen geen moderne communicatiemiddelen hebben om met ons te
kunnen communiceren. Heel af en toe krijgen we bericht van een aantal mensen. Zo
hebben we vernomen dat ook in de dorpen waar wij werken voorlichting gegeven
wordt over de verspreiding, symptomen en preventie van COVID-19 en elk dorpje ook
de bijbehorende maatregelen invoert, wat een immens karwei is. Ten eerste om alle
dorpjes diep in de jungle te bereiken. En ten tweede is de cultuur gebaseerd op het
samenzijn en alles samen doen, dus sociale afstand houden is ook erg lastig.
Vaak zijn onze gedachten bij onze vrienden in deze dorpjes. Het enige wat we kunnen
doen is voor hen bidden en hen overlaten in Gods Hand.
Daarnaast is het ook goed te weten dat zij niet afhankelijk zijn van winkels en
salarissen, omdat ze zelfvoorzienend zijn en dus alles uit hun eigen tuinen en bos
kunnen halen.
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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
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Toekomst
Wanneer we weer terug kunnen keren naar ons geliefde land, weten we op dit
moment niet. We hopen dat de komende tijd grenzen weer opengaan, zodat het voor
ons weer mogelijk zal zijn om terug te vliegen.
Veel is onzeker, maar we leven in het vertrouwen dat God regeert!

Met vriendelijke groeten,
Willem en Esther van de Bruinhorst
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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

Ons dorpje Arop, de foto is genomen vanuit ons huis.
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