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Van de familie Boone 

Wij zijn nu 9 maanden in Papoea-Nieuw-Guinea. En wat zijn we door God gezegend in deze 

tijd! U/jij begrijpt dat we dankbaar zijn! De afgelopen maanden zijn er verschillende 

Bijbelvertaalprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea afgerond. Voor verschillende taalgroepen is de 

Bijbel (of een gedeelte daarvan) in hun eigen taal beschikbaar! Het is altijd een bijzonder 

moment als de Bijbels uitgedeeld worden en het feest is omdat mensen eindelijk Gods Woorden 

kunnen lezen in een taal die ze écht begrijpen; de taal van hun hart! Bij deze nieuwsbrief is een 

link naar een filmpje van het feest voor de Urat-taalgroep nu ze de Bijbel in hun eigen taal 

hebben. 

  

In deze nieuwsbrief geven we jullie ook graag een inkijkje in ons dagelijkse leven. 

 

 

 

Op de markt    &     Alle groenten en fruit in het afdruiprek na de gebruikelijke schoonmaakbeurt. 

 

  

 



 

Zuiver water 

We hebben hier niet alle voorzieningen die in Nederland zo gewoon zijn. Neem bijvoorbeeld 

water. Dat komt via twee wegen ons huis binnen: regenwater en rivierwater. Het regenwater 

komt via onze dakgoten in een grote watertank die naast ons huis staat. Hier kan 9.500 liter 

water in. Een pomp brengt dit water (ongezuiverd) in onze keuken, en we gebruiken dit water 

vooral als drinkwater. Rivierwater komt ook ongezuiverd in huis en heeft vaak een bruinige 

kleur. We gebruiken het om te douchen, voor de wasmachine en om het huis mee schoon te 

maken. Een deel van dit rivierwater loopt door een zonnepaneel op ons dak, zodat het op 

zonnige dagen verwarmd wordt. Dit water kan erg heet worden, maar er zijn ook dagen zonder 

zon en dan is een douchebeurt echt koud (terwijl het op zo’n dag soms toch al koud is hier, ook 

al wonen we in de tropen)!  

 

Jezus Christus als levend Water (Johannes 4), dat is een mooie paralel met het verhaal over 

onze watervoorziening want: water is belangrijk! Jezus wil iedereen zuiveren! Zijn plan is niet 

om mensen succesvol of een BN-er te maken. Hij wil onze relatie met God goed maken. Zo kan 

Hij mensen gebruiken in Zijn Koninkrijk en op die manier mogen wij hier `gezuiverd en gebruikt` 

worden om Papoea-Nieuw-Guineers over Hem te vertellen! 

 

 

De predikanten maken een tijdlijn tijdens de cursus Bijbelse achtergronden van het oude testament. 

 



 

Brood, super en markt! 

Het bereiden van ons eten kost meer tijd dan in Nederland. Brood… `gewoon` even naar de 

bakker toch? Nou nee; Margret levert krachttraining in onze keuken door een paar keer per 

week brood te kneden! Verder komt er zelfgemaakte muesli met yoghurt op onze ontbijttafel. 

Meer werk dan even een pak yoghurt en zak muesli halen bij de supermarkt om de hoek… En 

even snel een pakje lasagna klaarmaken? Vergeet het maar! Maar gelukkig vind Margret het 

leuk om creatief in de keuken bezig te zijn. 

  

Op het centrum is ook een supermarkt met een groot aanbod van de dagelijkse benodigdheden. 

Het aanbod is niet altijd constant dus als er iets is wat we heel graag willen hebben, kopen we 

een voorraadje. Slechts een klein deel van de aanvoer voor de supermarkt komt uit Papoea-

Nieuw-Guinea; bijvoorbeeld suiker en olie. Rijst komt uit Thailand en -de meeste dingen komen 

uit Australie, Indonesië en eens per drie maanden een levering per schip uit Amerika. In de 

supermarkt is geen groente en fruit te kopen en de openingstijden zijn beperkt; iets waar we 

flink aan moesten wennen! 

  

Driemaal per week is er markt van 6 uur tot 8 uur `s ochtends om verse groenten en fruit te 

kopen. Vroeg uit bed! De markt wordt vroeg gehouden omdat Papoea-Nieuw-Guinese mensen 

na de markttijd aan het werk gaan op het centrum waar we wonen of in hun tuinen. Daarnaast is 

het vroeg in de ochtend nog niet zo warm en dus een geschikte tijd om groente en fruit te 

verkopen. Alle groente en fruit wassen we in chloorwater, omdat er dieren door de tuinen van de 

bevolking heen lopen en er ook hun behoefte doen. Varkens bijvoorbeeld. En daarom is het 

belangrijk om ze goed schoon te wassen voor gebruik. 

We hebben hier verschillende soorten groenten en fruit die jullie in Nederland ook kennen maar 

ook hele andere soorten. Wat te denken van echte verse ananas, avocado of papaya? Smullen! 

Bij ons huis is ook een grote groentetuin die flink verwilderd is, maar de pompoenen, bananen 

en citroenen groeien gewoon door dus we kunnen  regelmatig `oogsten` uit eigen tuin! 



 

Rania op de trampoline. 

 

Job en Margret in contact 

Job is als manager binnen het bouw- en onderhouds departement verantwoordelijk voor de 

inkoop van bepaalde materialen. Daarom is hij twee weken geleden met medewerkers naar Lae 

geweest. Dat is één van de grote steden in Papoea-Nieuw-Guinea en op vier à vijf uur rijden 

afstand van Ukarumpa, waar wij wonen. De afstand in kilometers zegt hier niet zoveel, want de 

rijtijd is afhankelijk van andere factoren zoals het weer bijvoorbeeld. Job heeft contacten 

opgebouwd met o.a. leveranciers die producten gaan leveren aan het centrum en bestaande 

contacten onderhouden. Relaties zijn in de Papoea-Nieuw-Guinese cultuur heel belangrijk en 

voor relaties moet je werken en ze dus ook onderhouden. Een mooi principe! Hij heeft goede 

contacten gehad, zijn geloof mogen uitdragen en na drie dagen kwam hij veilig weer thuis. Daar 

werd hij opgewacht door vier juichende, schreeuwende en blije kids die allemaal tegelijk zijn 

aandacht wilden! 

  

Margret heeft meegeholpen aan een cursus voor predikanten in de vallei rondom Ukarumpa, het 

centrum waar we wonen. Deze cursus was gericht op het geven van Bijbelse 

achtergrondinformatie over het Oude Testament. De cursus ging onder andere over 

aartsvaders, de tijd van de koningen van Israël en Juda, de 

geografie en het klimaat van Israël. Uiteraard werden de hoogtes 

van de bergen in PNG vergeleken met die van Israël. De predikanten 

waren zeer verbaasd dat de bergen in Israël veel lager bleken te zijn 

dan die in hun eigen land. En ook een beetje trots :-). 

 



 

Talitha bij de trampoline. 

 

Kinderen in Gods plan 

Met David, Talitha, Rania en Ilja gaat het goed. Ze hebben af en toe wat griep- en 

verkoudheidsvirussen te pakken maar dat hoort er bij. Ze lijken nu ook wat meer hun plekje in 

Ukarumpa gevonden te hebben, maar Talitha vroeg wel wanneer we weer gaan 

verhuizen… Gelukkig hoeft dat voorlopig niet meer en dat is voor de kids dus ook heel 

goed. David en Talitha gaan met veel plezier naar de Ukarumpa International Primary School. 

Het blijft bijzonder dat er kinderen uit zoveel verschillende culturen gezamenlijk in een klas zitten 

en ook onderdeel mogen zijn van Gods plan voor Papoea-Nieuw-Guinea! Al het onderwijs is in 

het Engels maar dat gaat de kinderen prima af. David krijgt een vak wat `social study` heet en 

daarin leert hij op dit moment over Canada, aangezien hij twee Canadese klasgenoten heeft. 

 

Onze kinderen spelen veel buiten, wat hier ook goed kan want het is meestal heerlijk weer. Bij 

ons huis is een trampoline en die wordt intensief gebruikt door onze kinderen, maar ook door 

heel veel Papoea-Nieuw-Guinese kinderen. Zoveel dat op een bepaald moment de trampoline 

bomvol kinderen stond! We hebben nu de regel ingesteld dat er drie kinderen tegelijk op mogen, 

om zo lang mogelijk plezier van de trampoline te hebben. De anderen staan er in een kring 

omheen; te kletsen en te lachen en te wachten tot zij aan de beurt zijn. David, Talitha en Rania 

leren daardoor de Tok Pisin taal beter spreken en het is een prachtig gezicht om te zien hoe alle 

kids samenspelen! 

 

  

 

Job brengt David naar school. 



 

Gebed 
De familie Boone maakt veel mee in Papoea Nieuw Guinea, daarbij hebben ze gebed hard 

nodig! Wilt u ook meebidden voor de familie Boone en de gebedsbrief ontvangen? 

Mail dan naar gebed@wydaar.nl. 

 

Dank God: 

 dat Job een goede tijd in Lae had en veilige 

reizen 

 dat onze kinderen goed integreren in Papoea 

Nieuw Guinea 

 voor gezondheid 

Bid God: 

 dat Zijn kracht zichtbaar is in ons gezin 

 voor taalgroepen waarin de Bijbel nu 

beschikbaar is; dat zij vasthouden aan Gods 

woord 

 dat de predikanten die deelnamen aan de 

cursus goede manieren vinden om hun 

nieuwe kennis door te geven 

 

David bij zijn klas. 

 

Filmpje 

Dat Gods Woord krachtig is wist u/jij misschien al. Nieuwsgierig hoe dankbaar en blij PNG`ers 

zijn met een Bijbel in hun eigen taal?! Klik op de onderstaande link voor het filmpje. Het is een 

feest voor de Urat-taalgroep nu ze de Bijbel in hun eigen taal hebben! 

https://youtu.be/_aU3JudvHHE 

  

  

 



 


