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Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: HIJ zal het doen! 
- psalm 37:5 - 
 
Nieuws uit Australië 
 
Australië?! Ja inderdaad! We zijn als gezin hier, omdat Margret een operatie 
aan haar voet moest ondergaan. Een aantal maanden geleden brak ze haar 
teen en die breuk heelde niet, waardoor lopen moeilijk en pijnlijk was. Een 
operatie was nodig om de breuk met een pin vast te zetten. Een dergelijke 
operatie is in Papoea Nieuw Guinea (PNG) niet mogelijk. En dus vlogen we 
begin november naar Australië. We verblijven in een appartement van Tree 
Tops in Cairns. Tree Tops is een accommodatie met diverse appartementen 
voor zendingswerkers van Wycliffe/MAF; een heerlijke plek! De Tree Tops 
accommodatie wordt gebruikt voor diverse doeleinden waar onder vakantie, 
conferenties en medische zaken; zoals in ons geval. Margrets operatie ging 
goed maar was gecompliceerd waardoor ze drie dagen in het ziekenhuis moest 
blijven naderhand. Ze heeft vrijwel geen pijn gehad en wat was het heerlijk om 
weer bij Job en de kinderen terug te zijn. Dank aan God voor Zijn liefdevolle 
zorg in dit proces! Ze mocht echter nog niet terug naar Papoea Nieuw Guinea in 
verband met controle afspraken om te zien of de breuk ook daadwerkelijk 
heelde. Dat bleek tegen te vallen. Op de eerste scan na de operatie was er nog 
geen heling te zien en daarom moeten we nog twee weken blijven. Als over 
twee weken het bot geheeld is, wil de specialist de pin verwijderen en mogen 
we terug naar Papoea-Nieuw-Guinea. De kinderen vonden het moeilijk dat 
Margret niet bij hen was. Ze waren onrustig en hadden moeite hun draai te 
vinden. Toen Margret mee terug mocht naar Tree Tops straalden hun 
kindergezichtjes! 
 
Liefdevolle zorg 
 
Sommige momenten was het lastig om in een plaats te zijn waar we vrijwel 
niemand kennen en de zorg voor Margret en de kids dus voornamelijk op Job 
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terecht kwam. Geen familie die langskomt of opa en oma die even oppassen of 
vrienden die een potje koken. Maar juist hier in Australië zonder familie en 
eigen vrienden voelen we ons rijk gezegend! Onze vrienden hier, Luke en 
Monica Mosley, helpen waar ze kunnen en Monica heeft een middag op de 
kinderen gepast. De kinderen vonden het leuk om naar haar toe te gaan omdat 
`tante Monica` een beetje Nederlands spreekt omdat ze als kind vanuit 
Nederland naar Australië is geëmigreerd. Ze zijn beiden werkzaam voor 
Wycliffe en MAF Australië. Mooi wonder dat we met hen bevriend zijn 
geraakt. Daarnaast werden er 2 boxen met speelgoed gebracht door een MAF-
zendingsgezin uit Cairns, wat we mogen lenen. David, Talitha en Rania zijn er 
dolgelukkig mee. God is good, all the time! Ook in de kerk die we hier bezoeken 
werden we hartelijk ontvangen en kregen zelfs comfortabele krukken voor 
Margret aangeboden. We ervaren hier dat we lid zijn van Gods wereldwijde 
kerk!  
 
Wat een luxe! 
 
Het is een bijzondere ervaring om weer in de `westerse wereld` te zijn. Grote 
supermarkten, winkelcentra, geasfalteerde wegen en heel veel auto`s. En we 
vonden een leuke verrassing in de supermarkt: in het gangpad met 
internationale producten vonden we Nederlandse producten! Hagelslag, 
stroopwafels, en speculaasjes werden ingeslagen om mee terug te nemen naar 
PNG. Verder valt ons op hoe snel internet hier werkt. En gratis! Er is dus veel 
geskypt met `Nederland` en ontelbare kleurplaten zijn gedownload die mee 
terug gaan naar Papoea Nieuw Guinea! 
 
Zendingskinderen 
 
Voor ons als volwassenen is de westerse wereld iets wat we kennen, omdat we 
er zelf in zijn opgegroeid. Maar voor onze kids ligt dat anders. Dat wisten we 
natuurlijk wel, maar we realiseerden ons pas dat onze zendingskids echt in een 
andere wereld opgroeiden door een paar uitspraken van Talitha en Rania: De 
eerste keer dat we in Cairns een winkelcentrum bezochten stond Rania vol 
verbazing naar een roltrap te kijken. Heel stilletjes. Na een paar minuten staren 
draaide ze zich om naar Margret en zei: `mama, kijk eens! Een trap die vanzelf 
gaat!`. Als we al 2 weken in Australië zijn, gaan we naar een supermarkt met 
automatisch opengaande deuren. Talitha vraagt: `wie doet er eigenlijk altijd die 
deuren open bij de supermarkt als we naar binnen en buiten gaan?` 
 



Papoea Nieuw Guinea 
 
Hoe fijn het ook is om in Australië te zijn: PNG is onze plek! Daar mogen we 
meehelpen aan het Bijbelvertaalwerk en PNG`ers de weg naar Jezus Christus 
wijzen. Dat is waar ons hart ligt. Wist u/jij dat er ongeveer 850 talen in PNG 
zijn? Ons werk daar is dus nog niet klaar! Job heeft twee nieuwe werknemers 
gekregen die hij opleid tot tekenaar voor de meubelmakerij.  
  
Margret was uitgenodigd om mee te gaan met een trip naar het gebied waar 
de Agarabi-taal wordt gesproken  om daar onderzoek en ministry te doen. Dat 
onderzoek is onder andere gericht op het gebruik van de Bijbel in die specifieke 
taalgroepen waar de Bijbelvertaling al langere tijd afgerond is. Hoewel de 
meeste  taalgroepen in PNG  enthousiast zijn als ze een  bijbelvertaling in hun 
eigen  taal ontvangen, blijkt het in  de praktijk nog niet zo gemakkelijk om die 
vertaling ook daadwerkelijk regelmatig te gebruiken. Dat  kan aan allerlei 
factoren  liggen. Het onderzoek hoopt deze factoren bloot te leggen en 
met  aanbevelingen voor de  organisatie te komen om mogelijk onze werkwijze 
bij het bijbelvertaalwerk te  veranderen. Dit onderzoeksproject is opgezet door 
René en Lydia van den Berg. Inderdaad; Nederlanders! Helaas kan Margret nu 
niet mee met deze trip, doordat we langer in Australië moeten blijven dan de 
verwachting was. In haar plaats gaat Kaisa, een Finse vriendin, mee. 
  

 

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: 

 de Tree Tops accommodatie waar we verblijven. 
 een geslaagde operatie aan Margrets voet. 
 de vriendschap met Luke en Monica Mosley en hun kinderen. 

 
Bid God: 

 Een veilige onderzoeksreis naar het Agarabi taalgebied. 
 David, Talitha, Rania en Ilja; om rust en nog een paar fijne weken in 

Australië.  
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Actie! 
  
December komt er weer aan en dat betekent een mooie gelegenheid om 
leuke en lekkere acties te houden! Op 17 december wordt er in Barneveld 
centrum Candlelight-shopping georganiseerd, dit houdt in dat er van 15.00 
uur tot 21.00 uur kraampjes in het centrum staan, waarvan er een deel 
gebruikt kan worden voor een goed doel. Voor die dag heb ik, Eveline van 
Wolfswinkel, een kraam gereserveerd om hopelijk een mooi bedrag voor 
Job, Margret en de kinderen op te halen. 
 
Mijn idee is om er een 'bakkerij- kraam' neer te zetten; op de ene helft 
kunnen mensen een broodje naar keuze laten beleggen met eventueel 
een sapje erbij en op de andere helft wil ik graag 'huisgemaakte' taarten 
en cakes gaan verkopen. Om de onkosten zo laag mogelijk te houden heb 
ik voor de broodjes-helft al een supermarkt gevonden die gedeeltelijk wil 
sponsoren. Maar voor de 'baksels' heb ik jullie hulp hard nodig! Het zou 
fijn zijn als je iets lekkers wilt bakken en de taart of cake naar de kraam 
wilt brengen. 
 
Mocht je het leuk vinden om wat lekkers te bakken: van harte welkom! 
Wil je dit aan mij doorgeven via evelinejelink@hotmail.com? 
 
En mocht er iemand zijn die een adresje weet waar ik kartonnen 
taartdozen voor een leuk prijsje kan krijgen, wil je dit dan laten weten? 
 
Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Groetjes, 
Eveline van Wolfswinkel 
  

Kerstkaarten 
  
Het is altijd leuk om post te ontvangen. Maar voor de familie Boone is dat 
helemaal een feestje! Stuurt u ook een kerstkaart? 
 
Het adres van de familie Boone is: 
Boone family 
PO Box 1 (171) 
SIL Ukarumpa 
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EHP 444 
Papua New Guinea 
  
Wilt u een kaart of brief versturen? Kijk dan hier voor tarieven en meer 
informatie: http://www.postnl.nl/versturen/brief-of-kaart-versturen/brief-
of-kaart-buitenland/ 
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