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Geweldig
Vervuld met dankbaarheid kan ik terugkijken op de
eerste 4 maanden lesgeven in Wamena. Vanaf het
begin heb ik mogen ervaren door gebed omringd te
zijn. Mijn werk mag ik voortdurend in de kracht van de
Heere doen. Ik heb een geweldig leuke klas en geniet
enorm van het lesgeven aan deze kinderen. Elke dag
ga ik met plezier naar school.

Ben is geboren in Sandpoint, Idaho. Hij heeft bijna 2 jaar
in Tokio gewoond, 2 jaar in Salatiga en woont nu bijna 2
jaar hier. Zijn vader werkt als monteur bij de MAF en zijn
moeder verzorgt Bijbellessen bij ons op school. Ben
woont samen met zijn ouders en zus (Sarah) op het MAFterrein, waar ik ook woon. Sarah zit in grade 6.

De meisjes uit grade 4
In grade 4 zit een Nederlands meisje, Ivana, een
Indonesisch meisje, Kayla en een Amerikaans meisje
Reagan.

Mijn klas
Grade 4 en 5 (groep 6 en 7) zijn de klassen die ik
lesgeef. In grade 5 zitten 2 leerlingen: Beau en Naomi.
In grade 4 zitten 5 leerlingen. Het is dus een lekker
klein groepje om les te geven, wat heel positief is voor
de persoonlijke aandacht en de onderlinge
verbondenheid.

De jongens uit grade 4
In grade 4 zitten twee 9-jarige jongens: Benjamin en
Elijah. Elijah is geboren in San Diego, California en is
opgegroeid in Portland, Oregon. Ze verhuisden naar
North Carolina waar zijn ouders een opleiding voor
zendingswerkers volgden en daarna naar Java voor
taalstudie. Zijn vader is arts en zijn moeder
taaldeskundige. Het is moeilijk voor zijn vader om een
werkvergunning te krijgen, dus hij mag geen officieel
werk doen. Zijn moeder helpt mee met de vertaling
van de Bijbel in de Kimki taal. Ze zijn uitgezonden door
Wycliffe. Elijah heeft nog een zusje, Faith, en zij zit ook
bij ons op school, in grade 1.

Ivana is geboren in Goes en heeft in Kapelle (Zeeland)
gewoond. Tijdens de taalstudie van haar ouders, woonde
ze in Yogyakarta, waar ze zelfs verschillende dagen per
week een aantal uren op een Nederlandstalige school
kon doorbrengen. Ivana heeft nog een zus, Julia, in grade
7 en vorig jaar is Jesse, hun broertje, geboren. Hun
ouders werken voor een lokale organisatie, Yayasan
Kristen Wamena (YKW).
Ze geven les op de STKIP.
Hier worden plaatselijke
studenten opgeleid tot
leerkracht. In bijna alle
dorpen is wel een school te
vinden.
De
meeste
leerkrachten die daar zijn aangesteld, komen nauwelijks
op school en de kinderen krijgen dus bijna geen les.
Vanuit de STKIP gaan goed geschoolde christelijke
docenten lesgeven op dit soort scholen.
Kayla is geboren in Sentani (Papua) en is opgegroeid in
Wamena. Haar vader komt uit Bandung (Java). Haar
moeder komt uit Wamena en heeft een aantal jaar in
Australië gewoond. Ze werkt nu op de financiële
administratie van de MAF en
heeft haar kantoor bij de
MAF
Hangar
hier
in
Wamena. Kaylas 2 oudere
broers zitten op de HIS in
Sentani en haar zusje hoopt
volgend jaar naar onze
school te komen.
Reagan is geboren in
Tennessee en heeft ook in Idaho, Texas, South Carolina,
Salatiga (Indonesië) en Sentani gewoond. Reagans
oudere broer zit in grade 6. Haar jongste broertje is 1 jaar
oud. Hun ouders hebben ook in Zuid-Korea gewoond en
nu woont het gezin naast mij. Reagans moeder heeft
lesgegeven, maar zorgt nu voor de kinderen. Reagans
vader is piloot bij de MAF.

Grade 5

_______________________________________________

Naomi is in Nederland geboren en opgegroeid in
Wamena. Haar oudste broer studeert nu in Nederland en
haar oudste zus en een oudere broer zitten op de HIS in
Sentani. Een andere broer, Stefan, zit in grade 7 en haar
jongste broertje gaat nog niet naar school. Haar moeder
is verpleegkundige en beide ouders werken in een
kliniek. Daarnaast zijn ze betrokken bij werk in een
gemeenschapscentrum, werk met straatkinderen en bij
Papua United. Vanuit Nederland zijn ze, zoals ik,
uitgezonden via OMF en hier aangesloten bij World
Team.
Beau is geboren in Timika (Papua), maar hij is
Amerikaans. Hij is opgegroeid in Wamena en Ibele. Zijn
vader is geboren en opgegroeid in Papua, grotendeels bij
de Dani-stam. Hij spreekt de Dani taal ook redelijk. Hij is
voorganger en gaat vooral vaak voor in kerken in
afgelegen gebieden. Zijn moeder is opgegroeid in ZuidAmerika. Ze hebben eerst een periode in Afrika voor de
zending gewerkt, maar wonen en werken nu al jaren hier,
uitgezonden door CMA. Beau is de jongste van het gezin.
Een zus van hem zit op de HIS in Sentani en een andere
zus op een Bijbelschool in Griekenland. Zijn oudste broer
woont in de VS.

In de paasvakantie ben ik enkele dagen met hen mee
geweest naar hun huis in Ibele. Wat was het bijzonder
om in het binnenland van Papua een Goede
Vrijdagdienst mee te maken, geleidt door een plaatselijke
dominee. Het Evangelie verkondigd in de Dani taal. Een
heel bijzondere en onvergetelijke ervaring!!
Meer hierover en foto’s zijn te vinden in mijn weblog:
http://papoeaansekrijger.blogspot.com. Ook kunt u hier
wat lezen over andere bijzondere belevenissen tijdens de
afgelopen periode.
Hartelijke groeten vanuit Papua!
Postadres Rens:
Kantor MAF
Rens Krijger (World Team Wamena)
Jl. Ama No.8
Sentani, Papua 99352
INDONESIA

Even voorstellen:
Eerder dit jaar heeft Rens gevraagd of
ik wat werkzaamheden binnen TFC
zou willen doen. Sinds kort ben ik
daarmee begonnen, daarom wil ik
mijzelf even voorstellen. Mijn naam is
Maurice Schollaart, 29 jaar oud,
getrouwd en we hebben een dochter
van 3 jaar. Binnen de TFC zal ik een
aantal
administratieve
taken
oppakken. Graag hoop ik op deze manier een steentje bij
te dragen aan het zendingswerk van Rens in Papua!
_______________________________________________

Bericht van de TFC:
Beste lezer,
Inmiddels ligt de gebeds- en informatieavond van 6 april
alweer even achter ons. We mogen terugkijken op een
mooie en gezegende avond. Er is een geluidsopname
beschikbaar van deze avond, deze kun(t) u/jij ontvangen
door een mailtje te sturen naar TFCRens@gmail.com.
We zijn ondertussen alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor de actiedag van 10 juni D.V. We
hopen velen van u/jou daar te ontmoeten, het belooft een
gezellige dag te worden met allerlei activiteiten voor jong
en oud!
Momenteel zijn we ook bezig met het uitbreiden van de
thuisfrontcommissie. We zijn blij en dankbaar dat
Maurice Schollaart uit Capelle a/d IJssel zich bereid heeft
gevonden om zich bij de TFC aan te sluiten. Graag
zouden we nog iemand aan de TFC toevoegen. Ben(t) of
ken(t) u/jij iemand die zich graag wil inzetten voor het
zendingswerk of wil(t) u/jij meer informatie? Neem dan
vrijblijvend
contact
op
met
de
TFC
via
TFCRens@gmail.com of spreek een van de leden van de
TFC aan.
Een hartelijke groet van de thuisfrontcommissie

__________________________________________
Bidt en dankt u mee?
Bid voor Annelies Pronk (TFC) en haar kinderen in deze moeilijke
periode na het overlijden van hun 16-jarige zoon en broer.
Bid voor de kinderen van de zendingswerkers en de school.
Bid voor de mensen hier en voor de noden die er zijn.
Bid dat het vele zendingswerk rijke vrucht mag dragen.
Dank dat het werk op de HIS erg voorspoedig mag verlopen.
Dank voor het fijne contact met leerlingen en collega’s.
Dank dat de HIS er mag zijn, zodat de ouders zich kunnen richten
op het vele noodzakelijke werk.

Adres TFC:
TFC Rens
p/a Menadostraat 31
3131 JK Vlaardingen
TFCRens@gmail.com

www.cgkvlaardingen.nl/rens

Donaties (ANBI):
IBAN: NL50 INGB 0000 0652 74
t.n.v. Penningmeester CGK Vlaardingen
o.v.v. ‘Gift Rens in Papua’

www.facebook.nl/rensinpapua

papoeaansekrijger.blogspot.com

Ik zeg toe het zendingstraject ‘Rens in Papua’ te steunen

 per maand voor

€ ______

Naam:__________________________________________________

 per kwartaal voor

€ ______

Adres: _________________________________________________

 per jaar voor

€ ______

Postcode + plaats:_________________________________________

 eenmalig voor

€ ______

Tel: _________________ E-mail: ______________________________________________________
Wilt u dit strookje a.u.b. opsturen naar het bovenstaande TFC-adres of mailen naar TFCRens@gmail.com? Alvast hartelijk bedankt!

