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Beste familie, vrienden, kennissen en betrokkenen,
Inmiddels zijn we alweer 2,5 maand in Nederland, en dus al over de helft van ons
verlof.
We genieten volop van het weerzien van familie en vrienden en hebben ondertussen
alle nieuwe neefjes en nichtje bewonderd en geknuffeld.
Mocht u ons nog willen ontmoeten, neem dan snel contact met ons op, want de tijd
vliegt.
Wennen aan het Nederlandse leven
Het was best wel weer even wennen aan een wereld die draait om tijd. Om op de
juiste datum en op de juiste tijd op een afspraak te zijn. Het wennen ging niet altijd
vlekkeloos, zo hebben we soms afspraken op een verkeerde datum gehad of kwamen
we veel te laat op een afspraak aan.
Ook moesten we eraan wennen dat we niet tegen iedereen die we op straat
tegenkomen, vertellen wat we gaan doen of waar we heen gaan. In PNG is dat de
normaalste zaak, maar hier in Nederland kijkt men toch wel een beetje vreemd op als
je dat doet.

Veranderingen
Er is in 2,5 jaar tijd best veel veranderd hier in Nederland en in Vlaardingen. Zo heb ik
intussen geleerd hoe je contactloos kan pinnen, en wat een ‘tikkie’ is. Ook kwam ik
erachter dat de oude vertrouwde rode/oranje brievenbus niet meer op de plek stond
waar hij mijn hele leven heeft gestaan, want het hele flat waar hij bij stond, staat er
intussen niet meer. Veel gebouwen zijn nu met de grond gelijk gemaakt, maar ook is
er intussen veel nieuws gebouwd. Soms lastig als je ergens heen denkt te gaan,
erheen fietst en er dan achter komt dat het gebouw er niet meer staat. Ook zijn een
aantal bekende Nederlandse winkels ineens van de aardbodem verdwenen.
We genieten van alle dingen die we in PNG niet hebben/kunnen, maar in Nederland wel.
Neem bijvoorbeeld het eten. Hier in Nederland is zoveel variatie aan groenten en fruit. Wij eten normaal alleen
bladgroenten en gedroogde worteltjes, maar in Nederland is er zoveel meer keus. En de winkels zijn zo dichtbij,
winkels waar we in PNG uren voor moeten rijden, zitten hier gewoon bijna op iedere hoek van de straat. En dan is er
ook zoveel keus van wat er in de winkels in de schappen staat. Bijvoorbeeld meer dan 10 soorten kaas in 1 winkel.
Wij zijn in PNG al blij als we überhaupt 1 soort kaas vinden in de hele stad.
Het reizen gaat hier ook zo gemakkelijk.
De wegen zijn zonder gaten en
modderpoelen. De auto’s zijn in goede
staat, en er zitten gewoon banken
achterin de auto’s waar we op kunnen
zitten.
Soms wil ik eerst water koken voor ik ga
douchen, tot ik bedenk: “Nee, we
hebben hier gewoon warm water uit de
kraan, ik hoef helemaal geen water te
koken.”
Hoewel ik niet van kou hou, vind ik het
wel jammer dat we geen echte winter
hebben gehad, en er dus geen natuurijs
was om op te schaatsen, maar gelukkig
was er wel een kunstbaan en hebben we toch kunnen schaatsen.
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We zijn druk bezig geweest met het aanschaffen van spullen die we de komende 2,5
jaar nodig zullen hebben.
Verder zijn zo goed als alle zaken om weer terug te kunnen naar PNG geregeld. Een
groot deel waren medische onderzoeken voor ons beiden.
Willem heeft afgelopen jaar veel last gehad van wat eerder gediagnosticeerd was als
een ischias. Echter hier in Nederland bleek uit onderzoeken dat het toch geen ischias
was, maar een peesletsel. Inmiddels gaat het al een heel stuk beter met hem.
We zijn dankbaar dat we allebei medisch goedgekeurd zijn om weer een nieuw
periode in PNG door te brengen.
Daarnaast hebben we een aantal presentaties gegeven over ons leven en ons werk in
PNG. Tijdens een presentatie doen we aan de hand van foto’s ons verhaal over hoe
we leven en het werk dat we doen. Het doet ons goed om te zien hoeveel interesse
er is naar ons verhaal, ook bij kinderen. En we zijn dankbaar met het meeleven wat
we de afgelopen tijd hebben mogen ervaren.
Een aantal presentaties staan nog in de planning, hoewel die voor nu opgeschort zijn
wegens de maatregelen omtrent het coronavirus. Wilt u nog een presentatie
aanvragen, dan kunt u hierover een mail sturen naar tfc@willemenesther.nl. Een
eventuele presentatie na ons vertrek is ook mogelijk. Erik van Pienbroek heeft zich
beschikbaar gesteld om dit voor ons te doen.
Verlangend kijken we uit naar onze volgende termijn in PNG. Op 21 april hopen we
weer te vertrekken om 23 april weer aan te komen in PNG. We zijn ons ervan bewust
dat door het coronavirus deze datums kunnen veranderen.
De komende 2,5 jaar hopen we weer verder te gaan met het werk dat we al deden.
Zoals Bijbelverspreiding, Bijbelstudies met de lokale bevolking, alfabetiseringslessen
en workshops voor kerkleiders. Dit jaar zal dat een workshop ‘christelijk leiderschap’
voor kerkleiders zijn. Tot nu toe leidden we 1 workshop per jaar. Vanaf volgend jaar
hopen we dit op te hogen naar 2 workshops per jaar.
Daarnaast is het de bedoeling dat we regelmatiger alle dorpjes bezoeken, waardoor
we al bestaande relaties in die dorpjes verder op kunnen bouwen en nieuwe
contacten kunnen leggen.
Er wacht ons dus nog genoeg werk. We hopen en bidden dan ook dat het mogelijk is
om volgende maand weer af te reizen naar PNG om ons werk weer te hervatten.
Met vriendelijke groeten,
Willem en Esther van de Bruinhorst
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