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Inleiding 

Bikpela em i wasman bilong mi. Olsem na mi no inap sot 

long wanpela samting. Psalm 23: De Here is mijn herder, 

mij ontbreekt niets. We schrijven deze nieuwsbrief op 

het moment dat Corona virus nog overal om ons heen is. 

We weten dat als het in PNG uitbreekt, er weinig 

mensen kans op overleven hebben. Het ontbreekt hier 

in het dagelijks leven sowieso aan goede gezondheids-

zorg. Nu alle vluchten zijn gecancelled, en Australië ook 

zijn grenzen heeft gesloten, is er voor ons ook geen 

uitweg meer, mocht er iets gebeuren. 

 

Met de neus op de feiten 

We weten waarom we hier werken: juist om mensen 

fysiek te helpen gezondheidszorg te vinden, en waar 

mensen zelf willen ook spiritueel te helpen: bijvoorbeeld 

door Bijbels beschikbaar te stellen. We weten dat deze 

roeping ook gevolgen heeft voor ons gezin. Al drie jaar 

lang zien we onze familie veelal online, geven we 

thuisonderwijs en kunnen we niet fysiek bij kraam-

feestjes en begravenissen zijn. Dat jullie hier nu ook 

doorheen moeten is bijna niet te bevatten. Al het 

verdriet in de wereld.... en dan toch die psalm die staat: 

de Heer is mijn herder, er ontbreekt mij aan niets. Voor 

ons betekende de sluiting van de Australische grenzen 

weer een overdracht moment. God, U bent de enige die 

controle heeft. De enige van wie we afhankelijk zijn. De 

enige bij wie een veilige plek te vinden is, juist ook 

rondom ziekte en dood. Die plek is niet in Australië, hoe 

veilig dat ook lijkt. We hopen en bidden dat u op de een 

of andere manier ook een geloofsstap kan zetten, juist 

in deze tijden. 

 

 

Januari 

Januari stond voor ons in teken van bezoek! Wilfred’s 

ouders konden drie hele weken langskomen. Achteraf 

gezien een nog grotere zegen dan gedacht. Wat hebben 

we samen genoten! Van de normale dagelijkse dingen 

als samen naar de markt, de winkeltjes, het fruit, de 

school, stranden en natuurlijk ons bezoek aan het 

bushdorp Moropote. Voor ons allen was dat een 

prachtig bezoek: de hartelijkheid, het familie-gevoel en 

het samenzijn overheerst. Pa Knigge herkende veel van 

zijn vroegere jaren op west Papua en ma vond het 

fantastisch om te zien hoe alles werkte in zo’n kleine 

community. Het samenzijn was een heerlijk feest, wat 

een zegen. 

Maart 

In maart konden we naar Mount Hagen. Onze HR 

manager Reina Folkerts kwam langs, en had alle 

Nederlandse MAF gezinnen gevraagd te verzamelen in 

Mount Hagen. Gezellig hoor, zo’n Nederlands weekend. 

Ook voor de kinderen om in eigen taal te kunnen spelen. 

www.DeKnigges.nl 

Pa is weer helemaal thuis in de tropen. 



 

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Knigge. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 
door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wilfred en Harriëtte 
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Knigge gaat. 
 

Twee weken na ons Mount Hagen bezoek, kon Harriëtte 

een weekje naar Moropote. Ze had in januari al een 

trauma genezings training gevolgd en kon nu samen met 

een vrouw van Liebenzell Missions deze training gaan 

geven in dit mooie dorp. Wat een week! We hebben elke 

dag lesgegeven en vele vragen beantwoord. Ik heb 

ontzettend veel Tok Pisin geleerd en veel over de cultuur 

meegekregen. Het onderwerp vergeving was groots 

voor de mensen. Vanuit de cultuur gezien wordt er vaak 

wraak genomen, of met goederen/geld een schuld 

afbetaald. 

 

April 

Helaas kan Wilfred vanwege het Corona virus nu niet 

vliegen. Vanuit de overheid is het verboden om te 

vliegen. Winkels zijn maar gedeeltelijk open, bussen 

rijden niet, de markt is dicht. Wij verblijven nu twee 

weken op onze compound, en zijn erg dankbaar voor het 

andere gezin uit de UK die hier ook woont met hun twee 

zoontjes en de twee lokale gezinnen. We hebben een 

opblaasbaar zwembad buiten gezet en doen wat meer 

spelletjes dan normaal. Maar eigenlijk is het leven niet 

heel anders voor ons dan normaal. We hopen wel dat 

Wilfred snel weer de lucht in kan, want het is nu 

eenmaal te verwachten dat bevallingen en ongelukken 

gewoon doorgaan. Het doet ons verdriet dat we de 

lokale mensen nu niet kunnen helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ons adres in PNG: 

MAF PNG, Family Knigge 

PO BOX 273 

Mt Hagen, WHP 0281 

PAPUA NEW GUINEA 

 

Hartelijke groet,  

Wilfred & Harriëtte 

Micha & Ruben 

 

 

 

Wilt u danken… 

1. bezoek van pa en ma Knigge 

2. gezelligheid met de andere Dutchies 

3. de lesweek in Moropote 

 

Wilt u bidden voor… 

1. Corona en de wereldwijde crisis 

2. MAF PNG snel weer mag en kan vliegen. 

3. Wijsheid voor alle wereldleiders en MAF 

management in deze vreemde situatie 

www.DeKnigges.nl 
www.facebook.com/deknigges 
www.maf.nl/knigge 
familie@deknigges.nl 
 
Steunfondsrekening: 
NL82ABNA0482292202 
t.n.v. MAF Nederland 
o.v.v. Steunfonds Knigge 

Harriëtte geeft les in Moropote aan 40 studenten. 

Als we niet meer naar het strand kunnen, dan maar lekker in onze eigen 
tuin zwemmen! 

http://www.maf.nl/

