Wat kunt ú doen?

Colofon

Wilt u ook op een directe manier betrokken
zijn bij het Bijbelvertaalwerk in Papoea-

Website en contact

Nieuw-Guinea?

Website:

www.michelenerna.nl

Email:

michel_pauw@sil.org

Meeleven

erna_pauw@sil.org

... meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief

Postadres:

Pauw Family

via het bijgevoegde antwoordkaartje of via

SIL PO Box 1 (162)

de website: www.michelenerna.nl/nieuws.

EHP 444 Ukarumpa

voor de volken van

Papua New Guinea

Bidden
... bid om de voortgang van Gods werk

Thuisfrontcomité

in Ukarumpa en Aramba. Stuur ons een

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt

mailtje als u onze specifieke gebedsmail

door leden van onze Thuisfrontcommissie

wilt ontvangen.

(TFC). Hebt u vragen, suggesties of een
te steunen? Neemt u dan gerust contact op

... neem met uw financiële steun deel aan

met het TFC: TFC Michel en Erna Pauw

het Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-

p/a J.F. Kennedylaan 19

Guinea. U kunt hiervoor het bijgevoegde

3931 XE WOUDENBERG

antwoordkaartje invullen.

tel. 06-45662654

krijgen

PAPOEA-NIEUW-GUINEA

aanbod (actie / sponsoring) om ons werk

Geven

We

Gods Woord

geen

salaris,

maar

zijn

afhankelijk van particuliere en kerkelijke

tfcpauw@gmail.com

giften uit een brede achterban. Daarom

Bankrekening

is er naast eenmalige giften vooral ook

Giften kunt u overmaken op rek. nr.

behoefte aan periodieke steun.

NL66RABO0144787857

Onze dank
We waarderen de vele mensen die ons

t.n.v.

Wycliffe

Comité Pauw.
Wycliffe is een ANBI-instelling en daarom
is uw gift fiscaal aftrekbaar.

werk mogelijk maken en houden u daarom
ook graag persoonlijk op de hoogte van het
werk dat we doen.
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Helpt u mee
om deze kinderen
een Bijbel te geven
in hun moedertaal?

Wie zijn wij?

Vertaalschool in Ukarumpa

In 2004 hoorden we voor het eerst over het

Alleen al in Papoea-Nieuw-Guinea zijn

werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Terwijl

er ruim 300 talen waarin nog geen enkel

wij al zoveel eeuwen lang de Bijbel in

Bijbelgedeelte beschikbaar is. Er is dus veel

onze eigen taal kunnen lezen, zijn er nog

meer werk dan dat er vertalers zijn.

steeds miljoenen mensen die geen toegang

Op de vertaalschool in Ukarumpa leiden

hebben tot Gods Woord in de taal van hun

we

hart. Dit raakte ons diep. Wat hebben al

Bijbelvertalers. Michel is verantwoordelijk

deze mensen lang moeten wachten op het
Woord van God!
In 2014 zijn we met onze kinderen voor

Vertaalproject Aramba
Aramba is de naam van een afgelegen

Papoea-Nieuw-Guinea,

taalgroep in het zuidwesten van Papoea-

land

waar

maar liefst 839 talen gesproken worden.

Nieuw-Guinea.

Michel is als vertaaladviseur betrokken bij

de Aramba is zo groot als de provincie

het vertaalproject voor de Aramba-mensen.

Utrecht en telt 5 dorpen. De kleine, maar

Daarnaast geeft hij leiding aan een vertaal-

groeiende bevolking leeft voornamelijk van

school

de opbrengst van tuinen, jacht en visserij.

voor

Papoea-Nieuw-Guinerse

Bijbelvertalers.

Het grondgebied van

Nog maar een halve eeuw geleden kwamen
de Aramba-mensen voor het eerst in
aanraking met het Evangelie. Tot die tijd
leefde men in angst voor koppensnellers,
tovenarij en boze geesten.
Bij de Aramba-bevolking is een groot
verlangen aanwezig om Gods Woord te
kunnen horen en lezen in hun eigen taal.
Om dat te bereiken werkt Michel samen met
een team van lokale Bijbelvertalers, om zo

Michel en Erna Pauw
Hannah (2007), Ruth (2009), Obadja (2011),
Josia (2015) en Lois (2017)

op

tot

voor de inhoud van het lesaanbod en geeft
zelf ook les in een aantal vakken, zoals:
Hebreeuws, Grieks, exegese, taalkunde en

Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar
een

Papoea-Nieuw-Guineeërs

te komen tot een complete vertaling van het
Nieuwe Testament.

Bijbelsoftware.
Jaarlijks komen meer dan 400 studenten
naar Ukarumpa om opgeleid te worden.
Samen vertegenwoordigen ze meer dan
100 verschillende taalgroepen.
Wilt u bidden voor deze studenten, dat ze
getrouwe dienstknechten mogen zijn in het
vertalen van Gods Woord? Zie Luk. 10:2.

Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers is een internationale
organisatie die de Bijbel beschikbaar wil
maken in alle talen waarin dat nodig is, zodat
iedereen zelf in Gods Woord kan lezen Wie
God is, hoe Hij gediend wil worden en wat
het is om voor Hem te leven.
… Mijn Woord … zal niet ledig tot Mij
wederkeren; maar het zal doen, hetgeen
Mij behaagt … (Jes. 55:11)

