
GODS WOORD 
 

voor  
de volken  

van 
 

Papoea-  
Nieuw-Guinea 

In 2004 hebben wij voor het eerst kennisge-
maakt met Wycliffe Bijbelvertalers. We wer-
den geraakt door het feit dat wereldwijd 
nog zoveel mensen Gods Woord niet kun-
nen lezen. Niet zozeer omdat ze niet kun-
nen lezen, maar omdat er geen Bijbel is in 
hun eigen taal! (zie overzichtsplaatje).  
Dit besef liet ons niet los en er groeide in 
ons een verlangen om in Gods Koninkrijk te 
dienen  door ons in te ze en voor het Bij-
belvertaalwerk. Na een lang traject van stu-
die afmaken, oriënta e en sollicita e zijn 
we dan nu eindelijk aangenomen als lid van 
Wycliffe Bijbelvertalers!  
 

Onze taak in PNG 
Het was vorig jaar, jdens de sollicita epe-
riode, dat we een week lang in gebed zoch-
ten naar de wil van God met ons gezin. Op 
heel bijzondere en duidelijke wijze weten 
we ons door Hem geleid naar Papoea-
Nieuw-Guinea (voortaan: PNG, zie volgende 
blz. voor info over dit land). 
Op dit moment wordt er druk overleg ge-
voerd tussen Nederland en PNG over de 
precieze taak die wij in PNG zullen krijgen. 
Globaal zal Michel eerst zelf alle face en 
van het Bijbelvertaalwerk grondig doorlo-
pen om vervolgens betrokken te zijn bij het 
opleiden en begeleiden van inheemse Bij-
belvertalers. Erna zal zich voorlopig primair 

richten op de kinderen en het gezin en waar 
mogelijk zal zij tevens ondersteunend werk 
verrichten. 
Wij hopen en bidden dat God ons werk in 
PNG wil gebruiken om de mensen daar in 
staat te stellen om Gods Woord te lezen en 
Hem (beter) te leren kennen.  
 

Tijdpad 
De komende 2 à 3 maanden staan in het 
teken van opruimen, verkopen, inpakken, 
opslaan en verhuizen. Eind juli hopen we 
met ons gezin naar Engeland te gaan om 
daar de Wycliffe-opleiding te volgen aan het 
Redcliffe College in Gloucester.  
Deze opleiding zal ons voorbereiden op het 
leven en werken in een compleet andere 
cultuur. Ook zullen we daar een taalkundige 
training krijgen die ons voorbereidt op het 

Beste familie, vrienden en bekenden, 

Zoals velen al wisten, bereiden wij ons voor om ons in te ze en voor het Bijbelvertaal-
werk in Papoea-Nieuw-Guinea, Deo volente vanaf januari 2014. In de achterliggende 

jd zijn we door een intensief sollicita etraject gegaan bij de zendingsorganisa e Wy-
cliffe Bijbelvertalers. Inmiddels kunnen we u blij en dankbaar meedelen dat we offici-
eel als lid van Wycliffe Bijbelvertalers zijn aangenomen! Graag brengen wij u op de 
hoogte van de laatste stand van zaken en de plannen voor de komende maanden. 

 

Bijbelvertaalwerk  
in cijfers 

 
In hoeveel talen is de Bijbel 
(deels) beschikbaar?  

 
1617: niets 
niet nodig 
 

1967: niets  
wel nodig 
 

1500: Bij- 
beldeelten 
 

1275:alleen  
Nw. Test. 
 

518: hele  
Bijbel 

 

Van de 6877 talen die wereld-
wijd bekend zijn, zijn er nog 
1967 talen, waarin nog een 
begin gemaakt moet worden 
met een Bijbelvertaalproject. 
Deze talen worden gesproken 
door ca. 209 miljoen mensen! 
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Papua Nieuw Guinea 
 
PNG is een van de meest complexe landen ter 
wereld. Het land is bergach g en bedekt met 
ondoordringbare tropische regenwouden. Dit 
maakt het land moeilijk toegankelijk, waar-
door veel volken nog al jd heel geïsoleerd 
leven. 
Het land telt zo’n 1000 aparte volksstammen. 
Al deze mensen spreken samen meer dan 800 
talen (ca. 12% van alle talen op de wereld)! En 
dan spreken we niet over dialecten, maar echt 
over talen. Voor ca. 300 van deze talen moet 
nog een Bijbelvertaalproject worden gestart. Er is dus nog veel werk te doen.  
Op papier is PNG een christelijk land, maar de prak jk is weerbars ger. Veel mensen  
en volken in het land hebben nog nooit uit Gods Woord gehoord, eenvoudig omdat die 
er voor hen niet is. Op andere plaatsen zie je dat het christelijk geloof vaak vermengd 
wordt met invloeden uit oude, tradi onele religies. Dit komt eveneens, omdat Gods 
Woord niet in de eigen taal beschikbaar is.  
Ons doel met het Bijbelvertaalwerk in PNG is dat de mensen daar in staat zullen zijn 
om zelf Gods Woord te horen en te lezen in hun eigen taal en zo door Woord en Geest 
God (beter) kunnen leren kennen en met hun leven Hem te dienen.   

leren van en werken met talen die zelfs 
nog niet op schri  zijn gesteld. 
Halverwege december zit onze jd in 
Engeland er weer op en hopen we voor 
een maand weer terug te komen naar 
Nederland.  
Begin januari 2014 zal er vanuit onze ker-
kelijke gemeente een uitzendingsdienst 
zijn, waarna we half januari het vliegtuig 

zullen nemen naar PNG.  
Tenslo e wacht ons in PNG een veldtrai-
ning van 14 weken: de Pacific Orienta on 
Course (POC), waarin we heel prak sch 
worden voorbereid op het leven in PNG.  
Daarover hopen we u meer te vertellen in 
een volgende nieuwsbrief! 

Gebed 
 

Reden tot dank:  

We zijn blij en dankbaar dat we na 
een lange sollicita eperiode ein-
delijk aangenomen zijn bij Wycliffe.  
En dat we ons nu heel gericht kun-
nen voorbereiden op ons vertrek 
naar Engeland en daarna naar PNG. 

Ook zijn we dankbaar voor de steun 
die we al krijgen vanuit onze ker-
kenraad en gemeente en vanuit de 
bredere achterban van onze familie, 
vrienden en bekenden.   

We willen danken voor een be-
trokken TFC, die om ons heen staat 
en ons helpt in allerlei prak sche en 
financiële zaken (zie volgend pag.). 

We zijn erg blij dat Marleen v. Gurp 
met ons mee wil gaan naar Enge-
land om daar het onderwijs voor 
onze kinderen op zich te nemen.  

 
Mogen we vragen om uw gebed:  
voor alle voorbereidingen die get-

roffen moeten worden door ons en 
door de TFC. 

om Gods zegen op het Bijbelvertaal-
werk in Papua Nieuw Guinea. 

om een betrokken achterban en 
een voorspoedige opbouw van fi-
nanciële steun, zodat we in jan. 
2014 daadwerkelijk uitgezonden 
kunnen worden. 

Pikinini  
 

Ziet u ons op het houten paard? Hannah, 
Ruth en Obadja. Wij gaan straks met papa 
en mama naar Papua Nieuw Guinea. Al-
leen heten we daar geen kinderen, maar 
pikinini! Gek, hè? 
We weten al dat pikinini eigenlijk hetzelf-
de is als kinderen. Maar het is wel een 
andere taal. En weet u welke taal wij nu 
aan het leren zijn? Engels, want we gaan 
eerst in de grote vakan e naar Engeland!  
Op de computer hebben we een Engels 
liedje geleerd: doe joe want toe pleej? Dat 
kun je in Engeland tegen andere kinderen 
zeggen als je met ze wilt spelen.   
We hebben veel zin om naar Engeland te 

gaan. Is het daar hetzelfde als hier? En 
hoe moet je daar naartoe? Tussen Neder-
land en Engeland is heel veel water. En 
dan kun je niet met de auto. Maar we 
gaan wel met de auto. Papa en mama 
zeggen dat er hele grote boten zijn. Daar 
kunnen zelfs auto’s op!  
Als we in Engeland zijn, krijgen we thuis-
school van een nieuwe juf: juf Marleen! 
Zij gaat met ons mee naar Engeland. En 
als we straks naar PNG gaan, gaan we 
soms naar een school en soms gaat mama 
ons les geven.  
We hebben ook veel zin om naar PNG te 
gaan. Wij houden er erg van om met wa-
ter te spelen en te kliederen en dat kan in 
PNG elke dag, want het is er al jd warm.  

Contactgegevens 
 

Michel en Erna Pauw 
Hannah, Ruth, Obadja 
Zwanebloem 17 
3931 WK Woudenberg 
033-7501389 
info@michelenerna.nl 
www.michelenerna.nl 
 
 
Wycliffe Bijbelvertalers 
Hoofdstraat 55 
Postbus 150 
3970 AD  Driebergen 
0343-517444 
info@wycliffe.nl 
www.wycliffe.nl 
 

Meer info op: www.michelenerna.nl 



Van de thuisfrontcommissie 
 

Michel en Erna worden ondersteund door een Thuisfrontcommissie (TFC). Graag stel-
len wij ons in deze nieuwsbrief aan u voor. De TFC bestaat uit mede-gemeenteleden 
en vrienden. Als TFC houden wij contact met Michel en Erna enerzijds, en met de ach-
terban anderzijds. We helpen bij allerlei prak sche zaken rond hun uitzending en ook 
daarna. Hiertoe behoort o.a. het regelen en beheren van de financiële ondersteuning.  
 

Financieel 
Omdat Michel en Erna vanaf augustus 2013 geen salaris meer krijgen, zijn zij straks 
volledig a ankelijk van de financiële ondersteuning door hun achterban. Ze staan ech-
ter aan het begin van hun opleiding voor Wycliffe in Engeland al meteen voor hoge 
kosten en daarom zijn we al in december 2012 begonnen met fondsenwerving.   
Op dit moment is ca. 32% van de benodigde financiën toegezegd. U kunt de huidige 
stand aflezen op de financiële barometer. Michel en Erna kunnen pas uitgezonden 
worden als de begro ng geheel gedekt is en dus de vlag helemaal vol. 
 

Doet u mee? 
Wij willen u uitnodigen om dit belangrijke Bijbelvertaalwerk te steunen. Uiteraard zijn 
we blij met iedere gi , groot of klein! Naast eenmalige gi en is er ook vooral behoe e 
aan periodieke gi en, zodat Michel en Erna erop kunnen vertrouwen dat er ook in de 
toekomst genoeg financiële draagkracht zal zijn om het werk te doen.  
 

Nieuwsbrieven 
De eerste twee nieuwsbrieven worden breed verspreid. Wilt u betrokken blijven, dan 
kunt u dat aangeven op onderstaande antwoordkaart of via www.michelenerna.nl.  
  

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid! 
  

Met vriendelijke groet van de TFC. 

 Leden van de TFC 

 

Achterste rij (vlnr):  
Niels van Ewijk (penningmeester) 
1e Secretaris TFC 
Michèle van Haa en 
 
Middelste rij (vlnr):  
Henk Blotenburg 
Agathe de Leeuw 
Mar neke Bezemer 
Leendert Bezemer (voorzi er) 
 
Voorste rij:  
Anco Colijn (2e secretaris) 

 100% 

  50% 

    0% 

Contact TFC 
Secretaris TFC 
Nico Bergsteijnweg 54 
3931 CE  WOUDENBERG 
email: secretaris@michelenerna.nl 
tel.nr.: 033-4323120 
 

 
Penningmeester TFC 
email: penningmeester@michelenerna.nl 
 
Bankrekening:  
Rabobank 1447.87.857  
t.n.v. Wycliffe Comité Pauw 

IK STEUN HET BIJBELVERTAALWERK VAN MICHEL EN ERNA IN PAPOEA-NIEUW-GUINEA!             

Aanhef:     Dhr. / Mevr. / Fam. *        * s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is. 
Naam:   .….……………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode:  ……………………………………   Woonplaats:  ………..……………………………………………….. 
Tel.nummer:  ……………………………………   E-mailadres:  ………..……………………………………………….. 
 

 Ja, ik wil de nieuwsbrief van Michel en Erna ontvangen: per e-mail / per post * (bij voorkeur per e-mail i.v.m. de kosten). 


 Ja, ik wil Michel en Erna financieel ondersteunen en mach g Wycliffe Bijbelvertalers Nederland om een bedrag van    
€ …………….  per maand / per kwartaal / per jaar / eenmalig* van mijn rekening ………………………………. af te schrijven  


 Ja, ik wil Michel en Erna financieel ondersteunen en maak zelf per maand / per kwartaal / per jaar / eenmalig* een be-
drag van € …………… over naar rekeningnummer 144.78.78.57 t.n.v. Wycliffe Comité Pauw.                              
 

Handtekening: ……………………………………………………………… Datum:  .………………………………………………… 

ANTWOORDKAART   (gi en zijn fiscaal a rekbaar)   
Opsturen naar: Secretaris TFC Pauw, Nico Bergsteijnweg 54, 3931 CE  WOUDENBERG 

 Financiële barometer 
 

Helpt u ons om deze vlag  

van PNG vol te maken?! 


