
 

Op een lange zwangerschap volgde een  
voorspoedige bevalling. Terwijl alle 
andere kinderen met zomerweer zijn 
geboren, is Lois ons eerste echte 
winterkindje. We zijn blij en dankbaar dat 
alles goed is gegaan en genieten van 
haar.  
Erna heeft genoten van de kraamweek, 
een typisch Nederlandse luxe die ze in 
het buitenland vaak niet kennen.  
Via vrienden in Ukarumpa hebben we ook 
vernomen dat Rudy, onze huishoudelijke hulp, is bevallen van een gezond meisje.  

Advent in Aramba 
Bij advent denken we vaak aan de komst van de Heere Jezus op deze aarde, of aan de 
wederkomst, zoals in de Bijbeltekst hiernaast. In Aramba denkt men bij advent ook aan 
de komst van het Evangelie in de vorm van het geschreven Woord van God in de eigen 
taal. Jaren geleden is er een start gemaakt met de vertaling en een aantal Bijbelboeken 
is toen al gepubliceerd. Daarna kwam het vertaalwerk tien jaar stil te liggen en het ziet 
er naar uit dat het in 2018 weer ter hand genomen mag worden.  

Beste familie, vrienden en overige betrokkenen, 

Zonder twijfel is het hoogtepunt in ons leven sinds de laatste nieuwsbrief de komst 

van onze prachtige dochter en ons lieve zusje Lois Eunice Pauw. Op woensdag 6 

december 2017 mochten we Lois begroeten. 

 

‘Wanneer een vrouw baart, heeft zij 
droefheid, omdat haar tijd gekomen 
is. Maar wanneer zij het kind 
gebaard heeft, denkt zij niet meer 
aan de benauwdheid, vanwege de 
blijdschap dat een mens ter wereld is 
gekomen.  
Ook u hebt dan nu wel droefheid, 
maar Ik zal u weerzien, en uw hart 
zal zich verblijden, en niemand zal 
uw blijdschap van u wegnemen.’  

(Joh. 16:21-22) 

 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• voor de geboorte van Lois en 
dat alles goed is gegaan met 
Erna en Lois;  

• voor de geboorte van Rudy’s 
dochter;  

• voor de fijne tijd in Nederland 
te midden van familie en 
vrienden;  

 
 

Wilt u met ons bidden: 

• dat Lois nu wel op tijd haar 
visum zal krijgen;  

• dat onze TFC vóór ons vertrek 
weer voltallig zal zijn;  

• om volharding voor het 
Aramba vertaalteam en dat 
we in het nieuwe jaar 
daadwerkelijk met de controle 
van Markus kunnen beginnen;  

• dat er nieuwe donateurs bij 
mogen komen om een 
financieel gat van € 800 per 
maand te dekken.  
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GODS WOORD 

 

voor  

de volken  

van 

 

Papoea-  

Nieuw-Guinea 

Wij wensen u  

- mede namens de christenen in Aramba -  

een gezegend nieuw jaar met het Woord van God! 

Het vertaalteam in Aramba aan het werk aan het Markusevangelie 

Lois toen ze precies een halve dag oud was 



In de achterliggende twee jaren heeft Michel zich beziggehouden met het leren van de 
taal en de cultuur van Aramba en met het opleiden van het lokale vertaalteam. Rond 
deze tijd van Kerst komen de christenen uit de vijf Aramba-dorpen bij elkaar om Kerst te 
vieren en in de dagen daaromheen zal het vertaalteam werken aan een terugvertaling 
van het Markusevangelie. Met de hulp van God en met uw steun, hoopt Michel dan in 
de loop van 2018 een allereerste start te kunnen maken met het exegetisch controleren 
van dit Bijbelboek. Het vertaalproces is dan weer helemaal op gang gekomen!  
 
Werken op afstand 
Terwijl het werk in Aramba doorgaat, is Michel vanuit Nederland bezig met het 
schrijven en bewerken van cursusmateriaal voor het opleidingscentrum in Ukarumpa. 
Het is fijn dat dit werk op afstand door kan gaan.  
 
Verblijf in  Nederland 
Toen we de kinderen aan het 
voorbereiden waren op het vertrek 
naar Nederland, riepen ze meteen: ‘In 
Nederland is het dan winter, dan gaat 
het misschien wel sneeuwen!’ En 
jawel, die hoop werd bewaarheid. 
Enkele dagen na de geboorte van Lois 
viel er een dik pak sneeuw en hebben 
we genoten van het sleeën, 
sneeuwballen gooien en natuurlijk van 
een sneeuwpop maken.  
De planning was aanvankelijk om Deo 
volente eind januari weer terug te 
gaan naar Papoea-Nieuw-Guinea. De 
visumprocedure voor Lois heeft echter 
vertraging opgelopen in verband met 
een zeer vroege kerstsluiting van de Immigratiedienst in Papoea-Nieuw-Guinea op 8 
december. We verwachten daarom nu begin maart weer terug te gaan.  
 
Ontmoeting 
Een en ander betekent ook dat we een maand langer de tijd hebben om u te ontmoeten 
en daar zien we ook naar uit! Ons huis staat open aan de Vondellaan 21 in 
Woudenberg. Denk niet: ze zullen het wel druk hebben. Maak gerust een afspraakje! 
Daarnaast is het mogelijk om ons te ontmoeten op één van de informatieavonden of 
kraammorgens. Zie daarvoor de blauwe aankondigingen hieronder.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contactgegevens 
 

Michel en Erna Pauw 
Hannah, Ruth, Obadja, Josia, Lois 
 
Tijdelijk adres (tot 5 maart 2018): 
Vondellaan 21  
3931 VA Woudenberg 
06-20163348 (Erna)  
06-20172427 (Michel) 
 
Adres in PNG:  
SIL PO Box 1 (162)  
EHP 444 Ukarumpa 
Papua New Guinea 
 

Website:  www.michelenerna.nl 
Skype:  jmpauw / ernapauw 
E-mail:  michel_pauw@sil.org  
   erna_pauw@sil.org 
 

Thuisfrontcommissie 
Secretaris TFC 
‘t Schilt 30 
3931 VH  WOUDENBERG 
tfcpauw@gmail.com 
033-2866288 
 

Penningmeester TFC 
penningmeestertfcpauw@gmail.com 
 

Bankrekening:  
IBAN: NL66 RABO 0144787857   
t.n.v. Wycliffe Comité Pauw, o.v.v. 
Michel en Erna Pauw 
 

Wycliffe Bijbelvertalers 
Website:  www.wycliffe.nl 
Email:   info@wycliffe.nl 
Telefoon: 0343-517444 
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Doet u wel eens online 

aankopen bij  

Bol.com, Coolblue.nl, 

Drukwerkdeal.nl,  

HEMA.nl, Vliegtickets.nl 

en andere webshops?  

Steun dan mét uw 

aankoop  

(zonder extra kosten!)  

het Bijbelvertaalwerk  

in Papoea-Nieuw-

Guinea  

door deze webshops te 

bezoeken via de web-

site hiernaast. 

Tussenstand: € 1031 

Kraammorgens 

za. 6 of 13 januari 2018 

10.00 - 12.00 

Wilt u Lois begroeten? 

Van harte welkom bij ons 

thuis op één van onze  

kraamdagen. 

Graag even een berichtje 

als u komt! 

Gemeenteavond 

wo. 10 januari 2018 

20.00 - 21.30 

in de Maranathakerk 

Frans Halslaan 21  

Woudenberg 

(Inloop vanaf 19.30) 

Op deze avond willen we  

u als gemeente  

ontmoeten en iets vertel-

len over ons leven en 

werk in  

Papoea-Nieuw-Guinea. 

We hopen veel bekende 

én nieuwe gezichten te 

zien! 

Achterbanmorgen 

za. 10 februari 2018 

10.00 - 12.00 

in de Maranathakerk 

Frans Halslaan 21  

Woudenberg 

Op deze morgen willen 

we kort iets presenteren 

over ons leven en werk in 

Papoea-Nieuw-Guinea.  

Daarnaast zal er ruimte 

zijn voor ontmoeting en 

gesprek. 

Voor mensen van ver is 

er na afloop een lunch  

(graag even opgeven).  

Obadja en Josia in de sneeuw 



Woudenberg, 21-12-2017 

 

 

Beste familie, vrienden en achterban,  

Deze week lezen we allemaal het Kerstevangelie in onze eigen taal. Zoals u weet werken Michel en Erna 

Pauw in Papoea-Nieuw-Guinea aan het toegankelijk maken van ditzelfde (Kerst)evangelie in het Aramba 

en via het opleiden van Bijbelvertalers ook in vele andere stamtalen, waarin Gods Woord nog niet 

beschikbaar is. Als Thuisfrontcommissie (TFC) zijn we dankbaar dat we hen mogen helpen om dit werk 

te doen.  

Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd! 

Michel en Erna zijn voor hun werk afhankelijk van giften. Velen van u doen al mee met dit 

Bijbelvertaalwerk door hen te steunen met betrokkenheid, in gebed en met periodieke financiële giften. 

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank! 

Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar heeft de TFC geconstateerd dat er voor de komende 

uitzendingstermijn nog een financieel tekort is van € 800 per maand. Bent u of jij nog geen (structurele) 

donateur, maar gunt u/jij uw verre naaste óók een Bijbel in hun eigen taal? Dan nodigen we u/jou graag 

uit om met het Bijbelvertaalwerk mee te doen, bij voorkeur met een structurele bijdrage. Wat kunt u/jij 

doen?  

• vul onderstaande antwoordkaart in en stuur hem op (dit heeft onze voorkeur):  

o via de post: Secretariaat TFC Familie Pauw, ’t Schilt 30, 3931 VH  WOUDENBERG 

o per email: tfcpauw@gmail.com 

• vul een online machtiging in via de website van Wycliffe: https://goo.gl/ETnkZD  

Naast particulier kunt u het Bijbelvertaalwerk ook zakelijk steunen voor een vast bedrag per jaar. In ruil 

daarvoor krijgt u een naamsvermelding met logo op de sponsorpagina van de website van Michel en 

Erna. Wilt u hier meer over weten, vult u dan uw gegevens in op de antwoordkaart. Wij nemen dan 

contact met u op.  

                                                                                                                                                         

  

  

https://goo.gl/ETnkZD


Michel en Erna schrijven regelmatig over hun werk. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of u de 

nieuwsbrief toegestuurd wilt krijgen. Ook kunt zich online abonneren op de nieuwsbrief én de weblog:  

- de nieuwsbrief:  www.michelenerna.nl/nieuws/nieuwsbrief  

- de weblog:  www.michelenerna.nl/weblog (rechts onder de bovenste foto) 

Mogen we voor de komende termijn (weer) rekenen op uw biddende en gevende steun en 

betrokkenheid? 

Mede namens Michel en Erna, hun kinderen en de vele mensen die zij mogen dienen in Papoea-Nieuw-

Guinea, hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,   

 

Herman van Hell,  

Voorzitter van de Thuisfrontcommissie 

Gezin van Sawiyam Finjar, één van de Aramba-vertalers (2e van rechts) 


