
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de geboorte van ons lieve dochtertje en 
zusje Lois. Lois is een lieve en makkelijke baby en we genieten allemaal erg van haar. 
Ook schreven we toen dat we onze terugreis naar PNG moesten uitstellen, omdat Lois 
haar visum niet op tijd kon krijgen. Wie had toen gedacht dat Erna op de aanvankelijk 
geplande datum van de terugreis opgenomen zou worden in het ziekenhuis in verband 
met een klein herseninfarct? Dat was erg schrikken. Achteraf zien we Gods zorg in de 
uitgestelde vertrekdatum. Het heeft ons veel stress bespaard! Erna heeft twee weblogs 
geschreven over haar herseninfarct (www.michelenerna.nl/weblog). Het verlies van 
een deel van haar gezichtsveld is waarschijnlijk blijvend, maar ze is daar al  aardig aan 
gewend. We hopen en bidden om genezing van het dichte bloedvat. Ook is een 
bepaalde stollingsafwijking nog niet uitgesloten. Daarvoor is nog aanvullend 
bloedonderzoek nodig, 
waarschijnlijk in mei en 
we hopen dat dit vanaf 
hier opgestuurd kan 
worden naar Australië.  
 
Weer thuis 
Na een lange, 
vermoeiende, maar 
goed verlopen reis van 
zo’n 42 uur (deur tot 
deur) waren we weer thuis. Maar toen waren we er nog niet, want er volgde nog een 
pittige jetlag van zo’n anderhalve week (zie onze laatste weblog). Al met al zijn we nog 
volop bezig met ‘settelen’.  
Het is fijn om weer thuis te zijn. De kinderen genieten van ons eigen huis, de grote tuin 
en het mooie weer. Van de ontmoeting met mensen hier, die we hebben gemist toen 
we in Nederland waren. Onze vriendin en huishoudelijke hulp Rudy heeft ook een  
gezonde meisjesbaby gekregen: Grace. Op de foto liggen Lois en Grace samen in de 
box.  
Tegelijkertijd missen we nu onze familie en vrienden uit Nederland, en dat is af en toe 

best wel pijnlijk. Er zijn zoveel mensen die hebben 
meegeleefd rondom de geboorte van Lois en ook 
rondom Erna’s opname in het ziekenhuis.  
 
Werk aan de winkel 
Het is altijd weer spannend hoe je je huis aantreft, als 
je lang bent weggeweest. Gelukkig viel dat mee, het 
huis was in orde en schoongemaakt. Wel hadden 
muizen (hier meer halve ratten) een flink gat geknaagd 
in de bak van het hondenvoer, maar dat is meer een 

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen, 

We zijn al weer een maand terug in Papoea-Nieuw-Guinea. Wat is het bijzonder om 

terug te zijn, zeker als we denken aan alles wat er tijdens ons verblijf in Nederland is 

gebeurd. Er was een moment dat we dachten dat we misschien nooit meer terug 

naar PNG zouden kunnen gaan, maar daar zijn we dan toch weer! 

 
 

Want daartoe is Christus ook 
gestorven, en opgestaan, en weer 
levend geworden, opdat Hij beiden 
over doden en levenden heersen zou. 

(Rom. 14:9) 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• dat we veilig en wel thuis zijn 
gekomen in Papoea-Nieuw-
Guinea en ons weer mogen 
focussen op ons leven en 
werken daar;  

• voor het gezonde dochtertje 
van Rudy;  

• dat Michel het cursusboek 
Exegese op tijd af heeft 
kunnen krijgen;  

• voor de vele mensen in onze 
achterban die ons werk hier 
mogelijk maken. 

 

Wilt u met ons bidden: 

• voor de mensen die hebben 
geleden en nog steeds lijden 
onder de gevolgen van de 
aardbevingen;  

• om herstel en genezing van 
het dichte bloedvat bij Erna;  

• dat we snel een goede 
oplossing mogen vinden voor 
het lekkageprobleem;  

• om Gods zegen op de 
exegesecursus die 4 april is 
begonnen en die drie weken 
duurt; 

• voor het Aramba vertaalwerk 
dat ook in deze weken zal 
plaatsvinden. 

Twee vriendinnetjes: Lois en Grace 

Eten muizen ook hondenvoer?! 



kleinigheidje.  Een groter 
probleem is dat we opnieuw last 
hebben van lekkage beneden. 
Dit keer lijkt het water bij 
extreme regenval vanuit de 
grond omhoog te komen, 
precies op de plek waar we een 
extra slaapkamer willen maken. 
Er is een vrij grote open ruimte 
beneden, waar we zonder uit te 
bouwen een extra kamer 
kunnen maken. En dat is wel 
nodig, want we slapen nu met 
ons zevenen op drie vrij kleine 
slaapkamers. Maar we zullen 
eerst een oplossing moeten vinden voor het waterprobleem.  
 

Wennen 
Terug in PNG wennen we snel weer aan dingen 
die hier normaal zijn, maar in Nederland niet. 
Josia merkte ineens verbaasd op: ‘Duya (onze 
tuinman) heeft blote voeten!‘ Dat is hier 
normaal, ook op de weg en in de winkel lopen 
veel mensen op blote voeten. En we wennen 
weer aan 3 soorten water in huis (rivierwater, 
het schonere regenwater en het gefilterde 
regenwater, oftewel drinkwater), de 
kakkerlakken, regelmatig yoghurt maken, 
groenten schoonmaken met chloor en zoveel 
andere dingen... 
 

Aardbeving 
De aardbeving van eind februari heeft hier in 

Ukarumpa geen schade aangericht. In de tijd dat we hier nu zijn, hebben we alleen een 
paar ‘normale’, lichte bevingen gevoeld. Gelukkig is ook het gebied van Aramba voor de 
aardbeving bewaard gebleven. In het gebied rond het epicentrum - hier zo’n 350 km 
vandaan - is wel veel schade en er zijn ook gewonden en doden gevallen. Complete 
berghellingen zijn ingestort, veel tuinen verwoest (eten), wegen en rivieren (drinkwater) 
aangetast. Een aantal taalgroepen is nog steeds afhankelijk van noodhulp. Wycliffe, SIL 
en de MAF werken samen om hulp te bieden, zie: www.wycliffe.nl/noodhulp.  
 

Michels werk 
Omdat we een maand later dan gepland zijn teruggekomen, heeft het werk op het 
Opleidingscentrum zich opgestapeld. Hierdoor waren de eerste vier weken voor Michel 
heel erg druk. Hij heeft net op tijd de laatste hand gelegd aan het schrijven van een 150 
pagina‘s dik cursusboek voor een cursus exegese die op 4 april is begonnen. Katawer uit 
Aramba zal ook één van de cursisten zijn, dus dit is een mooie overlap tussen Michels 
werk op het Opleidingscentrum en zijn werk als vertaaladviseur voor Aramba. Maar 
hierover de volgende keer meer.  
 

 

Contactgegevens 
 

Michel en Erna Pauw 
Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois 

 
Adres:  
SIL PO Box 1 (162)  
EHP 444 Ukarumpa 
Papua New Guinea 
 

Website:  www.michelenerna.nl 
Skype:  jmpauw / ernapauw 
Email:   michel_pauw@sil.org  
   erna_pauw@sil.org 
 

Thuisfrontcommissie 
 

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

Penningmeester TFC 
fin.tfcpauw@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, 

Vliegtickets.nl en an-

dere webshops?  

 

Steun dan mét uw 

aankoop  

(zonder extra kosten!)  

het Bijbelvertaalwerk  

in Papoea-Nieuw-

Guinea  

door deze webshops te 

bezoeken via  

www.michelenerna.nl/

kopen  

 

Met deze actie is al  

€ 1309 opgehaald! 

We hebben ongeveer 10 emmers water opgedweild 

Van de penningmeester 
Met ingang van februari 2018 mag ik de functie van penningmeester binnen de TFC ver-
vullen. Ik ben dankbaar dat ik op deze wijze mag bijdragen aan het Bijbelvertaalwerk in 
PNG en ik hoop dat wij als TFC de zegen van God mogen ervaren om als TFC Michel & 
Erna in hun missie te steunen. N.a.v. onze vorige nieuwsbrief hebben wij met ingang van 
2018 19 nieuwe donateurs ontvangen die ons structureel of eenmalig zullen steunen in 
2018. Ook heeft een aantal huidige donateurs hun periodieke gift verhoogd i.v.m. het 
tekort. Allen hartelijk dank voor jullie steun. Dankzij jullie steun is ons tekort ruim ge-
halveerd tot het bedrag van € 385 per maand!  
Bent u nog geen donateur, maar zou u het Bijbelvertaalwerk wel graag willen steunen? 
Dan kunt u zich opgeven via: http://www.michelenerna.nl/steun.   
Alvast hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, Gert van der Have.  

Groetjes van de kinderen! 

http://www.michelenerna.nl/steun

