
Het Nieuwe Testament is af! 
In de achterliggende maanden zijn er in Papoea-
Nieuw-Guinea diverse festiviteiten geweest, 
waarbij de totstandkoming van het Nieuwe 
Testament in één van de vele talen werd 
gevierd. Als een vertaling van het Nieuwe 
Testament is afgerond, is het natuurlijk de 
bedoeling dat die vertaling verspreid wordt 
onder de mensen en dat de mensen die 
Bijbelvertaling ook gaan gebruiken. Dit 
belangrijke moment wordt gemarkeerd met een 
groot feest, dat in het Engels 
‘dedication’ (toewijding) wordt genoemd. 
Daarbij wordt de Heere gedankt en geprezen 
voor de voltooiing van de Bijbelvertaling en 
wordt de Bijbel biddend aan God en Zijn 
Koninkrijk opgedragen. Het is ook het eerste 
moment waarop Bijbels worden verkocht. Al 
met al een grootse gebeurtenis waar jarenlang naartoe geleefd en gewerkt wordt.  
Ook al zijn wij niet direct als vertalers bij al deze projecten betrokken, toch gebeurt het 
regelmatig dat er een feest is in een taalgroep, waarvan de vertalers mede door Michel 
zijn opgeleid. En daarmee is het ook voor ons feest en zien we dat ons motto 
werkelijkheid wordt.  

 
Maar het Nieuwe Testament is niet de hele Bijbel… 

Het Woord van God omvat zowel het Nieuwe als ook het Oude 
Testament. En daarom zijn we altijd erg blij als er vanuit de lokale 

bevolking het verlangen wordt geuit om na de publicatie van het 
Nieuwe Testament verder te gaan met de vertaling van het Oude 

Testament. In de meeste gevallen wordt dit werk voortgezet 
door de lokale vertalers zelf. Op dit moment hebben we op het 
Opleidingscentrum in Ukarumpa veel van zulke vertalers die 
verder willen gaan met het vertalen van het Oude Testament 
en daarvoor de benodigde opleiding ontvangen.  
De foto hiernaast laat zien dat er overlap bestaat tussen 
Michels werk als Aramba-vertaaladviseur en zijn werk op het 
Opleidingscentrum: Katawer, Sawiyam en Xaima zijn hier een 
aantal weken geweest om verder opgeleid te worden als 
Bijbelvertalers.  

Zo blijven we in afhankelijkheid van Gods zegen werken aan 
ons motto: Gods Woord voor de volken van Papoea-Nieuw-

Guinea.  

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen, 

Gods Woord voor de volken van Papoea-Nieuw-Guinea, dat is het motto van onze 

nieuwsbrieven. Dat drijft ons om hier te leven en te werken. En het is ons verlangen 

om dat werkelijkheid te zien worden in dit land van 800+ talen. Vaak is het hard 

werken, bidden en zweten. Maar soms mogen we ook iets zien van de opbrengst... 

 
 

Heel de Schrift is door God ingegeven 
en is nuttig om daarmee te 
onderwijzen, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die 
God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen 
toegerust.  

(2 Tim. 3:16-17) 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• dat het Bijbelvertaalwerk in 
PNG gestaag doorgaat en voor 
de Nieuwe Testamenten die 
dit jaar zijn gepubliceerd;  

• dat de mensen deze Bijbels 
ook daadwerkelijk gaan 
gebruiken;  

• voor de Aramba-vertalers die 
in Ukarumpa de vertaalcursus 
hebben gevolgd; 

• voor de fijne vakantie die de 
kinderen hebben gehad. 

 

Wilt u met ons bidden: 

• voor een goede reis naar Lae; 

• voor een goede start van het 
nieuwe schooljaar, begin 
augustus;  

• voor de vertalers die vanuit 
het hele land naar Ukarumpa 
komen om door ons opgeleid 
te worden;  

• om wijsheid voor vertalers in 
hun verantwoordelijke taak 
om Gods Woord op een 
zuivere manier te vertalen; 

• dat God het lezen van Zijn 
Woord rijk zal zegenen.  
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Interview 
Hoe ziet het leven van een zendeling op het zendingsveld er eigenlijk uit? We willen een 
tipje van de sluier oplichten in de vorm van een interview. Maar eigenlijk moet u / jij 
natuurlijk gewoon een keertje langs komen...  
 

Hoe wonen jullie in Papoea-Nieuw-
Guinea? 
‘Het grootste deel van het jaar wonen we 
in Ukarumpa. Dat is een groot 
zendelingendorp met enkele honderden 
zendelingen. Het dorp is gebouwd op een 
stuk grond dat geleased wordt van de 
overheid. In dat dorp wonen we in een 
houten huis (zie foto) met deels een 

cementen fundering. Met een kleine woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, vier 
slaapkamers, een kantoortje, een speelruimte en een ruime veranda is het voor ons een 
prima woning. De kinderen genieten ontzettend veel van de ruime tuin om ons huis.  
Als we in Aramba zijn, dan wonen we in een houten huis op palen, wat in het dorp het 
‘zendingshuis’ wordt genoemd en toebehoort aan de Aramba kerk.’ 
 
Hebben jullie huisdieren?  
‘Ja, inmiddels hebben we één hond 
(Boris), zeven kippen, zes 
kuikentjes en twee cavia’s. Ook 
zijn er plannen om een poes aan te 
schaffen, met name om de muizen 
op afstand te houden.’ 
 
Welke hobby’s hebben de 
kinderen?  
‘De jongste kinderen genieten van 
elke manier van spelen en hebben nog geen echte hobby’s. Obadja houdt van tekenen, 
LEGO en buiten spelen. Ruth houdt erg van foto’s maken en gaat binnenkort op 
pianoles. Hannah speelt klarinet en is  daarnaast lid van een ponyclub. Elke zaterdag is 
ze druk met het verzorgen van paarden en paardrijden.  
Alle kinderen zijn dol op de huisdieren die we hebben en zijn daar veel mee bezig.’ 
 
Is het bij jullie nou echt altijd lekker warm?  
‘Vergeleken met Nederland is het hier inderdaad altijd warm. Toch hebben we het hier 
soms ook wel koud en juli is precies de maand waarin dat het geval is. Wij wonen in de 
berglanden op zo’n 1700m hoogte. Dat zorgt ervoor dat het hier altijd wat koeler is dan 
aan de kust, waar het hele jaar tropische temperaturen gelden.  
De hoogte zorgt ervoor, dat de temperatuur nu in de winter ‘s ochtends toch wel kan 
dalen tot zo’n 5 graden. En dan zitten we in een niet-geïsoleerd huis, zonder 
verwarming. Best wel frisjes en tijd voor dikke vesten. Gelukkig stijgt de temperatuur al 
snel tot zo’n 20 graden. Als de zon lekker schijnt, wordt het nog warmer en als het 
bewolkt is, blijft de temperatuur steken bij zo’n 17 graden. Deze ‘winterse’ periode 
duurt meestal een kleine maand en dan stijgen de temperaturen weer tot aangenamere 
hoogten. En dan zorgen de hooglanden er weer voor dat het niet té warm wordt.’  
 
Gaan jullie in de zomer ook op vakantie?  
‘Echt vakantie vieren is hier best een uitdaging. Voor de kinderen is er in de wijde 
omgeving eigenlijk weinig te doen, zodat dagjes uit hier geen optie zijn. En er zijn weinig 
betaalbare opties om weg te gaan. Vorig jaar hebben we om veiligheidsredenen een 
kleine vakantie moeten afblazen, maar deze vakantie gaan we een paar dagen naar een 
gasthuis in Lae, een havenstad vier uur rijden van Ukarumpa. We hopen dan wat 
inkopen te kunnen doen, te zwemmen en weer te genieten van de warmte en het feit 
dat we heel even weg zijn uit Ukarumpa. Verder genieten we van de zegeningen die we 
hier in Ukarumpa hebben: een grote tuin om in te spelen, vriendjes en vriendinnetjes, 
de pony club en af en toe eten in de ‘kaibar’ (= soort snackbar) bij onze winkel.’  
 
Hartelijke groet, Michel & Erna, Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois.  

 

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  

andere 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  

€ 1535 opgehaald! 


