
In juli zijn we als gezin voor drie weken naar Aramba geweest. We hebben hierover al 
een en ander geschreven op onze www.michelenerna.nl/weblog. En zoals we al wel 
verwacht hadden, waren die drie weken eigenlijk veel te kort. Soms betreuren we het 
dat we niet full-time onder de Aramba kunnen werken, omdat er zoveel werk te doen 
is. Aan de andere kant waren deze drie weken uitermate productief en hebben we vele 
zegeningen van de Heere mogen zien. Een aantal hiervan willen we graag met jullie 
delen.  
 
Grote betrokkenheid 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een teleurstellend lage betrokkenheid van 
de lokale bevolking. Dit keer was het echter volstrekt tegenovergesteld en was het een 
en al bedrijvigheid.  

 
Een mijlpaal: onze eerste exegetische controle! 
Voor ons was dit bezoek aan Aramba een belangrijke mijlpaal. De eerste jaren van ons 
werk in Aramba stonden vooral in het teken van het leren van de taal en de cultuur en 
het trainen van het vertaalteam. En van dat voorbereidingswerk mochten we nu de 
eerste concrete vruchten plukken, want we zijn nu eindelijk begonnen met het werk 
waarvoor we naar Aramba zijn gegaan: de exegetische controle van de Aramba 
conceptvertaling van het Nieuwe Testament!  

In het begin moest iedereen nog wennen aan het proces, maar het ging geleidelijk 
steeds vlotter. Uiteindelijk hebben we de brieven 2 en 3 Johannes en de eerste vier 
hoofdstukken van Markus nauwkeurig gecontroleerd. Staat er in de Aramba-vertaling 
hetzelfde als wat er in de oorspronkelijke, Griekse tekst wordt bedoeld? Wat te doen bij 
het ontbreken van een bepaald woord in Aramba?  
We hebben gesproken over ‘bidden,’ waar het Aramba geen speciaal woord voor heeft. 

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen, 

Wisten jullie dat de Heere Jezus in de Bijbel ‘klimtaal’ spreekt? Dit is een van de 

uitdrukkingen in Aramba die we tijdens onze eerste exegetische controle leerden. 

Opnieuw een indruk van ons leven en werk in Papoea-Nieuw-Guinea.  

 
 

En dit is de liefde, dat wij 
wandelen naar Zijn geboden. 

(2 Johannes:6a) 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• voor de goede en gezegende 
tijd in Aramba; 

• voor het geslaagde bezoek 
van Erna’s vader en zus; 

• voor het feit dat we hier 
mogen wonen en werken en 
zowel de Aramba als via het 
opleidingscentrum nog veel 
meer volken van PNG mogen 
dienen;  

• dat het met ons gezin goed 
gaat. 

 

Wilt u met ons bidden voor: 
 

• voor een goede voortgang van 
het Aramba Bijbelvertaalwerk 
en voor het bezoek in 
Oktober; 

• voor hulp voor de naburige 
taalgroep van Aramba, die ook 
graag een eigen Bijbel willen; 

• voor onze huishoudelijke hulp 
Rudy en onze tuinman Duya, 
die het allebei moeilijk 
hebben; 

• voor wijsheid m.b.t. het werk 
op het opleidingscentrum, er 
is zoveel werk, waar het beste 
prioriteit aan te geven? 

• voor een blijvend goede 
gezondheid; 

• om veiligheid en bescherming 
van ons gezin. 
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Josia en Lois 

De vertaalploeg De kookploeg De alfabetiseringsploeg 

Michel is bezig met het controleren van de conceptvertaling van het Markus-evangelie. 

http://www.michelenerna.nl/weblog


Daarom hebben ze het omschreven als ‘praten met gesloten ogen.’ Ook het woord 
’gelijkenis’ was moeilijk te vertalen. Toen Michel uitlegde wat het woord gelijkenis 
betekent, begrepen ze het en zeiden ze: “Wij gebruiken daarvoor het woord ‘klimtaal,’ 
want er ligt een diepere betekenis onder het verhaal dat Jezus gebruikt.” Ze hadden 
daarbij heel goed begrepen dat het niet om het verhaal op zich gaat, maar om de 
boodschap achter dat verhaal, of in het Aramba: onder dat verhaal.  
In oktober hoopt Michel voor tien dagen naar Aramba te gaan om met een aantal 
collega’s een workshop te geven. Deze workshop heet Waar cultuur en Bijbel elkaar 
ontmoeten. We vragen uw en jouw gebed voor deze workshop die vaak heel 
confronterend is en waarbij vaak veel geestelijke strijd wordt ervaren. Gebed, dat de 
duistere praktijken van de duivel afgebroken ogen worden en dat Gods Koninkrijk mag 
doorbreken in de cultuur van de Aramba en de omringende taalgroepen die ook 
uitgenodigd zijn.   
 
Opleidingscentrum in Ukarumpa 
In juni is de leidinggevende van Michel voor een jaar op verlof gegaan en heeft Michel 
zijn werk erbij genomen. Niet ideaal, maar bij gebrek aan mensen was het de enige 
oplossing. Michel doet nu zijn best om het departement met zo’n 25 man personeel 
draaiend te houden en ondertussen ook zijn cursuswerk voort te zetten. Bij tijden een 
grote uitdaging, maar hij leert er ook veel van.  
Ondertussen hebben we in de achterliggende maanden weer een aantal cursussen 
mogen geven, waarbij we ook een aantal video’s hebben gemaakt:  
 

• TTC-1 en TTC-2: dit is de belangrijkste vertaalcursus, waarbij we maar liefst 
twaalf nieuwe teams mochten verwelkomen in TTC-1 en zes teams die 
terugkwamen voor TTC-2. Zie https://youtu.be/A2PrvIQVu0I voor een video.  

• Hebreeuws-1: acht studenten hadden zich aangemeld voor deze 6-weken lange 
cursus en dat zij zelfs in het Hebreeuws erg creatief en muzikaal waren, blijkt uit 
deze video: https://youtu.be/dh5e5Y0e3iM, gemaakt bij de afsluiting van de 
cursus.   

 
Gezin 
Het was voor ons heel bijzonder dat Erna’s 
vader en zus 10 dagen op bezoek zijn 
geweest. We hebben hier allemaal erg van 
genoten. Ze kunnen zich nu een veel 
betere voorstelling maken van hoe wij hier 
leven en werken.  
Hun bezoek hebben we gevierd met een 
traditioneel Papoea-Nieuw-Guineese 
maaltijd: een mumu. Bij een mumu wordt 
er heel veel eten tegelijk bereid in een 
soort grondoven. Dat is heel handig, want 
ook al heb je weinig pannen, zo kun je 
toch voor heel veel mensen eten 

klaarmaken. Het enige wat je nodig hebt, 
zijn: stenen, hout, bananenbladeren, 
water en het liefst een plastic zeiltje. Eerst 
worden de stenen heel heet gestookt. 
Over de hete stenen gaan 
bananenbladeren en daarna al het eten: 
(zoete) aardappel, groenten, vlees. 
Daaroverheen weer bananenbladeren en 
een zeiltje. Een emmer water wordt er nog 
in gegoten en dat zorgt ervoor dat het 
eten gaar stoomt. Het geheel wordt 
afgedekt met aarde en na een paar uur is 
alles gaar.  
 

Hartelijke groet, 
Michel & Erna Pauw 
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 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  

€ 2385 opgehaald! 

https://youtu.be/A2PrvIQVu0I
https://youtu.be/dh5e5Y0e3iM

