
Terugblik 
Het afgelopen jaar is voor ons niet altijd gemakkelijk geweest. Onderbezetting op het 
werk; het noodzakelijkerwijs combineren van verschillende posities binnen het 
Opleidingscentrum; de medische evacuatie van Erna (zie www.michelenerna.nl/
weblog) met als gevolg de annulering van mijn bezoek aan Aramba in oktober; escalatie 
van interne clanconflicten rondom Ukarumpa, die niet aan ons voorbij zijn gegaan. En 
temidden van dit alles liet God nooit alleen, en mogen we vertrouwen dat dwars door 
alles heen, Gods Koninkrijk baanbreekt in Papoea-Nieuw-Guinea.  

Als teken daarvan willen we 
ook een aantal hoogtepunten 
delen uit het achterliggende 
jaar. Afgelopen jaar hebben 
we onder meer de publicatie 
gevierd van het Nieuwe 
Testament in vijf verschillende 
talen. Vier van deze 
taalgroepen hebben de 
afgelopen jaren onderwijs 
mogen ontvangen aan het 
Opleidingscentrum in 

Ukarumpa, waar Michel lesgeeft. Op de foto hierboven ziet u alle publicaties van het 
Nieuwe Testament (of 
deelpublicaties van een 
aantal Bijbelboeken) die dit 
jaar zijn gepubliceerd. Ziet 
u ook de zwarte 
audiobijbels liggen die zijn 
gepubliceerd in maar liefst 
19 verschillende talen?  
 
Op de foto hiernaast ziet u 
een trotse student die net 
met succes zijn eerste 

computercursus heeft 
afgerond.  
Als diepe blijk van 
waardering dat hem deze 
kans gegeven werd, 
kwam hij in vol 
traditioneel ornaat zijn 
certificaat in ontvangst 
nemen.  

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen, 

‘Als op 's levens zee de stormwind om u loeit / als ge tevergeefs uw arme hart ver-
moeit / tel uw zegeningen tel ze een voor een / en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit 
alleen’ (Joh. de Heer, Lied 256).  

 
 

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik 
zal u beslist niet verlaten.  

(Heb 13:5c) 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• voor goede gezondheid en 
ook een goede afronding van 
Erna’s medische evacuatie;  

• voor de goede en gezegende 
workshop bij de Aramba in 
oktober;  

• voor de vele deelpublicaties 
van de Bijbel in PNG het 
afgelopen jaar en de rol die 
het opleidingscentrum daarin 
heeft mogen spelen;  

• voor onze vakantie in Lae;  

• voor alle steun die we in 2019 
voor ons werk hebben 
gekregen.  

 
 

Wilt u met ons bidden voor: 

• vrede voor de bevolking 
rondom Ukarumpa;  

• blijvende goede gezondheid;  

• doorzettingsvermogen en 
uithoudingsvermogen; 

• meer mensen, want er is hier 
zoveel werk;  

• voor ons gezin, als de gewone 
ups en downs van een gezin 
hier soms extra lastig zijn;  

• voor een goede 
samenwerking met de Aramba 
vertalers in januari en vooral 
ook dat het Bijbelvertaalwerk 
daar in het nieuwe jaar 
voorspoedig mag zijn.  
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STATISTIEKEN 2019 

In 2019 hebben we opgeleid:  

 401 Papoea-Nieuw-Guineese studenten  

 uit 80 verschillende taalgroepen 

 in 28 cursussen  

http://www.michelenerna.nl/weblog
http://www.michelenerna.nl/weblog


Aramba Vertaalproject 

In oktober hebben enkele collega’s van 

Michel een workshop gegeven in Aramba onder 

de titel ‘Waar cultuur en Bijbel elkaar ontmoeten’. 

Ongeveer 70 mensen kwamen op deze workshop af. In 

de workshop vergeleken de deelnemers bestaande culturele 

gewoonten of gebruiken met wat de Bijbel erover zegt. Eén van 

deze gebruiken die boven water kwam, was de gewoonte om met 

magische rituelen te proberen regen op te wekken. Tijdens de workshop 

kwamen de mensen erachter dat het volgens de Bijbel God is die regen geeft 

en dat we tot Hem moeten en mogen bidden als er weken geen regen gevallen 

is. We vragen uw gebed dat de Aramba de vertaalde Bijbelboeken meer en meer 

mogen gaan lezen, begrijpen én toepassen in hun eigen leven.  

Het bleek logistiek niet mogelijk om Michel in januari naar Aramba te vliegen. In plaats 

daarvan verwachten we in de tweede week van het nieuwe jaar drie mensen uit 

Aramba te verwelkomen, met wie we verder zullen gaan met de exegetische controle 

van de conceptvertaling van het Markusevangelie (vanaf hoofdstuk 5).  

In een telefoongesprek hoorde Michel onlangs van Katawer, de hoofdvertaler in 

Aramba, dat ze voor het eerst sinds lange tijd Kerst hadden gevierd met behulp van het 

Lukasevangelie in het Aramba! We hadden daarvoor de laatste dertig exemplaren van 

het Lukasevangelie die in Ukarumpa lagen opgeslagen via de MAF naar hen opgestuurd.  

Gezin 

Als gezin hebben we de 

kerstdagen dit keer doorgebracht 

bij vrienden in Lae. Het 

Kerstevangelie vierden we in het 

Tok Pisin (de officiële landstaal) 

samen met christenen in een 

lokale kerkdienst in de stad. Op de 

foto hierboven ziet u dat het er 

echt een Kerstfeest was.  

Voor de kinderen is het inmiddels 

zomervakantie: vier weken lang 

geen school en genieten van het 

warme weer.  

We willen u hartelijk bedanken 

voor uw betrokkenheid en  uw 

financiële steun in het jaar 2019 

en we bidden dat met Gods hulp 

en met uw steun ook in het jaar 2020 voor veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea de 

Bijbel voor het eerst mag open gaan in de taal van hun hart! 

We bidden u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar!  

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  

€ 2785 opgehaald! 

http://www.michelenerna.nl/kopen
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