
 

Het afgelopen jaar 

We hadden al veel eerder een nieuwsbrief 

willen sturen, maar daar is door alle 

ontwikkelingen niet van gekomen. Graag 

willen we jullie daarom alsnog bedanken 

voor jullie steun en betrokkenheid in het 

afgelopen jaar. Onder meer in de vorm 

van belangstellende mailtjes, gebeden, 

gi�en, ac�es, skype-gesprekken, kaartjes 

en het lezen van onze nieuwsbrieven. 

Dankzij jullie steun en onder Gods zegen 

mogen we onze bijdrage leveren aan het 

Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-

Guinea. Blij� u ook in 2015 betrokken?  

 

Geboorte van Josia in Australië  

In januari zijn we naar de stad Cairns in 

Australië gevlogen om daar te bevallen. 

We verblijven daar in een gasthuis voor 

zendelingen.   

Het was hartverwarmend hoe we zijn 

ontvangen door de christenen hier, terwijl 

we hen voorheen niet kenden. We 

kregen speelgoed en 

kinderboeken te leen en 

zelfs voor een paar weken 

een auto. Een van onze 

grootste zorgen betrof 

de zorg voor onze 

kinderen �jdens de 

bevalling. Maar de 

Heere hee� ook hierin 

voorzien: toen we naar 

het ziekenhuis moesten, 

was er binnen 10 minuten 

iemand die kwam oppassen 

en de nacht wilde doorbrengen 

op de bank in het woonkamertje. Wat is 

het heerlijk om deel te mogen uitmaken 

van Gods wereldwijde Kerk.  

Op 3 februari 2015, om 00.08 's nachts, 

ontvingen we na een voorspoedige 

zwangerschap én bevalling uit Gods hand 

een gezonde zoon, Josia Fanuel. Het gaat 

goed met Josia en met zijn moeder. Zijn 

broer en zussen zijn dol op hem.  

We waren stapels formulieren en veel �jd 

verder toen we Josia's paspoort ontvingen 

en ondertussen is ook zijn visum per post 

onderweg. Dat betekent dat we DV 10 

april terug kunnen naar ons thuis in 

Papoea-Nieuw-Guinea!  

 

Werk 

Sinds de vorige nieuwsbrief hee� Michel 

een vervolgcursus Hebreeuws gegeven 

aan een groep Papoea-Nieuw-Guineese 

bijbelvertalers. We bestudeerden het 

Bijbelboek Ruth in het Hebreeuws en de 

studenten hebben grip gekregen op het 

las�ge Hebreeuwse werkwoordsysteem. 

Voor meer indrukken verwijzen we naar 

de weblog over ‘Ruth en de geesten van 

het voorgeslacht’ van 29 november.   

Daarna begon de voorbereiding 

van een cursus over het 

Nieuwe Testament, 

waarvoor we in 

december en januari 

een cursusboek 

hebben samengesteld.  

In Australië hee� 

Michel gewerkt aan 

een handboek voor de 

cursus Hebreeuws voor 

docenten. Daarnaast 

hee� hij zich voorbereid 

op zijn nieuwe func�e in 

Ukarumpa.  

 

Nieuwe func�e 

Vorig jaar is Michel gevraagd om als 

nieuwe Academic Dean leiding te geven 

aan de inhoudelijke opzet en ontwikkeling 

Beste familie, vrienden en bekenden, 

De laatste maanden stonden voor ons in het teken van een nieuwe verhuizing. Deze 

keer naar Australië, in verband met de geboorte van onze jongste zoon Josia Fanuel 

Pauw. Het was een bijzondere en verrijkende ervaring om te bevallen in een vreemd 

land, ver weg van familie en vrienden.  

 

 

‘Wie op de HEERE vertrouwen, 

zijn als de berg Sion, die niet 

wankelt, maar voor eeuwig 

blij ’.  

(Ps. 125:1) 
 

 

Gebed 

 
 

Wilt u met ons danken:  

• dat het goed gaat met ons 

gezin en met Josia in het  

bijzonder; 

• voor de mooie �jd in Cairns 

en de hulp en gastvrijheid die 

we kregen van de christenen 

daar; 

• dat we na hard werken het 

homeschoolprogramma voor 

de kinderen konden afronden;  

• dat we op 10 april weer terug 

kunnen naar ons thuis en 

werk in Ukarumpa? 

 
 

Wilt u met ons bidden: 

• voor een voorspoedige 

terugreis op 10 april; 

• dat we ons leven in PNG weer 

zonder al te veel moeite 

kunnen oppakken; 

• voor een goede overdracht 

van werkzaamheden in de 

nieuwe func�e van Michel; 

• voor een goede 

samenwerking met ieder die 

betrokken is bij ons werk? 

P  N  G 
  apoea-   ieuw-       uinea 
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GODS WOORD 

 

voor  

de volken  

van 

 

Papoea-  

Nieuw-Guinea 



van het Trainingscentrum voor bijbelver-

talers (hGp://pngtraining.sil.ac.pg) in Uka-

rumpa. Bij terugkeer uit Australië zal hij 

zich hiermee bezig gaan houden. In die 

func�e is hij o.a. verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de opleiding, de onderlinge 

samenhang van de vakken en het 

selecteren van goede docenten. 

Daarnaast behoudt hij zijn lesgevende 

taak op het gebied van de grondtalen van 

de Bijbel.  

In het kader van deze nieuwe func�e 

zullen we in onze tweede termijn ook aan 

een specifiek vertaalproject gekoppeld 

worden. Maar daarover te Zijner �jd 

meer.  

We zijn ontzeGend dankbaar dat we 

ingezet mogen worden voor de opleiding 

van na�onale Bijbelvertalers. We bidden 

van harte dat de Heere hierdoor Zijn 

Woord wil zegenen in de harten van velen 

die nog nooit Zijn stem hebben gehoord in 

hun eigen taal. 

 

Ontvang een hartelijke groet van Michel 

en Erna, Hannah, Ruth, Obadja en Josia. 

 

Contactgegevens 
 

Michel en Erna Pauw 

Hannah, Ruth, Obadja en Josia 

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 

Nico Bergsteijnweg 54 

3931 CE  WOUDENBERG 

secretaris@michelenerna.nl 

033-4323120 
 

Penningmeester TFC 

penningmeester@michelenerna.nl 
 

Bankrekening:  

IBAN: NL66 RABO 0144787857   

t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers, 

o.v.v. Michel en Erna Pauw 
 

Wycliffe Bijbelvertalers 
 

Website:  www.wycliffe.nl 

Email:   info@wycliffe.nl 

Pikinini (= kinderen) 

Regelma�g krijgen we de vraag hoe het 

met de kinderen gaat te midden van alle 

interna�onale verhuizingen.  

We zijn erg dankbaar dat de kinderen tot 

nog toe heel flexibel omgaan met veran-

deringen. Net als andere kinderen die 

verhuizen, moeten ze de eerste weken 

vaak hun nieuwe ritme vinden en  

ontdekken wat de nieuwe woonplaats hen 

te bieden hee�. Maar over het algemeen 

vinden ze het heel spannend in posi�eve 

zin.   

Doordat we de laatste twee jaar in vier 

verschillende landen hebben gewoond, 

konden de kinderen het mooie van vier 

verschillende culturen meemaken. Hier in 

Australië genieten de kinderen van het 

vele zwemmen in het zwembadje van ons 

gasthuis, de krokodillen en wallaby's die 

ze hier zien. Maar ze zien er ook weer 

naar uit om straks in Papoea-Nieuw-

Guinea in onze eigen tuin te spelen op de 

trampoline en met hun vriendinnetjes.   

VIDEO over de KINDEREN in PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
www.michelenerna.nl/nieuws/video-s   

Van de penningmeester  

Namens familie Pauw wil ik u allen hartelijk danken voor alle steun, en ook voor alle geldelijke steun afgelopen jaar! Door uw 

steun konden Michel en Erna hun werk in Papoea-Nieuw-Guinea blijven doen. Inmiddels is het financiële jaarverslag over 2014 

afgerond en opvraagbaar bij ondergetekende. De belangrijkste conclusies uit het verslag zijn: 

1) Er is een posi6ef resultaat over 2014. Er is minder uitgegeven dan begroot en er is ook boven verwach6ng veel steun bin-

nengekomen. Dank voor alle dona6es, ac6es, collectes en dergelijke! 

2) Voor 2015 zijn de verwach6ngen wat minder goed. De dollar hee  een hoge koers 

genomen. Door de val van de euro ten opzichte van de dollar zijn veel uitgaven zo’n 

25%  duurder geworden. Concreet is er hierdoor een gat gekomen in de begro6ng van 

circa € 14.000,00.  

Als u zich betrokken voelt op het Bijbelvertaalwerk en ook vindt dat het werk doorgang 

moet vinden, zou u deze nood dan mee willen nemen in uw gebed en betrokkenheid?  

Namens de thuisfrontcommissie, P.C. van Ewijk (penningmeester) 

We zien terug op een mooie 6jd in Cairns: de laatste loodjes van een zwangerschap, 

voor het eerst thuisonderwijs aan de kinderen, weer even genieten van geasfalteerde 

wegen, supermarkten en een westerse cultuur, de prach6ge natuur, nieuwe 

vriendschappen en rela6es, krokodillen en wallaby’s én een grote hoeveelheid post en 

pakketjes. Genoeg reden om even op adem te komen aan de kust van de S6lle Oceaan.  

http://www.michelenerna.nl
mailto:michel_pauw@sil.org
mailto:erna_pauw@sil.org
mailto:secretaris@michelenerna.nl
mailto:penningmeester@michelenerna.nl
http://www.wycliffe.nl
mailto:info@wycliffe.nl
http://www.michelenerna.nl/nieuws/video-s
http://pngtraining.sil.ac.pg


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U kunt deze antwoordkaart gemakkelijk printen en in drieën vouwen tot een envelop.  
 

Plakbandje erover, postzegel erop en op de bus!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aan: 
 
Thuisfrontcommissie Michel en Erna Pauw 
t.a.v. Secretaris TFC 
Nico Bergsteijnweg 54 
3931 CE Woudenberg 

 

Als 
briefkaart 
frankeren 

Antwoordkaart     Doorlopende  SEPA machtiging              
 

Ja, ik steun het Bijbelvertaalwerk van Michel en Erna Pauw in Papoea-Nieuw-Guinea  

met € ………..  � per maand  � per kwartaal  � per jaar  � eenmalig  
 

     � Ik machtig Wycliffe Bijbelvertalers Nederland om dit bedrag van mijn rekening af te schrijven   

     � Ik maak dit bedrag zelf over op NL66RABO0144787857 van Wycliffe Bijbelvertalers o.v.v. Michel&Erna Pauw   

� Ja, ik ontvang graag hun nieuwsbrief via � e-mail of � post  (bij voorkeur per e-mail i.v.m. kosten).  

Voorletters en naam ……………………...….……………………………………………………...........Dhr. / Mevr. / Fam. 

Adres: ……......……………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Postcode en woonplaats: ………………………………………......……………………………………………………………………   

Banknr. (IBAN) (alleen ingeval van machtiging)  N    L   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

Tel.nummer:  …………………………………………………..………    

E-mailadres:  ………..……………………………………….……….. 

Handtekening: …………………………………………………….……..  

Plaats:  .…………………………………………………………………     

Datum:  .…………………………………………………………...…… 

 

 

Als u heeft aangegeven om uw bijdrage te willen voldoen door middel van een 
machtiging dan geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan:  
1. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, Postbus 150, 3970 AD Driebergen, om 
doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen.  
2. uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van Wycliffe Bijbelvertalers 
uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 
weken eenvoudig terugboeken door contact op te nemen met uw bank.  
 
Wij incasseren altijd rond de 25

ste
 van de maand. het incassant ID van Wycliffe is 

NL17ZZZ404828630000 met machtigingskenmerk WDD-A-80000-77625-P- 


