
 

De laatste maanden zijn voorbijgevlogen 
en het is hoog tijd voor een nieuwsbrief. 
Het blijkt lastiger dan het lijkt om 
regelmatig een nieuwsbrief te schrijven, 
maar we gaan ons best doen om de 
komende tijd vaker van ons laten horen, 
via de nieuwsbrief en via de weblog.  
 
Extreme zomer 
Wat elders in de wereld gebeurt, dringt 
meestal niet zo door in de hooglanden 
van Papoea-Nieuw-Guinea. Maar nu zucht 
het land zwaar onder de gevolgen van El 
Niño. Voor sommige landen in de tropen 
betekent El Niño een periode van extreme 
regenval, terwijl andere landen een 
extreme droogte meemaken. Dat laatste 
is bij ons het geval. Op enkele recente 
buitjes na, heeft het hier al vanaf mei niet 
meer geregend, en dat in een land waar 
normaal alles altijd groen en vruchtbaar 
is. Het ziet ernaar uit dat de droogte nog 
lang zal aanhouden.  
Voedsel en water is schaars geworden. 
We merken dat ook in Ukarumpa, waar 
sommige gezinnen al geen drinkwater 
meer hebben in hun tanks. Ook de prijzen 
op de lokale markt voor verse groenten 
en fruit zijn de afgelopen weken gestegen.  
Toch gaat ons medeleven vooral uit naar 
de vele mensen die de dagelijkse strijd om 
eten dreigen te verliezen. Veel oogsten 
zijn mislukt en zelfs als de droogte nu zou 
ophouden, dan duurt het lang voordat 
een nieuwe oogst beschikbaar is.  
 
Trainingscentrum  
In april is Michel begonnen in zijn nieuwe 
functie op het Trainingscentrum, waar we 
Papoea-Nieuw-Guineeërs opleiden tot 
Bijbelvertaler of vertaalconsulent. We 

doen een greep uit zijn werkzaamheden in 
de afgelopen maanden.  
Het Trainingscentrum zit midden in een 
sterke groei. Tegenwoordig geven we het 
hele jaar door zo’n 40 cursussen aan 
enkele honderden studenten en het is de 
bedoeling om verder uit te breiden. 
Midden in dat groeiproces is het Michels 
taak om te zorgen voor goede docenten 
en een inhoudelijk goed cursusaanbod.  
Na een inwerkperiode heeft Michel 
lesmateriaal geschreven voor een tweetal 
cursussen en daarin ook lesgegeven: 
Exegese (3 weken) en Grieks 1 (6 weken). 
Dit zijn vakken die we aanbieden voor 
gevorderde Papoea-Nieuw-Guineese 
Bijbelvertalers. Voor de maand november 
staat Grieks 2 gepland (4 weken).  
Onlangs is Michel voor een driedaagse 
trip naar Lae geweest, een grote stad vier 
uur rijden bij ons vandaan. Daar heeft hij 
een presentatie gehouden voor de 
nationale onderwijsraad, waarin hij het 
belang van onze training onder de 
aandacht van de overheid heeft gebracht. 
De komende tijd zal hij samen met een 
collega werken aan de officiële registratie 
van onze opleiding tot Bijbelvertaler, 
waardoor  we als  Trainingscentrum 
verder kunnen groeien en ook subsidies 
voor de studenten kunnen krijgen van de 
overheid. 

Beste familie, vrienden en bekenden, 

Terwijl in Nederland de winter in aantocht is, is het bij ons nog steeds zomer.  Dat is 
op zich geen nieuws, maar toch zullen veel mensen in Papoea-Nieuw-Guinea zich deze 
zomer nog lang herinneren. Verder zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen ge-
weest, waarover we u graag bijpraten in deze nieuwsbrief.  

 

 

‘Laten wij toch de HEERE, onze 
God vrezen, Die de regen geeft, 

zowel vroege regen als late 

regen, op Zijn tijd’. 

(Jer. 5:24b) 
 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

  dat het goed gaat met ons gezin, 

ook op school met Hannah, Ruth 

en Obadja; 

  dat Josia echt een zonnetje is; 

  voor het Trainingscentrum en de 

mogelijkheden die het biedt om 

PNG-ers op te leiden om 

Bijbelvertaalwerk te doen; 

  voor het goede oriëntatiebezoek 

dat Michel heeft kunnen brengen 

aan de Arammba-stam; 

  voor de komst van Leanie.  
 

Wilt u met ons bidden: 

  om regen in de extreme droogte; 

  voor Josia, zijn gewicht is onder 

de maat; 

  voor de Arammba mensen, ze 

verlangen naar de Bijbel in het 

Arammba; 

  voor wijsheid bij het werk op het 

Trainingscentrum; 

  voor een goede voorbereiding op 

ons verlof; 

  voor een goede samenwerking 

met ieder die betrokken is bij ons 

werk. 
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Arammba 
Een van de vereisten voor een docent op 
ons Trainingscentrum is dat de docent 
verbonden is aan een vertaalproject om 
zo voldoende veldervaring te hebben. Wij 
hopen in onze tweede termijn parttime 
voor de Arammba-taalgroep te gaan 
werken. Het is de bedoeling dat we dan 
met het gezin een aantal weken per jaar in 
een Arammba-dorp wonen en werken.  
We hopen te zijner tijd wat meer 
achtergrond over dit Bijbelvertaalproject 
te geven, maar willen nu al wel noemen 
dat het een heel bijzondere geschiedenis 
heeft. Van circa 1997—2008 heeft er een 
Nederlands gezin met de Arammba-
mensen gewerkt. Zo heeft de familie 
Boevé de taal voor een groot deel in kaart 
gebracht en een aantal Bijbelboeken 
vertaald. Helaas moest dit gezin om 
verschillende redenen stoppen met dit 
werk. Er is al veel werk gedaan, maar de 
Arammba’s wiilen graag méér van de 
Bijbel in hun eigen taal en wachten nu al 
die jaren op een vervolg van het 
vertaalproject. Katawer Baku, één van de 
Arammba-vertalers, kon echter niet 
wachten en heeft in zijn eentje een 
conceptvertaling gemaakt van het hele 
Nieuwe Testament. Wanneer wij met 

deze mensen gaan werken, zal het onze 
taak zijn om deze conceptvertaling op 
basis van de grondtaal exegetisch te 
controleren en te verbeteren.  
Daarnaast hopen we niet alleen de 
Arammba’s te kunnen dienen, maar op 
termijn ook te kunnen komen tot een 
meertalenproject in de regio, waarbij het 
Arammba-project uitgangspunt kan zijn.  

Eind september is Michel een week in een 
van de Arammba-dorpen geweest voor 
een oriëntatiebezoek. Hij heeft er kennis 
gemaakt met de mensen, taalstudie 
gedaan, iets van de cultuur geproefd en 
het nieuwe vertaalteam ontmoet.  
U kunt hierover uitvoerig lezen in ons 
weblog. Als u zich op deze weblog 
abonneert, krijgt u automatisch een nieuw 
blog toegestuurd.  

 

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 
Telefoon: 0343-517444 

Pikinini (= kinderen) 
 
We zijn dankbaar dat de kinderen zich echt ’thuis’ 
weten, hier in Ukarumpa. We hebben een grote 
tuin en de kinderen genieten van het buiten spe-
len. Ook sjouwen ze heel wat af met onze 
legkippen. Het was dan ook 
best moeilijk voor de kinderen 
toen er kortgeleden een kip 
was gestolen.  
Hannah is begonnen om 
af en toe wat te kokke-
rellen in de keuken: een 
cake of tosti, een hele 
nieuwe fase. Ruth houdt 
erg van lezen en geniet 

van elke stapel boeken die ze mee naar huis neemt. Obadja 
gaat nu sinds enkele maanden naar de Engelse kleuterschool. 
Pas kwam hij thuis uit school en zei: ‘Mama, ik heb 
‘gepeend’ (geverfd) en op de ‘sie-so’ (wip) gezeten’. Zijn En-

gels gaat vooruit. Met Josia gaat het goed, een heerlijk lief, 
actief mannetje. Zijn groei blijft een beetje zorge-

lijk, omdat hij de onderste groeicurvelijn blijft 
volgen. 
Op de foto ziet u plotseling een ‘grote zus’ voor 

de kinderen: Leanie van Deelen is hier enkele 
maanden om kennis te maken met het 

zendingswerk van Wycliffe. De eerste 
weken logeert ze bij ons en ze is al 
dikke vrienden met de kinderen. Lea-

nie werkt nu op het Trainingscentrum 
in een taalcursus voor Bijbelvertalers.  

Weblog over Michel’s oriëntatiebezoek aan de Arammba! 
www.michelenerna.nl/weblog   

Verlof! 
 
Na twee jaar is het tijd voor ons eerste 
verlof in Nederland. We verwachten een 
half jaar in Nederland te blijven en zien 
ernaar uit velen van u te ontmoeten.  
Daarom nodigen we u van harte uit voor 
de achterbanavond in Woudenberg.  
Ook zullen we tijdens ons verlof beschik-
baar zijn voor presentaties. Graag komen  

we in uw gemeente, op uw vereniging, 
op een school iets vertellen over het Bij-
belvertaalwerk in PNG. Neemt u hiervoor 
contact met ons op. 
Verder zijn we nog op zoek naar woon-
ruimte in Woudenberg (i.v.m. de school 
van de kinderen). Mocht u iets weten, we 
horen het graag.  

Verlofdata 
Deo volente 

 
 Aankomst 

wo. 20 januari 2016  

 Achterbanavond 
di. 9 februari 2016 

 Vertrek naar PNG 
waarschijnlijk juli 2016 


