
We schrijven deze nieuwsbrief met gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn we blij 

met wat we in de achterliggende periode hebben mogen doen. Aan de andere kant ligt 

er een grote schaduw over de maand oktober, vanwege het verlies van drie dierbare 

mensen: een collega Bijbelvertaler, een van mijn oud-studenten en predikant in de 

Reformed Church en als laatste een van onze trouwe donateurs die niet alleen mijn  

docent is geweest, maar ook mijn collega en geestelijke vriend. Drie mannen die elk op 

hun manier bij het Bijbelvertaalwerk in PNG betrokken waren. Peinzend vraag ik me af 

of ze elkaar hierboven al ontmoet hebben in hun gedeelde passie voor hun Heere Jezus 

Christus. Wat zullen ze een goede tijd hebben! 

Aramba: alfabetiseringswerk 

Wat heb je aan een 

Bijbelvertaling als je die niet 

kunt lezen? Zo simpel als deze 

vraag is, zo belangrijk is het 

om náást het vertaalwerk óók 

te investeren in 

alfabetiseringswerk. Tegen de 

tijd dat de vertaling klaar is, 

wil je een grote groep mensen 

hebben die inmiddels goed 

Aramba kan lezen.  

Katawer en Dusu hebben met Michel vier weken lang hard gewerkt aan het vertalen en 

checken van een aantal boekjes die voor alfabetiseringswerk gebruikt kunnen worden. 

Daarbij ging het om vijf grappige kinderboekjes en om een boek met 24 korte 

Bijbelverhalen zowel voor kinderen in de zondagsschool als voor volwassenen. Van al 

die boekjes hebben we ook audio-boekjes gemaakt die gratis via de smartphone 

verspreid, gelezen en beluisterd kunnen worden!  

De kinderboekjes staan inmiddels al kant-en-klaar met audio online op https://

bloomlibrary.org (zoek op Aramba). De Bijbelverhalen volgen hopelijk binnenkort! 

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen, 

Eén van de mooiste aspecten van de Reformatie is dat Gods Woord weer beschik-
baar werd in de volkstalen, zodat gewone mensen de Bijbel weer konden begrijpen 
in hun eigen dagelijkse taal. Dát is ook het verlangen van vele christenen in Papoea-
Nieuw-Guinea. Dat is waar Hervormingsdag ons dit weekend bij bepaalt. Dat is wat 
ons drijft naar het uiterste van de aarde. Is dat ook wat u drijft in uw gebed en steun 
voor uw verre naaste?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ging ik ook door een dal  

vol schaduw van de dood,  

ik zou geen kwaad vrezen,  

want U bent met mij;   

Uw stok en Uw staf,  

die vertroosten mij. 

(Psalm 23:4) 

Gebed 
 

Wilt u met ons danken:  

• voor het werk dat onze 
overleden vrienden hebben 
mogen doen voor het Bijbel-
vertaalwerk in PNG;  

• dat we tussen alle corona-
maatregelen door tóch TTC 
mochten geven;  

• dat de Neme nu hulp krijgen 
van mijn Russische collega’s;  

• voor de leesboekjes voor het 
alfabetiseringswerk; 

• dat we recent hersteld zijn van 
corona.  

 

Wilt u met ons bidden: 

• om troost voor de families van 
hen die overleden zijn; 

• dat de Aramba mogen groeien 
in hun leesvaardigheden; 

• om een goede start voor het 
Neme vertaalproject; 

• voor de covid-situatie in PNG: 
de situatie in het land is best 
ernstig en de medische zorg is 
zeer beperkt; 

• dat het Bijbelvertaalwerk in 
PNG niet te veel gehinderd zal 
worden door alle 
coronabeperkingen. 

Katawer (r) en Dusu (l) tonen trots hun zelfgemaakte boekjes 

Bestel vanaf nu al uw kaarten via www.fotokaartencarine.nl 

• Prachtige kaarten voor alle gelegenheden  

• Gebruik actiecode PAUW40 en ontvang zelf een korting van 5% 

• Bij bestelling vanaf € 15 ontvangen wij een donatie van 40%! 
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Vertaalschool 

Begin augustus mochten we 29 studenten uit 8 verschillende taalgroepen verwelkomen 

in de cursus TTC. TTC staat voor Translators’ Training Course en is de belangrijkste 

vertaalcursus die we aanbieden. Studenten leren o.a. over vertaalprincipes, taalkunde, 

Bijbelse achtergronden en studievaardigheden. Daarbij passen ze de theorie toe op een 

aantal Bijbelpassages die ze dan vertalen. In TTC-1 vertalen de studenten het verhaal 

van Abraham die Izak moet offeren, maar dat uiteindelijk toch niet hoeft te doen. God 

zorgt immers Zelf voor een offer. Een prachtige oudtestamentische samenvatting van 

het Evangelie! Deze cursus leidde tot twee hoogtepunten:  

• het was de eerste cursus die we konden aanbieden sinds het uitbreken van Covid 

in maart 2020. Helaas is het voorlopig ook de laatste geweest vanwege de 

nieuwe uitbraak van Covid in het land;  

• tijdens deze cursus mochten twee nieuwe taalgroepen (van de 830 in PNG) een 

begin maken met hun Bijbelvertaalproject. Ze gingen naar huis met een aantal 

boekjes met hun eerste gepubliceerde vertaling van Genesis 22:1-19! 

Goed nieuws over het Neme vertaalproject  

Weet u nog van de Neme mensen die mij smeekten om een Bijbelvertaalproject te 

mogen beginnen? Gebeden zijn verhoord! We mochten ze uitnodigen voor TTC en de 

Neme waren één van de twee taalgroepen die met TTC aan hun vertaalproject 

begonnen. Maar dat niet alleen! Tijdens de cursus werden ze geholpen door een 

nieuwe, Russische collega Olga. Inmiddels heeft ze met haar man besloten om helemaal 

bij dit nieuwe vertaalproject aan te sluiten. En daarmee is eindelijk een jarenlange wens 

van de Neme taalgroep in vervulling gegaan.  

Een cursus voor Erna  

Erna is bezig met een korte, maar intensieve cursus 'Biblical Parenting Coaching 

Program'. Zij leert hoe ze ouders kan coachen bij de opvoeding van hun kinderen, ook 

als kinderen vastgelopen zijn met bijvoorbeeld agressie, angst, ADHD, gemeen zijn of 

liegen. Een groot verschil met allerlei andere opvoedingsstrategieën is dat dit 

programma Bijbels gefundeerd is, gericht is op het hart van een kind en tegelijkertijd 

heel praktisch. Erna begeleidt nu al twee families en ziet de kinderen in die families 

langzaam veranderen ten goede. In de toekomst hoopt Erna meer kinderen op ons 

centrum te kunnen helpen met dit oudercoaching programma. Zie voor meer 

informatie: www.biblicalparenting.org.  

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 
John F. Kennedylaan 19 
3931 XE  WOUDENBERG 
tfcpauw@gmail.com 
06-45662654 
 

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  

€ 4361,01 opgehaald! 

Het nieuwe Neme-vertaalteam met onze Russische collega’s die hen gaan helpen 

Hannah - 14 Ruth - 12 Obadja - 10 Josia - 6 Lois - 3 
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