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Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen,
Boerenprotesten in Nederland, oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie, wereldwijde
klimaatschommelingen. De een is er meer bij betrokken dan de ander, maar het
raakt ons allemaal. Ik wil er met Luther tegenin zingen: “(Maar) Gods Woord houdt
stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!”
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd bij ons op het zendingsveld. Graag praten
we u en jullie bij over de laatste ontwikkelingen in Aramba en Ukarumpa.
Vijf weken in Aramba
De zomervakantie hebben we als gezin in Aramba doorgebracht. De start was niet
makkelijk, Michel en Lois waren te ziek om te reizen. Erna is toen alleen met Hannah,
Ruth en Josia gegaan. Erna heeft de eerste week gebruikt om samen met de kinderen
het huis in orde te maken. En een week later kon Michel gelukkig met Obadja en Lois
volgen, omdat er een extra vlucht beschikbaar kwam. Hij kon meteen aan de slag.
Bij Bijbelvertaalwerk komt veel kijken, bijvoorbeeld cultuurstudie. Daarvoor heeft
Michel deze keer alle families in het dorp geïnterviewd. Hij is er onder andere achter
gekomen dat de Aramba bevolking de afgelopen 25 jaar waarschijnlijk is verdubbeld
van bijna 1000 naar bijna 2000 Aramba-sprekers.

Aramba vertalers controleren de conceptvertaling van Mattheus.
Het Aramba vertaalwerk gebeurt zoveel mogelijk door Aramba mensen zelf en Michel
helpt waar nodig. Er zijn nu drie groepen Aramba vertalers met elk hun eigen taak. Zij
vertegenwoordigen alle vijf Aramba-dorpen. Eén groep is vooral bezig met vertalen,
een andere groep doet een eerste controle van de vertaling en weer een andere groep
maakt een terugvertaling, die gebruikt wordt bij de exegetische controle door Michel.
Wat blijven de Aramba gemotiveerd om een Bijbel te krijgen in hun eigen taal!
Een ander hoogtepunt was dat Hannah en Ruth samen met drie Aramba vriendinnen
een vakantiebijbelweek hebben georganiseerd voor zo’n veertig kinderen uit het dorp.

Laat de kinderen tot Mij komen
en verhinder hen niet,
want voor zodanigen
is het Koninkrijk van God.
(Lukas 18:16b)

Gebed
Wilt u met ons danken:
• voor een goed verblijf bij de
Aramba tijdens de
zomervakantie;
• voor de vakantiebijbelweek
die Hannah en Ruth mochten
organiseren;
• voor de volharding van de
Aramba mensen, ze wachten
al zo lang;
• voor voldoende financiële
middelen.
Wilt u met ons bidden:
• dat de Aramba vertalers trouw
zullen doorgaan met het
Bijbelvertaalwerk, ook als wij
er niet zijn;
• dat de kapotte palen van het
huis in Aramba vervangen
zullen worden, zodat het weer
veilig is om er te wonen;
• om gelegenheid en fondsen
voor een goede onderhoudsbeurt aan het huis;
• voor officiële goedkeuring van
het Aramba alfabet;
• voor de studenten op de
Bijbelvertaalschool in
Ukarumpa.
• voor veiligheid en
bescherming.

Contactgegevens

Bidders
gezocht!

Michel en Erna Pauw
Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois

Adres:
SIL PO Box 1 (162)
EHP 444 Ukarumpa
Papua New Guinea

Hannah, Ruth en hun vriendinnen doen een kinderclub.

Website: www.michelenerna.nl
Skype:
jmpauw / ernapauw
Email:
michel_pauw@sil.org
erna_pauw@sil.org

Het thema was ‘kinderen uit de Bijbel’ en de kinderen
leerden Lukas 18:16 (Laat de kinderen tot mij komen …)
in het Aramba uit hun hoofd.

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

Steun ons met uw
online aankoop via
www.michelenerna.nl/kopen
U steunt het Bijbelvertaalwerk in
Papoea-Nieuw-Guinea door uw
webshops te bezoeken via deze
link, zonder extra kosten voor u!
Deze actie heeft al € 5128,26 opgebracht.

Bestel 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%!

Midden in een cursus Grieks
Inmiddels zijn we weer terug in Ukarumpa, en is Michel
met een heel andere taal bezig: Grieks, de taal van het
Nieuwe Testament. Een groep van 15 ervaren vertalers
is naar Ukarumpa gekomen voor een introductiecursus
Nieuwtestamentisch Grieks. Met zijn achtergrond als
docent Klassieke Talen, is dit Michels favoriete cursus.
Vanwege de prioriteit die we enkele jaren aan
Hebreeuws hebben gegeven, vanwege personeelstekort
en vanwege de pandemie, was de laatste cursus in
2015. Michel is dan ook erg in zijn element in deze
cursus.

Gebed is erg belangrijk.
Daarom sturen we elke
maand specifieke gebedsen dankpunten aan een
kleine groep mensen die
dan samenkomen om voor
ons en ons werk te bidden
(in Woudenberg).
We zijn op zoek naar meer
mensen die op die manier
willen deelnemen aan de
geestelijke strijd.
Als dit (misschien) wat voor
u of jou is, neem dan
contact op met Erna
(erna_pauw@sil.org).

De studenten doen het erg goed en genieten zichtbaar
(en hoorbaar) van de cursus. Eén van de leuke aspecten van de cursus is dat we het
Bijbels Grieks niet alleen lezen, maar ook spreken. We hebben nog anderhalve week te
gaan, maar inmiddels kunnen de studenten het Griekse Nieuwe Testament vloeiend
hardop voorlezen, hebben zij al zo’n 400 woorden geleerd, en hebben ze de eerste
beginselen van de Griekse grammatica onder de knie. Aanstaande maandag hebben ze
hun derde test, waarin ze ook moeten laten zien dat ze eenvoudige Griekse zinnen
kunnen vertalen. Bidt u voor deze studenten, die vijf weken van huis zijn, dat ze mogen
volharden en groeien in hun begrip van deze prachtige Bijbelse taal?

Bedankt voor uw steun!
Regelmatig merken we uw meeleven, door betrokkenheid, door gebed, door uw
financiële steun. Een poosje geleden kregen we van onze penningmeester bericht dat
we een grote anonieme gift hadden gekregen. We zijn ontzettend dankbaar dat er —
juist in deze tijd — genoeg financiën zijn voor onze uitzending, en zoals het er naar
uitziet ook voor de nabije toekomst.
Na de Heere hartelijk dank voor uw betrokkenheid, in welke vorm of mate dan ook!
Hartelijke groet, Michel & Erna Pauw, Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois

