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

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen,
Wie had ooit gedacht dat de wereld zo lamgelegd zou worden en voor zo’n lange
tijd? Ook hier in Papoea-Nieuw-Guinea hebben we de gevolgen van Corona gemerkt.
Graag brengen we u op de hoogte van ons laatste nieuws!

** We zijn op zoek naar WOONRUIMTE **
PLAATS: Woudenberg
PERIODE: 10 okt tot mrt 2021
GROOTTE: 7pp
CONTACT: tfcpauw@gmail.com / 06-31763414
Vervroegd met verlof
Eind augustus kregen we te horen dat bij Michels vader longkanker is geconstateerd in
een vergevorderd stadium. We hebben daarom besloten om al in oktober op verlof te
gaan, in plaats van het eerder geplande januari 2021. We hopen nu, Deo volente, op 10
oktober in Nederland aan te komen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om
velen van jullie te ontmoeten: informeel of met een presentatie in gemeente of
Bijbelstudiegroep. Neem gerust contact met ons op!
Corona in PNG
In maart ging ons centrum meteen in lockdown. Niet
vanwege een corona-uitbraak (nu: 516 besmettingen en
6 doden). Maar omdat onze organisatie er alles aan
wilde doen om te voorkomen dat we het virus zouden
introduceren. Ondertussen hebben we wel heel wat
gemerkt van de pandemie, waaronder:
• sluiting opleidingscentrum: vanaf maart tot januari 2021 geen cursussen;
• veel collega’s zijn teruggekeerd naar hun thuisland, met als gevolg een
behoorlijk hogere werkdruk voor de achterblijvers;
• tijdelijk geen binnenlandse reizen, dus ook niet naar Aramba;
• Michels leidinggevende kon niet terugkeren van verlof, waardoor Michel nog
langer extra taken erbij moest nemen;
• Erna moest drie maanden thuisonderwijs geven aan alle kinderen;
• Michel heeft de keuken van het opleidingscentrum omgebouwd tot bakkerij om
het centrum te voorzien van brood, tortillas en donuts, wat een grote ontlasting
was voor veel thuis lesgevende ouders (die het anders zelf moesten maken).

Michel controleert het Markus-evangelie met vier vertalers

Aramba vertaalwerk
Ondertussen hebben
we gelukkig nog wel
het een en ander
voor Aramba kunnen
doen. In februari
hebben
twee
Aramba-vertalers
een cursus exegese

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 gezondheid en
bescherming in afgelopen tijd;
• dat we tickets hebben kunnen
boeken voor vervroegd verlof;
• dat Michels vader weet dat hij
veilig is in Gods handen;
• voor het TFC en anderen die
ons helpen in deze moeilijke
tijd
Wilt u met ons bidden:
• voor Michels vader wiens
gezondheid steeds verder
achteruit gaat;
• dat we nog een poosje met
Michels vader mogen
doorbrengen;
• voor een goede voorbereiding
op ons vertrek; er moet veel
geregeld worden;
• dat de reis niet geannuleerd
zal worden en dat alles goed
mag gaan tijdens de lange reis;
• dat we snel geschikte
woonruimte zullen vinden;
• om volharding voor het
vertaalteam in Aramba, juist
nu ons bezoek weer niet door
kan gaan.

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

www.michelenerna.nl/kopen

Website: www.wycliffe.nl
Email:
info@wycliffe.nl
Telefoon: 0343-517444

Doet u wel eens online
aankopen bij
Bol.com, Coolblue.nl,
Drukwerkdeal.nl,
Vliegtickets.nl en andere webshops?

Steun dan mét uw
aankoop
(zonder extra kosten!)
het Bijbelvertaalwerk
in Papoea-NieuwGuinea
door deze webshops te
bezoeken via

www.michelenerna.nl/
kopen

(bijbeluitleg) gevolgd die Michel in Ukarumpa gaf. Aansluitend hebben we de
exegetische controle afgerond van de Aramba-vertaling van Markus 1-10. Dit gaat om
twee redenen nog erg langzaam. Allereerst worstelt Michel nog steeds met de taal, met
vlag en wimpel de moeilijkste taal die hij ooit geleerd heeft. Daarnaast gaat het ook om
de allereerste versie van de Aramba-vertaling. Daarom gaat er veel tijd zitten in het
corrigeren van de spelling, punten, komma’s en aanhalingstekens, en woordvolgorde,
Het alfabet in Aramba
a á à b d dj e é è f g i k m mb n nd ndj ng ñg o ó r s t th u ú w x y
nog voordat we aan de betekenis van de tekst toekomen. Ook komen we woorden of
zinnen tegen die bij het vertalen per ongeluk zijn overgeslagen en dus toegevoegd
moeten worden. Dit zijn eigenlijk allemaal vertaalfouten die de Aramba-vertalers zelf
zouden moeten oplossen, zodat Michel zich bij de controle echt kan focussen op de
inhoud van de vertaling. Daarom heeft Michel zijn co-vertalers geleerd hoe zij samen,
maar zonder zijn hulp al heel veel fouten kunnen corrigeren. Dit noemen we de teamcontrole. Het resultaat was bemoedigend: inmiddels hebben ze zo’n team-controle
gedaan in het dorp. Daarbij hebben ze de rest van het Markus-evangelie gecontroleerd,
1 Johannes, Ruth, Galaten en 1 Thessalonicenzen. We hopen en bidden dat ze Michel
voor zullen blijven, dat Michel hen met de inhoudelijke controle kan bijhouden en dat
er op die manier meer vaart in het vertaalproject zal komen.
Tenslotte heeft Michel de corona-tijd kunnen gebruiken om de eerste 100 pagina’s te
schrijven van een grammatica van het Aramba. Dit is een vereiste van het
vertaalproject, en helpt hem erg om de taal beter te begrijpen.

Gezin (1): Jungle tocht
In onze omgeving is het vaak een uitdaging om een
dagje uit te gaan met de kinderen, maar als er dan
zo’n dagje is, kan het ook meteen heel exotisch
worden! Michel en Ruth konden een
poosje geleden meedoen aan een heuse
jungletocht. Op een zaterdag de stoute
schoenen aangetrokken. Waden door bergwater,
klimmen over gladde rotsen, worstelen met dicht struikgewas, prachtige flora,
adembenemende vergezichten en een onvergetelijke dag waren het resultaat.
Gezin (2): Goud zoeken!
Afgelopen zaterdag had Obadja een ervaring die zo
mogelijk nog exotischer was. Een lokale vriend had Michel
uitgenodigd om met hem mee te gaan goud zoeken.
Samen met Obadja zijn we zes uur aan het graven en
wassen geweest en warempel, ook Obadja heeft daarbij
echt goud gevonden! Niet bepaald om rijk van te worden,
maar Obadja is wel een geweldige ervaring rijker!
Tot slot
We danken God voor Zijn bescherming in de achterliggende tijd. Ook bedanken we jullie
voor jullie voortdurende support. En we zien ernaar uit om velen van jullie in ons verlof
weer te zien en te spreken. Daar is ons verlof ook voor bedoeld, om bestaande
contacten te versterken en nieuwe mensen te leren kennen.
Hartelijke groet, Michel & Erna Pauw, Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois

Met deze actie is al
€ 3368,92 opgehaald!



Goed nieuws voor Amazon liefhebbers: sinds kort hebben we
Amazon.nl aan ons affiliate programma toegevoegd.

