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gezondheid, maar zijn overlijden kwam 
plotseling. Het geloof dat hij nu bij God is en 
bevrijd van lijden en pijn, geeft de familie 
en het team kracht. In deze tijd van Pasen 
houden we elkaar voor: Go au donu de mouli 
age aama de mouli; be goai e gai mai gi de 
au e mouli donu, e dee galemu donu ia gu 
magau – “Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij 
gestorven” (Joh. 11:25).

Net als de meeste leden van het Nukuoro-
team woonde Barnabas op Pohnpei. De 
week na het overlijden reisde Betty vanuit 
Guam naar Pohnpei, een reis die toch al 
gepland was. Het was goed om tijd door 
te brengen met de teamleden en met 
Barnabas’ familie. 

De komende maanden werkt Betty verder 
aan de laatste correcties van het team en 
aan mijn correcties uit de tweede controle, 
terwijl ik in de loop van de tijd aan het Oude 
Testament kan gaan werken. 

Beste vrienden,

Vreugde en verdriet, vieren en rouwen – ze 
liggen soms dicht bij elkaar. Begin dit jaar 
was de Nukuoro-vertaling zover gevorderd 
dat ik kon beginnen aan de laatste grote 
taak: het voor de tweede keer doornemen 
van de vertaling. Nog een keer door alle 
verzen heen met de grondtekst ernaast, 
maar een stuk sneller dan in de eerste 
ronde. Echt indrukwekkend om in februari 
en maart door het hele Nieuwe Testament 
heen te wandelen en de grote lijnen te 
zien! Ik ben blij om te zien hoeveel het 
vertaalteam de afgelopen jaren tot stand 
heeft gebracht en hoe goed de vertaling 
inmiddels is.

Een paar weken geleden kwam er een 
droevig bericht uit het Nukuoro-team: op 
11 maart schreef Betty dat teamlid Barnabas 
(ook wel Kim genoemd) was overleden. 
Hij had al jaren veel problemen met zijn 
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Het Nukuoro-team in 2014. Tweede van rechts is Barnabas.
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het laatste tfc-lid van het eerste uur! Vanaf 
de oprichting van de tfc, in de aanloop 
naar de uitzending in 2002, is zij betrokken 
geweest bij het wel en wee van Paulus-Jan, 
Antje en hun dochters. In de eerste plaats 
als vriendin, maar ook als iemand die het 
Bijbelvertaalwerk een warm hart toedraagt.

Als nieuw lid verwelkomen we Arjen van 
Leeuwen uit Almere. Paulus-Jan en Antje 
ontmoetten deze voormalige zeezeiler (met 
zijn vrouw Marry en zoon Chris) al in 2006 in 
een supermarkt op Tahiti!

Wat betreft de financiën: we  zijn blij dat 
een tiental mensen heeft besloten om het 
Bijbelvertaalwerk structureel te steunen. 
We hebben nog zo’n 20 nieuwe donateurs 
nodig die maandelijks een tientje bijdragen. 
Mogen we op uw steun rekenen? Verder 
kunnen we melden dat de opbrengst van 
de catechisatiebussen in Alblasserdam 
dit seizoen voor het Bijbelvertaalwerk is 
bestemd, en wel 450 euro. Alle donateurs 
hartelijk dank!

voor vergaderingen met collega’s uit 
heel Azië en Oceanië. We praten hier over 
de toekomst van onze organisatie SIL. Bid 
voor een veilige reis voor alle deelnemers 
en vruchtbare besprekingen.

 – Aansluitend reis ik door naar Darwin in 
het noorden van Australië. Op uitno-
diging van collega’s hoop ik mee te 
gaan helpen aan een bijzonder project: 
een vertaling in eenvoudig Engels voor 
aboriginals. Zij spreken allereerst hun 
eigen taal en daarnaast een vorm van 
Engels. Bestaande vertalingen sluiten 
vaak niet aan op hun manier van denken 
en spreken, en in hun eigen taal is er niet 
altijd een vertaling beschikbaar. Bid dat 
dit bezoek helpt om deze mensen beter 
te leren kennen om hen de komende 
jaren van dienst te kunnen zijn.

 – Eind mei reizen Antje en ik naar Guam, 
om onze collega’s daar te ontmoeten. 
Twee teams wonen en werken daar in 
de talen van Micronesië; het is goed om, 

nu ik directeur van onze groep ben, hen 
persoonlijk te ontmoeten. Ook geeft deze 
reis de gelegenheid om een week met 
Betty aan de vertaling te werken. Bid voor 
goede voorbereidingen, een veilige reis en 
goede gesprekken daar. 

Van de tfc
In februari hebben we afscheid genomen 
van onze voorzitter Els Kooij-Bas. Zij was 

Gebed gevraagd
Verschillende projecten en taken vragen 
aandacht. We willen dan ook jullie gebed 
vragen:

 – Bid voor het werk aan de Nukuoro-
vertaling. Voor het kleine team blijft het 
afmaken van de hele Bijbel een grote 
uitdaging. We zijn dankbaar dat God hen 
al die jaren door heeft geholpen.

 – Van 10 tot 16 april hoop ik in Bali te zijn 


