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oplage gedrukt; collega Nico Daams heeft 
eind maart de boeken persoonlijk naar 
Saipan gebracht. Dat was voor de vertalers 
ontzettend bemoedigend: een boek dat je 
kunt vasthouden, bekijken en lezen – zo 
ver is de vertaling dus al! Ze hebben nu een 
plan gemaakt om de komende maanden de 
vertaling nog eens te gaan doornemen. Bid 
en dank mee voor deze doorstart, voor goed 
teamwerk en spoedige afronding. Het zou 
heel fijn zijn als deze vertaling dit of volgend 
jaar kan worden uitgegeven.

Ook in twee andere talen in Micronesië, 
het Woleai en het Satawal, zijn vertaalteams 
aan het werk. Collega’s die hierbij betrokken 
waren moesten een paar jaar geleden terug 
naar de VS. Maar het Satawal-team werkte 
door en heeft inmiddels het hele Nieuwe 
Testament in eerste versie klaar; het Woleai-
team heeft zo’n 75% gedaan. 

Ook voor het Satawal-team hebben we 
een proefuitgave gedrukt van het hele 

Beste vrienden,

Carolinisch, Woleai, Satawal en Nukuoro. Die 
laatste klinkt inmiddels misschien wel een 
beetje bekend, de andere drie waarschijnlijk 
niet. In al deze vier talen is er werk aan de 
winkel: bemoedigende ontwikkelingen en 
uitdagende klussen.

In de afgelopen jaren is het Nieuwe 
Testament vertaald in het Carolinisch 
(Saipan, Micronesië) en door consulenten 
gecontroleerd. Maar daarna viel het werk 
stil. Het team was erg klein geworden, en de 
overgebleven vertalers vonden niet dat de 
vertaling al klaar was om uit te gegeven: de 
tekst moest nog minstens één keer kritisch 
worden doorgenomen. Het resultaat was 
dat de werkzaamheden stilvielen.

Kort geleden is daar verandering in 
gekomen. Ik heb het Nieuwe Testament 
opgemaakt en we hebben een kleine 

Het Carolinische vertaalteam: eindelijk een boek in handen!
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Van de thuisfrontcommissie
2018 was voor ons best een spannend jaar. We hadden een tekort 
begroot van 3.870 euro, en in de loop van het jaar dreigde dat 
tekort door het wegvallen van vaste inkomsten nog toe te nemen. 

Uiteindelijk werden we verrast en erg bemoedigd! Naast de 
vaste inkomsten ontvingen we veel extra giften. Zóveel dat we na 
jaren zelfs de reserve konden opbouwen. In 2018 kon er zo weer 
veel Bijbelvertaalwerk gedaan worden en ook dit jaar mogen 
we met goede moed verder gaan. Een ieder die hieraan heeft 
bijgedragen willen we hartelijk bedanken.

Nieuwe Testament. De reactie van vertaler 
Richard Ligiteiwel was hartverwarmend: 

“We zijn zo blij om het echt zwart op wit 
te zien... De vertalers geloofden niet dat 
de Bijbel in hun eigen taal er nog tijdens 
hun leven zou komen... We hebben een 
exemplaar aan het kerkkoor gegeven. Zij 
zeiden dat dit waardevol is, omdat ze nu 
de zondagse lezing kunnen lezen en echt 
begrijpen, omdat het in hun eigen taal is....” 

Toch moet aan deze vertaling nog veel 
gebeuren. Geen enkel boek is door een 
consulent gecontroleerd, en ook de spelling 
is nog erg onregelmatig. De komende jaren 
hoop ik met de Woleai- en Satawal-teams 
verder te werken. Ik heb inmiddels een 
begin gemaakt met het leren van deze 
talen. Later deze maand ga ik een week naar 
Yap, waar de meeste vertalers wonen, om 
kennis te maken en gezamenlijk plannen te 
maken voor de komende jaren. Dank voor 
het doorzettingsvermogen van deze teams en 
bid om een goede samenwerking.

Wat goed uitkomt is dat Yap anderhalf 
uur vliegen van Guam ligt. Daar hoop ik 
eerst een week door te brengen, om te 
werken met Betty Amon. De Nukuoro-
vertaling nadert nu echt de eindstreep. 
Betty heeft al mijn opmerkingen uit de 
laatste controleronde verwerkt, en ook 
haar team heeft de hele Bijbel nog eens 
doorgenomen. Deze weken ben ik hun 
laatste correcties aan het bekijken. Op 
Guam hopen we de (meeste) overgebleven 
vragen te bespreken. Daarna moeten er 
nog korte inleidingen op de bijbelboeken 
worden geschreven en illustraties 
geselecteerd. Over een paar maanden 
hopen we zover te zijn dat ik de vertaling 
kan gaan opmaken voor de drukker. Daar 
kijken we naar uit. Bid voor Betty om energie 
deze laatste maanden.

Met ons als gezin gaat het goed. Antje 
werkt nog steeds met plezier op het 
kantoor van Wycliffe Nederland, Mattie 
geniet van haar eerste studiejaar in Leiden 
en Nina staat op het punt om eindexamen 
te doen.

Een hartelijke groet,
Antje en Paulus-Jan
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Jaaroverzicht begroot werkelijk begroot

2019 2018 2018

Inkomsten

Particuliere giften via tfc 29.777 31.408 28.237

Giften Herv.Gem. Alblasserdam 5.000 5.806 4.600

Giften direct naar Wycliffe 3.260 4.655 3.400

Opbrengst acties 2.000 1.763 2.000

Diverse inkomsten 100 41 100

Totaal inkomsten 40.137 43.673 38.337

Kosten

Leefkosten, verzekeringen,  
pensi oen opbouw, belasting, 
werkkosten

37.906 37.842 37.176

Afdracht Wycliffe 4.212 3.465 4.131

Fondswervingskosten 600 643 600

Bankkosten en diversen 310 303 300

Totaal kosten 43.028 42.253 42.207

Saldo -2.891 1.420 -3.870 


