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Palau is een eilandandengroep – in 
totaal zo’n 3x Texel – die een zelfstandig 
land vormt. Naast de nationale taal (het 
Palauaans) worden er ook twee andere talen 
gesproken: het Tobi en het Sonsorol. Deze 
mensen komen oorspronkelijk van eilandjes 
honderden kilometers ten zuiden van Palau, 
maar tegenwoordig wonen de meeste 
sprekers op Palau zelf. 

Rond 2013 begon een klein groepje in 
beide talen met het vertalen van het Nieuwe 
Testament. Onze groep (het “Isles of the Sea” 
team) kon hen wat ondersteuning geven, 
maar we hadden geen mensen beschikbaar 
om het project goed te begeleiden. Nu 
sommige andere projecten minder tijd 
kosten, hebben we besloten dat ik met hen 
ga werken. De reis in juli was een eerste 
kennismaking. 

Maar eerst bracht ik een week door op 
Yap. Zaterdagochtend 20 juli kwam ik daar 
aan. Ik was nog geen kwartier in het hotel 

Beste vrienden,

Meestal is de zomer een rustige tijd, 
waar in geen werkreizen gepland zijn. 
Dit jaar was dat anders. In juli-augustus 
ben ik een kleine drie weken naar Palau 
en Yap geweest. In een eerdere Open 
Boek vertelden we al dat op elk van deze 
eilanden twee vertaalteams werken aan het 
Nieuwe Testament in hun taal. In totaal vier 
teams dus. Alle vier werken ze al jarenlang 
zonder hulp van een consulent. Die hulp is 
wel nodig, om de vertaling verder te helpen 
van de eerste versie naar de definitieve 
versie.

Palau en Yap liggen zo’n 500 km van 
el kaar vandaan – in Oceanië is dat een 
schijntje. Er is gelukkig een directe verbin-
ding: één keer per week gaat er een klein 
vlieg tuigje heen en weer. En dat betekent 
dat ik beide eilanden in één reis kon 
bezoeken. 

Op Yap met het Satawal-team. Helemaal links Richard. Met vertalers Rosa, Annie en Lucy (Palau)
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de Engelse vertaling voor Aboriginals 
in Australië, een proefuitgave van de 
Evangeliën in het Niuafo’ou (Tonga), een 
projectvoorstel voor de komende drie jaar, 
presentaties voor jongeren en ouderen... 
Het blijft een uitdaging om de tijd wijs te 
verdelen tussen de verschillende projecten. 

Een hartelijke groet!
Paulus-Jan en Antje

Van de thuisfrontcommissie
Onze penningmeester, René Vonk, gaat er 
na tien jaar mee stoppen. Als tfc zijn we hem 
enorm dankbaar voor het vele werk dat hij 
in die jaren heeft verzet. Op dit moment 
zijn we nog op zoek naar een opvolger. We 
houden u op de hoogte!

Save the date
Voor lezers in Alblasserdam: op 23 november 
organiseren de gezamenlijke tfc’s een 
maaltijd ten bate van het zendingswerk. 
Noteert u vast de datum?

Het Woleai-team, ook op Yap, gaat wat 
minder hard. Coördinator John Malimai had 
een computer waar nauwelijks meer mee 
te werken was; inmiddels hebben we een 
nieuwe laten opsturen. Ds. Peter Haleyalgiy 
zou heel graag de vertaling af zien om 
hem in de kerkdienst te kunnen gebruiken, 
maar woont ver van de andere teamleden 
vandaan en was daarom al een tijd niet 
meer bij het project betrokken. Tijdens onze 
bijeenkomst besloot hij om een nieuw team 
te verzamelen, met wie hij de vertaling kan 
gaan controleren. Voor hem was alleen al 
dat besluit heel bemoedigend; willen jullie 
met ons bidden dat dit vruchten afwerpt?

Vanuit Yap vloog ik weer terug naar 
Palau, waar ik ruim een week met de Tobi- 
en Sonsorol-vertalers doorbracht. Het 
was een bijzondere manier van werken. 
Er waren telkens een of meer vertalers 
aanwezig van allebei de talen. Beide 
vertalingen stonden op het scherm; we 
controleerden telkens een vers eerst in de 

ene, dan in de andere taal. De talen lijken 
sterk op elkaar, dus de vertalers konden over 
elkaars taal meepraten. Op deze manier 
hebben we de eerste stappen gezet om de 
vertaling door te nemen. 

Deze maanden werk ik thuis verder aan 
de talen van Yap en Palau. Mogen we jullie 
gebed vragen voor deze vier teams? 

Ook andere projecten vragen aandacht: 
de afronding van de Nukuoro-Bijbel, 

toen Richard Ligiteiwel van het Satawal-
team al voor de deur stond om plannen te 
maken. Een gedreven man! De week daarop 
heb ik vooral met zijn team ge werkt, in zijn 
cooking house, met een laken als scherm en 
tien tot twin tig mensen eromheen (zie het 
fimpje op www.openboek.org). We namen 
vijf hoofd stukken van het Marcusevangelie 
door en bespraken tal van Bijbelse 
kernwoorden. 


