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directe collega’s wonen – lijken tot nu toe 
gevrijwaard van de pandemie. Toch is de 
situatie op deze eilanden zwaar, nu ze ineens 
geïsoleerd zijn van de buitenwereld waar ze 
zo sterk afhankelijk van zijn: het toerisme is 
weggevallen, eilanders kunnen niet meer 
reizen, de bevoorrading kan in gevaar 
komen. En hoe zal het gaan wanneer over 
een aantal maanden het vliegverkeer weer 
op gang komt, met alle besmettingsgevaar 
van dien? 

Maar er is ook goed nieuws te melden. 
Vorig jaar heeft het Niuafo’ou-team in Tonga 
hard gewerkt om de Evangeliën af te krijgen. 
We hebben deze in een kleine proefoplage 
gedrukt, en op 25 maart zijn ze feestelijk in 
gebruik genomen. Dat gebeurde op een 
besloten bijeenkomst, want ook in Tonga 
gelden er beperkingen op bijeenkomsten. 
Wel is een exemplaar aangeboden aan de 
minister-president van Tonga, die het met 
vreugde in ontvangst nam.

Het zijn vreemde tijden, ook in de Bijbel-
vertaal wereld. Vertaalteams kunnen 
plotseling niet meer bij elkaar komen. 
Conferenties en trainingen zijn geannuleerd 
of uitgesteld. Wycliffers op het veld stonden 
plotseling voor de keus om naar Nederland 
te komen of op het veld te blijven. 

Collega’s zetten hun kennis van de taal 
in om richtlijnen rond het coronavirus 
in plaatselijke talen te vertalen. Juist op 
plekken waar de nieuwsvoorziening 
gebrekkig is en misschien slecht begrepen 
wordt, is dat ontzettend belangrijk. 

Voor ons persoonlijk verandert er nog 
niet eens zoveel. Ik deed het grootste deel 
van mijn werk toch al thuis. Contact met 
collega’s blijft mogelijk dankzij e-mail, 
Skype, Zoom en de telefoon. 

We zijn dankbaar dat op veel plaatsen in 
de Pacific nog geen gevallen van COVID-19 
zijn vastgesteld. Yap, Palau, de Salomons-
eilanden en Tonga – plaatsen waar onze 

Het Niuafo’ou vertaalteam en het bestuur van Wycliffe Tonga. Midden onder vertaalcoördinator Sitiveni Tu’ilautala.
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op dit moment minder COVID-19 gevallen 
dan in Nederland. Aan de andere kant: 
niemand weet wat de komende maanden 
gaan brengen: hoe zal de medische zorg zijn 
(niet alleen bij besmetting met het corona-
virus, maar ook bij iets relatief simpels als 
een open botbreuk)? Zal er sociale onrust 
ontstaan? Als ik nu niet ga, wanneer kan het 
dan wel? Lastige beslissingen, die gebed 
vroegen en zorgvuldige afweging. Op één 
iemand na is het gelukt om iedereen die 
dat wilde op tijd naar Nederland te krijgen. 
Willen jullie voor alle werkers bidden? Blijven 
en terugkomen kennen allebei hun eigen 
uitdagingen. Willen jullie ook bidden voor 
het werk dat (deels) nog steeds doorgaat? 
Deze tijd laat opnieuw zien hoeveel houvast  
het Woord van God geeft. 

Van de thuisfrontcommissie
We zijn blij dat Sjaak van der Velden de tfc 
komt versterken als penningmeester. Van 
harte welkom, Sjaak!

waardige taal zien, nu ze voor het eerst God 
horen spreken in hun eigen taal. 

Deze maanden werk ik op afstand met 
drie vertaalteams in de DR Congo, die wer-
ken in het Budu-Koya, het Budu-Nita en 
het Komo. Alle drie hebben ze het Nieuwe 
Testament af en ik doe de vormgeving van 
deze Nieuwe Testamenten. Het is dankbaar 
werk, maar er komen veel technische details 
bij kijken en dat is best een uitda ging. 
Willen jullie bidden voor heldere communi-
catie over en weer? Bid ook voor be scher-
ming van hun gezondheid; de gezondheids-
zorg in Congo kent veel uitdagingen.

Van Antje
De afgelopen weken zijn voor mij extra 
druk geweest, omdat ik meedraaide in 
het Crisis Managment Team van Wycliffe. 
De maatregelen in Nederland maar ook 
wereldwijd volgden elkaar in een enorm 
snel tempo op. Vanuit het kantoor vonden 
we het heel belangrijk om onze veldleden 

in het buitenland op tijd van voldoende 
informatie te voorzien. We zagen aankomen 
dat veel grenzen dicht zouden gaan. 
We hebben daarom met veel mensen 
gesprekken gevoerd om hen te helpen 
een goede belissing te nemen: blijven of 
naar Nederland komen. Dat was voor veel 
mensen een lastige beslissing: je voelt je 
geroepen op de plek waar je woont en werkt 
en in de meeste van deze landen zijn er 

De boekjes zullen worden uitgedeeld 
om reac ties te krijgen op de vertaling. 
Voor de vertalers spannend: is de vertaling 
inderdaad duidelijk, klinkt het natuurlijk? 
Wat vinden mensen ervan? Er heersen best 
wat voor oor delen over het Niuafo’ou: het 
wordt gezien als “een taal voor de keuken”, 
geen taal om in te bidden en Gods Woord 
te lezen... We hopen dat dit boekje de 
Niuafo’ou helpt om hun taal als een vol-


