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Soms hebben de beperkingen waardoor 
we niet kunnen reizen, zelfs positieve 
gevolgen. Een collega uit onze groep, Ken 
Dixon, woont op Guam maar werkt met een 
vertaalteam op Pohnpei. Normaliter gaat 
hij daar een paar keer per jaar op bezoek. 
Nu dat niet mogelijk is, heeft het team 
voorgesteld om via Zoom te gaan werken, 
vijf avonden per week. Nu werken ze dus 
dagelijks samen aan de vertaling, in plaats 
van een paar weken per jaar. 

Ook het vertaalproject op Tonga gaat 
door. Kort geleden vertelde Sitiveni 
(coördinator van het project) me, dat hij 
oudere mensen bezoekt, mensen die 
vaak niet of nauwelijks hun huis meer uit 
komen. Hij leest hun uit de vertaling voor 
en vraagt wat ze ervan vinden. De reacties 
zijn bemoedigend: mensen zijn blij om de 
Bijbel in hun eigen taal te horen en hebben 
weinig op de vertaling aan te merken. Zo 
heeft hij al tal van mensen op verschillende 

Deze week kreeg ik een e-mail van Richard 
Ligiteiwel, vertaler in het Satawal, op het 
eiland Yap. “We zijn dankbaar dat we nog 
steeds vrij van Covid zijn. Met de teamleden 
hier en op Satawal gaat het goed. Wij 
komen elke week bij elkaar in mijn kookhuis 
om aan de vertaling te werken. Het gaat 
langzaam, maar we doen wat we kunnen. 
Ik heb het erg druk met mijn werk, maar 
met wat hulp een aanmoediging van mijn 
vrouw blijf ik doorgaan.” 

Het was goed om van hem te horen. Het 
Satawal-team is een van de teams die ik 
dit jaar had willen bezoeken om met hen 
verder te werken aan de controle van hun 
vertaling. Ook zij zagen daarnaar uit. Dat 
bezoek kon niet doorgaan – Yap is in maart 
meteen in lockdown gegaan – en het kan 
nog vele maanden duren tot eilanden als 
Yap weer open zullen gaan. Maar, zoals 
u hierboven kunt lezen, ook tijdens de 
lockdown gaat het werk door.

Het Satawal-team in Richards kookhuis. Rechts voor Richard. Bloemenkransen van Yap.
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Van de thuisfrontcommissie: 
aftrekbaarheid giften
Dankzij de ANBI-status van Wycliffe 
Bijbelvertalers en de Protestantse Gemeente 
Alblasserdam kunt u uw giften aan 
TFC Kieviet (gegeven via een van deze 
instellingen) vermelden bij uw giften op uw 
belastingaangifte. Daarmee kunt u aftrek 
krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. 
Er geldt wel een drempel en een maximum 
voor gewone giften. Een periodieke gift 
is onder voorwaarden zonder drempel 
aftrekbaar.

Op de site van de Belastingdienst is 
aangegeven onder welke condities u een 
gift kunt aftrekken bij uw inkomsten-
belasting. Wilt u meer informatie hierover? 
Neemt u dan contact op met onze 
penningmeester Sjaak van der Velden, 
sjaak@vander-velden.nl of (‘s avonds) 06 
2933 6797.

tijd nodig. Ook werk ik met Betty aan de 
vormgeving van de Nukuoro-Bijbel. Betty 
heeft het druk met de zorg voor haar moe-
der en haar achternichtje, dat vanwege een 
onveilige thuissituatie bij haar woont. Het is 
lastig voor haar om tijd en energie te vinden 
voor de laatste loodjes in het vertaalwerk. 
Jullie gebed wordt op prijs gesteld!

Minibijbel... in het Engels
In 2018 was ik in Darwin (noord-Australië) 
om mee te werken aan een bijzonder pro-
ject: een vertaling in eenvoudig Engels voor 
Aboriginals. De vertalers zijn nu zover dat ze 
een “mini-Bijbel” gaan uitgeven met delen 
uit het Oude en Nieuwe Testament, bij elkaar 
ongeveer een kwart van de Bijbel. Ik ben 
bezig de laatste gedeelten te controleren, 
daarna hoop ik het boek te gaan vormgeven. 
De vertalers zien ernaar uit om dit aan de 
bevolking te kunnen overdragen!

En verder...
Als gezin zijn we in een nieuwe fase beland: 
ook Nina is nu uit huis (ze studeert Graphic 
Design in Arnhem), dus we zijn nog maar 
met z’n tweeën. Antje werkt in deze tijd 
vooral vanuit huis voor het kantoor in 
Driebergen. Gelukkig kan bijna al het werk 
ook thuis doorgaan.

Een hartelijke groet! 
Antje en Paulus-Jan

eilanden bezocht. Voor Sitiveni is het 
tegelijk een gelegenheid tot evangelisatie: 
hij vertelt hen over de weg tot behoud door 
het geloof in Christus. We zijn dankbaar 
voor zijn gedrevenheid en inzet voor het 
vertaalwerk.

Intussen werk ik door aan de vormgeving 
van drie Nieuwe Testamenten in Congo. 
Een is klaar en ligt bij de drukker; de tweede 
is bijna klaar; de derde heeft wat meer 
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