Blog Wokabaut
De afgelopen weken hebben wij 5 taalgroepen uit ons project bezocht (de overige 5 staan op de
planning voor later in het jaar) samen met onze collega’s Missy en Beth. Het doel was om in de dorpjes
de vertaalde en net uitgeprinte Bijbelboeken 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon in de moedertaal te
verspreiden.
We verbleven 3 dagen in elk dorpje om daar een aantal activiteiten te doen.
We verkochten de Bijbels, en daarbij ook Bijbelstudieboeken over de betreffende Bijbelboeken.
Daarnaast verkochten we audio-Bijbels, en kleine boekjes met een Bijbelverhaal erin voor de kinderen.

Daarnaast had Beth voor leesbrillen gezorgd, en konden we ogen van de ouderen opmeten en hen een
leesbril op sterkte verkopen, zodat ook zij de Bijbel konden lezen.

Daarnaast deed Beth Bijbelstudies over de vertaalde Bijbelboeken. Later hebben wij dit van haar
overgenomen.

Missy deed alfabetiseringsactiviteiten met de mensen. Ook al kunnen de dorpsbewoners lezen en
schrijving in het Engels en Tok Pisin, ze hebben nog nooit geleerd om te lezen of schrijven in hun eigen
moedertaal. Dus Missy legde ze hen uit over het alfabet van de moedertaal, de leestekens, en de
verwijzingen en de kanttekeningen in de nieuwe Bijbels. Ze deed veel interactieve activiteiten om de
mensen te helpen op een leuke manier te leren lezen in hun eigen stamtaal zoals woordzoeker,
kruiswoordpuzzels. Na elke Bijbelstudie had zij een Bijbelvers geprint en in stukken geknipt uit dat
Bijbelboek, en de deelnemers moesten dan proberen het in goede volgorde te leggen.

Wij deden activiteiten om de mensen te laten nadenken over het gebruik van hun moedertaal. En als
laatste een activiteit zodat de dorpsbewoners zelf konden beoordelen hoe sterk of zwak hun moedertaal
is en een discussie wat ze hiermee willen doen in de toekomst.

Daarnaast gingen we zoveel mogelijk naar de plaatselijke markten om de Bijbels te verkopen. De
kinderen vonden het geweldig als we een verhaal uit de kinderbijbels voorlazen.

Geweldig om te zien hoe gretig de Bijbels gelezen werden. We zijn erg dankbaar dat we dit mochten
beleven en zien!

En ook de kinderen waren erg blij met de verhalenboekjes uit de kinderbijbel!

En de jongeren die een smartphone hadden, waren blij met de Bijbelapp!

Daarnaast was er ook nog tijd van ontspanning…

Onze wandelingen door de jungle naar de dorpjes zaten vol met uitdagingen:

We hebben zoveel mooie dingen gezien de afgelopen weken. We voelen ons erg gezegend dit te mogen
meemaken!
We willen jullie vragen om te bidden dat het enthousiasme wat we onder deze mensen gezien hebben
oprecht en blijvend mag zijn en dat het mag leiden tot oprechte bekering en een levend geloof.
Hartelijke groeten,
Willem en Esther

