NIEUWSBRIEF
NUMMER 18
OKTOBER 2017

Willem & Esther
van de Bruinhorst
PO Box 1 (175)
EHP 444
Ukarumpa
Papua New Guinea
+675 7037 0955 (W)
+675 7398 1881 (E)

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en andere geïnteresseerden,
De afgelopen maanden hebben wij veel meegemaakt, waarover we graag wat
willen vertellen in deze nieuwsbrief!
Scripture Use Workshop: God’s Big Picture
In de vorige nieuwsbrief schreven we
over de workshop die in Arop op de
planning stond. Deze workshop - die een
week duurt - hebben we in totaal drie
keer gegeven aan kerkleiders uit de
verschillende dorpen die bij ons project
betrokken zijn. In deze workshop hebben
we de meest belangrijkste
gebeurtenissen/personen uit de Bijbel in
chronologische volgorde behandeld, met de nadruk op het Oude Testament.
Al de eerste les werd duidelijk hoe noodzakelijk deze workshop was: de deelnemers
moesten de belangrijkste gebeurtenissen/personen uit Genesis op volgorde van tijd
leggen. Veel groepen legden de zondeval na Noach, Abraham en de toren van
Babel.
We hebben daarnaast ook de geografie uit de tijd van de Bijbel behandeld. De
meeste lessen hebben we zo interactief mogelijk gemaakt en verschillende
lestechnieken gebruikt om zoveel mogelijk alle verschillende leerstijlen van de
deelnemers aan te spreken.
Het was soms wel even wennen om lessen te geven in een andere cultuur. We
hebben hele mooie weken gehad, en vooral honger naar kennis over de Bijbel
gezien. De lessen waren van 8 tot 17 uur, maar de studenten zaten vaak al voor 8
uur en de rest van de avond nog te studeren.

Bedankt
Een aantal van de deelnemers bedankte alle supporters
die het mogelijk hebben gemaakt dat zij deze workshop
konden volgen (deelnemers moesten een klein bedrag
betalen voor de cursus, de rest werd financieel
ondersteund door donateurs). Daarnaast werden ook alle
donateurs bedankt die het mogelijk hebben gemaakt
voor de leraren van de workshop om hier te kunnen
wonen en te werken en zo de workshop te kunnen
geven. Dat geven we dus meteen maar door aan onze
'supporters'!

“De Bijbel moet wel waar zijn. Door deze cursus
werd mij duidelijk dat God een plan met de
schepping heeft van het begin tot het eind. Ik
heb door deze cursus Gods werk door de
eeuwen heen gezien.”
- Reactie van een deelnemer-

Bijbelstudie
Tijdens een Bijbelstudie over Bartimeüs (Markus 10), was er de vraag wat je uit deze geschiedenis kan leren, of wat
je geraakt heeft. Een man zei: ‘Toen de blinde man hoorde, dat Jezus kwam, begon hij te roepen. Dat komt een
beetje overeen met wat ik heb ervaren toen ik hoorde over deze workshop.
Toen ik hoorde dat deze workshop kwam dacht ik ‘Jezus/het Woord van God
komt’, en ben ik hier snel naar toe gekomen om deze cursus te volgen!’
Het is echt bemoedigend om te zien hoe groot de honger is naar meer kennis
en een groeien in het geloof. Dat maakt ons zo duidelijk dat er nog zoveel werk
te doen is! Ook maakt het duidelijk dat het niveau van Bijbelkennis niet persé
onwil is. Dat mensen wel heel graag meer willen leren en zich erin willen
verdiepen, maar dat ze daar gewoonweg geen middelen voor hebben.
Wilt u meer lezen over deze workshops en de reacties van de deelnemers? Neem dan
een kijkje op onze blog waar een uitgebreider verhaal over deze workshop staat
www.willemenesther.nl
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Geven
Online doneren/machtigen
www.willemenesther.nl
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe ATP-West
Team
Elke euro die u geeft komt
volledig ten gunste van de
werkzaamheden van Willem
& Esther. Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar; Wycliffe is
een ANBI organisatie en
heeft CBF-keur ontvangen.

Wycliffe
Wycliffe Bijbelvertalers
Hoofdstraat 55/ Postbus 150
3970 AD Driebergen
0343–51 74 44
info@wycliffe.nl
www.wycliffe.nl

ZGG
De Zending Gereformeerde
Gemeenten staat Willem &
Esther bij door middel van
praktische en financiële
ondersteuning.
0348-48 99 50
info@zgg.nl
www.zgg.nl

Wewak
Na ons verblijf in Arop zijn we nog een week in een stad (Wewak) 8 uur rijden van
Arop geweest. We hebben daar 4 ochtenden met 2 collega’s met een stand
gestaan. Ons eigenlijke doel was om de mensen die uit de dorpen van ons project
naar de stad zijn verhuisd, te informeren dat er een vertaalproject gaande is in hun
taalgroepen. We hadden de intussen vertaalde Bijbelboeken (Lukas en in de meeste
talen ook Handelingen) in boekvorm meegenomen en ook in audiovorm, samen
met alle andere producten die intussen
ontwikkeld zijn door ons project. Maar
al de eerste dag bleek dat er ook grote
vraag was naar de Bijbel in de
moedertaal van de inwoners van
Wewak die buiten ons project vallen.
We besloten al snel om breder te
werken dan alleen met de mensen uit
de taalgroepen van ons project.
Luisterbijbel
We hebben de volgende dagen een wifi-box meegenomen waarop alle inmiddels
uitgegeven (gedeelten van) audiobijbels, Bijbelboeken e.d. staan, zodat mensen dit
gratis konden downloaden op hun smartphone of SD-kaart. Alle vier de dagen stond
er continu een grote groep mensen om ons heen om te checken of er ook iets
beschikbaar was in hun taal. Vanaf de 3e dag hebben we een lijst bijgehouden aan
welke taalgroepen we wat konden geven
en aan welke niet. We hebben in totaal
aan mensen uit minstens 45 taalgroepen
Bijbelgedeelten kunnen geven. Daarnaast
waren er ook taalgroepen waar nog niets
in hun stamtaal beschikbaar is (of nog niet
op de wifi box staan), helaas moesten we
mensen uit minstens 11 taalgroepen
hierdoor teleurstellen. Het ontroerde ons
de reacties van de mensen te zien op het
moment dat ze de Bijbel voor het eerst in
hun eigen moedertaal horen. Van jong tot
oud was er keer op keer dezelfde reactie: een hele grote lach op het gezicht! En als
ze met meerdere mensen uit hun taalgroep bij onze stand stonden, dan zagen we ze
elkaar aankijken met dezelfde grote lach, temidden van mensen die die taal niet
kenden en waar dus geen lach op het gezicht verscheen.
Sommige mensen kwamen zelfs elke dag langs om even de Bijbel in hun taal te
horen. Bidt u mee voor de vertaling van de Bijbel voor de mensen die wij moesten
teleurstellen?
Hartelijke groeten, Willem en Esther

Bol.com actie!
Wist u dat u ons financieel kunt steunen door uw aankopen bij Bol.com via onze site
te bestellen?
Ga naar www.willemenesther.nl en klik in de rechter reclamekolom van Bol.com op
één van de artikelen en u wordt doorgestuurd naar de Bol.com site.
Plaats dan uw bestelling.
Doet u op deze manier uw bestelling, dan krijgen wij daar tot 8% provisie over. Het
kost u niets extra, maar levert wel geld op voor ons werk.
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Foto verslag Wewak
Bij deze mannen zie je de ontwikkeling:
De eerste foto de blikken van de mannen in afwachting op wat ze gaan horen, op de tweede foto begint er
een glimlach en kijken ze elkaar bijna ongelovig aan, en in de laatste foto breekt de lach helemaal door.
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We hadden een plattegrond van PNG bij ons waarop alle talen uit PNG stonden waarin de Bijbel al helemaal
vertaald was, of waarin er een vertaalproject gaande is. Velen kwamen om te checken of hun taal er ook bij stond.
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