
Beste lezer,  

2015 loopt ten einde en wat is er veel gebeurd dit 

jaar! Joanne is drie keer op reis geweest om 

vertalingen te controleren (2x Madagaskar, 1x 

Benin). Missie Madagaskar heeft een nieuwe 

website waar regelmatig een berichtje op 

geplaatst wordt (www.missiemadagaskar.org) en 

we hebben een goed bezochte info-avond gehad 

in april. Joanne heeft haar studie General 

Linguistics afgerond en is afgelopen maand 

officieel gekwalificeerd als vertaalconsulent, 

samen met 8 andere collega's van Seed Company. 

Er is veel om dankbaar voor te zijn. Lees vooral 

ook over Soabary en Lambo elders in deze brief.  

 

Want daar gaat het uiteindelijk toch om: dat 
mensen geraakt worden door de blijde 
boodschap en dat ze God leren kennen! 

 

Er wordt dus veel werk verzet, maar zoals je 

weet, krijgt Joanne geen salaris voor haar werk. 

We zijn blij dat Seed Company veel kosten, zoals 

die van de reizen, studie en computer, voor haar 

rekening wil nemen. Toch is er daarnaast nog een 

behoorlijk bedrag nodig om ervoor te zorgen dat 

Jeroen en Joanne en hun kinderen genoeg 

hebben voor hun levensonderhoud. 

Momenteel komen we maandelijks 500 euro 
tekort. We zijn daarom dringend op zoek naar 
mensen die zich voor minimaal een jaar willen 
committeren en maandelijks een vast bedrag 
willen geven. Met elkaar kunnen we het 
vertaalwerk financieel mogelijk maken. Doe 
ook mee!  

Als er niet meer structurele giften binnenkomen, 

zal Joanne op gegeven moment genoodzaakt zijn 

een (deeltijd)baan te zoeken. Je begrijpt dat dit 

ten koste zal gaan van het Bijbelvertaalwerk in 

Madagaskar. Help dit voorkomen en geef op NL68 

RABO 0378 3069 79 t.n.v. Wycliffe comite Van der 

Vlist. Dit kan heel makkelijk via deze link.  

 

Naast financiën is ook gebed noodzakelijk in dit 

werk. Keer op keer is merkbaar dat waar Gods 

woord vertaald wordt, ook een geestelijke strijd 

gaande is. Daarom zijn we ook op zoek naar 

bidders. 

Als jij je wilt verbinden aan Missie Madagaskar 
door middel van gebed, schrijf dan via 
tfcmissiemadagaskar@gmail.com naar Tanneke. 
Je zult dan regelmatig gebedspunten 
toegestuurd krijgen, zodat je gericht en 
concreet voor het werk van Joanne kunt bidden.  

Soabary 

Soabary is een M. vrouw uit het noorden van 

Madagaskar. In dit gebied waren tot voor kort 

geen christenen en de Bijbel is er een verboden 

boek. De M. koning van het gebied was echter 

wel blij met het vertaalwerk en de aandacht voor 

de taal en wees twee mensen aan als vertalers. 

Soabary was een van de twee. Door dit werk 

heeft zij Jezus leren kennen en na de vertoning 

van de Jezus-film in dit gebied gaf ze te kennen: 

'Ik wil Jezus volgen met een zuiver hart.'  

 

Lambo  

Lambo, een Bara-man, was als reviseur betrokken 

bij de vertaling van het Lucas-evangelie. Terwijl 

hij samen met de andere reviseurs de vertaling 

verbeterde en in gesprek raakte met hen over de 

inhoud, is ook hij tot geloof gekomen. Hij kon 

echter geen lid worden van de kerk ter plaatse: 

hij had twee vrouwen en vond het 

onverantwoordelijk om een van hen weg te 

sturen. Na de workshop in maart van dit jaar is hij 

plotseling ziek geworden. Op zijn sterfbed 

weigerde hij het heidense ritueel dat gebruikelijk 

is onder die bevolkingsgroep en getuigde hij van 

zijn geloof in Jezus. 
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