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Beste lezer,
Madagaskar
Vorige maand was ik tien dagen in Amerika, voor de
jaarlijkse stafvergaderingen van de Seed Company.
De eerste drie dagen zaten we op het International
Linguistics Center in Dallas, met alleen de afdeling
Bijbelvertalen. Met zo’n 50 collega-vertaalconsulenten hebben we ons verdiept in het Oude Testament en de specifieke kennis die het controleren van
vertalingen Oudtestamentische teksten vraagt. Zo
kregen we bijvoorbeeld een introductie in het
Hebreeuws, hebben we gekeken naar de verschillende genres die er in het OT voorkomen (veel meer
dan in het NT) en hebben we in vogelvlucht de
tijdsbalk bekeken die het OT beslaat en welke
belangrijke gebeurtenissen er zich in die hele regio
voordeden – denk aan de verschillende heersers en
koninkrijken die opstonden en weer ondergingen.
Erg inspirerend! De reden van dit alles was dat de
meerderheid van de consulenten nu met het NT
bezig is, terwijl er erg veel werk ligt te wachten op
het gebied van het OT. Vaak zijn we wat huiverig om
daaraan te beginnen, omdat we denken dat het OT
zoveel meer van ons vraagt. Maar we werden
opgeroepen om toch allemaal op een of andere
manier meer kennis op te gaan doen over het OT en
dat mag in het klein beginnen. Zelf ben ik nu op
internet lezingen aan het volgen over de
achtergrond van het OT en ga ik deelnemen aan een
leeskring van Seed Company- collega’s waarin we
het boek Social World of Ancient Israël gaan
bespreken.
Een Afrikaanse collega deed een indringende
oproep: ‘In Afrika krijgen we vaak maar een
halve Bijbel, maar wij willen een hele! Geef
ons alsjeblieft ook het Oude Testament!’
Bovendien sluit het OT vaak heel goed aan bij de
manier van leven van onze doelgroepen: rurale
samenlevingen die veel herkenning vinden in hoe
het oude Israël leefde.

In september ben ik weer 2,5 week in Madagaskar
geweest. Eerlijk gezegd was dat beste een zware
reis. Mijn Zuidafrikaanse collega Bev, die me meestal
met raad en daad bijstaat als ik met een team
samenwerk, had nu andere bezigheden en kon niet
komen. Ik merkte dat ik daardoor een klankbord
miste, iemand om mee te overleggen en soms ook
frustraties mee te delen. Bovendien had ik deze keer
geen schriftelijke terugvertaling gekregen en klopte
de mondelinge terugvertaling keer op keer niet.
Toch hebben we uiteindelijk tweederde van het
laatste deel van The Wonderful Plan of God kunnen
nakijken. In maart hopen we het af te krijgen en tot
die tijd gaan de vertalers aan de slag met het eerste
deel van genoemde serie, dat over Genesis gaat.

Gebedspunten
Er zijn binnen de Lutherse Kerk van Madagaskar,
waarmee we nauw samenwerken, verontrustende
ontwikkelingen. Wilt u meebidden voor eenheid in
de kerk en betrouwbaar leiderschap, wat niet
vanzelfsprekend is in een land waar corruptie hoogtij
viert.
Joanne

Van het tfc
Om het werk op de lange termijn te blijven doen,
blijven er giften nodig. Wil je geven, dan kan dat op
NL68 RABO 0378 3069 79 t.n.v. Wycliffe-comité Van
der Vlist of via deze link.
Wil je meebidden voor het werk in Madagaskar,
schrijf dan via tfcmissiemadagaskar@gmail.com naar
Tanneke. Je zult dan regelmatig gebedspunten
toegestuurd krijgen, zodat je gericht en concreet
voor het Wycliffe-werk kunt bidden.
Het TFC wil graag nog een keer de statiegeldactie
onder jullie aandacht brengen. Lees hieronder hoe
je ook mee kunt doen. Ieder bedrag is welkom!

| IBAN: NL68RABO0378306979 | internet:www.missiemadagaskar.org

Lege flessen voor Missie Madagaskar
Doe je statiegeldbonnetje in een virtuele kartonnen
doos, met als goede doel: Missie Madagaskar.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Stel: Je levert de flessen in en krijgt een bonnetje
van €2,25 retour.
1 Stuur ter plekke in de supermarkt - of later thuis een bericht met de tekst: MM 2,25 naar
0653828469 (Whatsapp of SMS) of
willemvandewetering@gmail.com. Lever het
bonnetje gewoon in bij de kassa, en ontvang
hiervoor het geld.
2 Het doorgegeven bedrag wordt geregistreerd op
een centrale lijst.
3 Periodiek (1x per kwartaal) wordt het gespaarde
bedrag opgeteld en ontvang je een bericht om
het bewuste bedrag over te maken t.n.v. Missie
Madagaskar.

De kracht:
• Klein bedrag, veel mensen. Vele kleintjes maken
één grote.
• Eenvoudig te doneren.
• Continuïteit. We bezoeken immers wekelijks de
supermarkt.
• Je driemaandelijkse gift is aftrekbaar voor de
belasting.
Je kunt per direct beginnen om op deze manier te
doneren. Let op: de eerste keer graag bij het bericht
uw naam en e-mailadres vermelden.
Jij doet toch ook mee?!
Namens het tfc,
Willem van de Wetering

We willen je hartelijk danken voor je steun en meeleven, op welke wijze dan ook, in het
afgelopen jaar. We wensen je fijne kerstdagen en alle goeds voor 2017!

