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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas 

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Gods roeping  
staat boven 

 cultuurgrenzen

John Paton, zendeling  
op de Nieuwe Hebriden

Kijk en Luister in het Sranantongo



Het boek Onverhinderd dat de 
ZGG (Zending Gereformeerde 
Gemeenten) vorig jaar uitgaf, 
kent een hoofdstuk over de zoge-
heten remigratie. De hervormde 
ds. M. C. van Pelt legt daarin uit 
wat er komt kijken bij de terug-
keer van het zendingsveld. Zelf 
werkte hij acht jaar met zijn 
gezin in Peru. Momenteel runt 
hij onder meer het bureau ‘The 
Good Re-entry’, waar hij mensen 
begeleidt die uit het buitenland 
terugkeren. Terugkeerders voelen 
zich vaak slecht begrepen en 
kunnen behoorlijk uit balans 
raken, zegt hij.

SNelweG
De ZHHK kende de afgelopen tijd 
twee zendingswerkers die terug-

keerden naar Nederland; ds. R. J. 
Oomen en ds. K. Klopstra.
Ds. Klopstra dient inmiddels de 

gemeenten van Barendrecht en 
Leerdam. Achteraf denkt hij de 
terugkeer te hebben onderschat. 
‘Je denkt dat dat makkelijker is 
dan vertrek uit Nederland. Maar 
wanneer je jaren bent weg 
geweest, is dat vreemde land 
heel gewoon geworden. Je raakt 
eigenlijk voor de tweede keer 
ontworteld. En dat binnen een 

F O C U S � Evert van Vlastuin

Gods roeping staat boven 
cultuurgrenzen
Zendingswerkers�uitzenden�is�heel�wat.�Maar�pas�op,�ook�de�

terugkeer�uit�verre�oorden�kost�veel�energie.�Hoe�langer�je�weg�

bent,�hoe�groter�de�kloof.
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tijdsbestek van vijf jaar. Ook na 
een jaar was Malawi nog volop 
in mijn gedachten. Ik vond het 
moeilijk dat het werk nog niet 
af was.’ 
Die veranderingen hadden zijn 
weerslag. ‘Je merkt dat je niet 
alles kunt bijhouden. Soms 
slaap je slecht of ben je prikkel-
baar. Je bent ook niet meer 
gewend aan het tempo. Alles 
lijkt een snelweg. Terwijl je in 
Malawi als docent op voorhand 
gezag hebt, kost het hier moeite 
van een kritisch publiek ver-
trouwen te krijgen. Zodoende 
heb je af en toe de neiging je 
wat terug te trekken.’

Koude KlereN
Bij ds. Oomen viel de terugkeer, 
in 2017, samen met zijn emeri-
taat. De eerste drie maanden 
heeft hij ‘heel veel geslapen’, 
vertelt hij. ‘Ik had ook enige 
moeite om me te concentreren. 
Ik schrijf dat toe aan de drukke 
periode van overdracht in 
Malawi vlak voor het vertrek. 
Het leven in de tropen en het 
afscheid is ons toch niet in de 
koude kleren gaan zitten.’
Het leven in Malawi was een-
voudiger, stelt ds. Oomen. ‘De 
mode bijvoorbeeld was daar 
van ondergeschikt belang. De 
Nederlandse samenleving 
vraagt best veel van je.’
De omstandigheden in het 
gezin Oomen maakten de 
 remigratie wel wat makkelijker. 
Diverse kinderen woonden al 

(half) in Nederland. ‘Zij hebben 
geen of weinig problemen 
gekend.’
Terugkijkend denkt ds. Oomen 
dat de verhuizing van Neder-
hemert naar Harskamp in 1997 
voor het gezin nog de meest 
ingrijpende is geweest. ‘De 
 kinderen verloren toen in één 
keer al hun vriendjes.’
Sindsdien volgden vele ver-
huizingen, onder meer in 1999 
naar Grand Rapids in de VS en 
in 2002 naar Malawi. ‘Ook de 
verhuizing naar Amerika was 
een grote omschakeling, omdat 
we daar met de Engelse taal en 
de Amerikaanse cultuur te 
maken kregen.’
Door het werk had hij in Malawi 
weinig tijd om na te denken 
over de veranderingen. ‘We 
 hebben liefde voor het volk daar 
gekregen. Belangrijk is dat ik 
ervaarde dat de Heere ons voor 
dit werk had geroepen. Het is 
een troost dat de Heere met ons 
wil zijn tot de voleinding der 
wereld, dus ook in Nederland.’ 
Intussen is hij wel wereldburger 
geworden. ‘Ik denk dat ik me 
nergens meer echt hecht, want 
de reis gaat telkens verder.’ De 
andere kant is dat hij zich weer 
heeft gevestigd in zijn 
geboorte dorp Nederhemert.
Hij heeft nog weinig tijd gehad 
om zich overbodig te voelen, 
waar ds. Van Pelt in het boek 
voor waarschuwt. ‘Het werk gaat 
door, alleen in een ander land. 
Ook nu mag ik door met preken, 

pastoraat en catechisatie. Dat 
heeft de Heere teruggegeven.’

liJdeN
In het boek Onverhinderd gaat 
ds. Van Pelt in op het verschil 
tussen de schuldcultuur in het 
westen en de schaamtecultuur 
in ontwikkelingslanden. Beide 
predikanten relativeren dat. Ds. 
Klopstra: ‘In Malawi is een ver-
keerde daad pas een kwestie als 
die ontdekt wordt. Dan word je 
in je eer aangetast. Omdat je 
dat weet, leg je er in de predi-
king nadruk op dat alles wat nu 
verborgen is, straks van de 
daken wordt gepreekt. Maar 
uiteindelijk geldt voor ons alle-
maal dat alleen het lijden van 
Christus ons vrij maakt.’
Ook ds. Oomen ziet hier geen 
groot verschil. ‘In Malawi veran-
dert de cultuur ook door wes-
terse invloeden. Bovendien 
vraag ik me af of we in 
Nederland nog echt de schuld-
cultuur kennen.’

In de bijna achttien jaar dat de 
familie Oomen in het buitenland 
woonde, is Nederland sterk ver-
anderd. ‘Toen we vertrokken, 
was er nog maar één Hervormde 
Kerk. Nu zijn er twee kerken, met 
alle problemen die daarbij 
horen. Verder is het gezag van 
het Woord en van de ambten 
minder geworden. In kerkelijke 
conflicten gaat men makkelijker 
naar de wereldlijke rechter. Ook 
heeft de invloed van internet en 
sociale media haar tol geëist. Je 
ziet dat terug in het aantal echt-
scheidingen, in de toename van 
ongehuwd samenwonen en in 
de wijze waarop men omgaat 
met andersgeaardheid.’ n
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Marijke van der Plaat 
 kinderwerkster in Suriname
Voor�het�kinderwerk�in�de�gemeente�van�Powakka�heeft�de�

synode�Marijke�van�der�Plaat�(28)�benoemd.�Binnenkort�

�vertrekt�ze�voor�een�kennismakingsbezoek�naar�Suriname.

Het jaar 2017 was een veel-
bewogen jaar voor de ZHHK. 
Door het vertrek van Tom 
Valkenburg, per 1 juli jl.,  
 raakte het Bureau Zending 
onbemand. Door de terug-
komst van Annelies Sabajo-
Groothuis naar Nederland, 
eind augustus, moest voor 
Suriname een nieuwe kinder-
werkster gezocht worden. 

Het vinden van een geschikte 
bureaumanager die de 
 zendingswerkers in het veld 
aanstuurt, de commissie 
ondersteunt in de beleids-
voorbereiding en de contacten 
met de zendingscommissies in 
Nederland onderhoudt, blijkt 
niet eenvoudig te zijn. 
Ondanks verschillende 
 advertentierondes is het nog 
niet gelukt iemand te 
 benoemen. Dat geeft best wel 
zorg. 

Natuurlijk is er een weg gevonden om 
het werk voortgang te laten vinden. 
Maar dat is geen ideale situatie. Het 
is van groot belang dat er iemand op 
het zendingsbureau aanwezig is, die 
zich verantwoordelijk voelt voor de 
voortgang van het werk. We bidden 
dat de Heere harten wil neigen en 
gesprekken wil leiden, zodat er op 
korte termijn iemand benoemd kan 
worden. Wij vragen u deze belang-
rijke vacature in uw gebeden te 
gedenken. 

Het kinderwerk in Suriname ligt sinds 
de zomervakantie stil. Dat is jammer, 

want het is belangrijk werk, zeker ook 
met het oog op de toekomst van de 
gemeente in Powakka. Na de zomer-
vakantie heeft de commissie de 
 vacature voor kinderwerkster open-
gesteld. Gelukkig hebben zich 
 sollicitanten gemeld en konden er 
gesprekken plaatsvinden. Met grote 
dankbaarheid kan gemeld worden dat 
het breed moderamen van onze 
 synode in de eerste week van 
 december Marijke van der Plaat uit 
Nieuw-Lekkerland benoemd heeft tot 
kinderwerkster voor Suriname.  
Marijke is 28 jaar en heeft zes jaar 
gewerkt als leerkracht in het basis-

onderwijs. Daarvoor is ze anderhalf 
jaar in Malawi geweest als onderwijs-
vrijwilligster, om de kinderen van de 
toenmalige zendingswerkers te 
 helpen bij hun schoolwerk. 

Marijke heeft een hart voor 
kinderen en jongeren én voor 
zendingswerk. Het is haar 
vurige verlangen om met 
 kinderen en jongeren het 
Woord van God te openen en 
te luisteren naar Zijn stem. 
Zowel Marijke als de 
 commissie hebben de leiding 
van de Heere ervaren in de 
gesprekken van de afgelopen 
maanden. Het is onze 
 hartelijke bede dat de Heere 
met Marijke wil optrekken, in 
de voorbereiding op het werk 
en vervolgens ook in de 
 uitoefening van haar taak in 
Powakka. En dat zij tot zegen 
mag zijn voor jongeren en 
ouderen in die nog zo jonge 
gemeente.
Natuurlijk kan Marijke niet 
meteen naar Suriname 
 vertrekken. Daar gaat nog de 
nodige voorbereiding aan 
vooraf. Ook lijkt het ons goed, 
dat Marijke zich eerst in 
Suriname oriënteert op het 

werk, alvorens zij aan de opleiding 
begint. Ze wil zich tenslotte voor vijf 
jaar aan het werk verbinden, dan 
moet je wel weten waar je aan 
begint. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal 
Marijke ergens in het voorjaar een 
kennismakingsbezoek aan de 
 zendingspost brengen en vervolgens 
het opleidingstraject starten. Het zou 
zomaar kunnen zijn dat haar echte 
werk pas kan beginnen na de 
 zomerperiode.  n

I n Z I C H t � W. de Kloe
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John Paton, zendeling op 
de Nieuwe Hebriden (1)

John voelt zich al jong gedrongen om in Gods 
Koninkrijk te gaan werken. Hij is vastbesloten om 
zendeling of predikant te worden. Eindelijk is het 
dan zover dat John naar de universiteit zal gaan. 
Terwijl John studeert, werkt hij ook als stadse-
vangelist in Glasgow. Hij begint een bijbelklas op 
zondagochtend, speciaal voor jongeren. John 
schrijft later: ‘Mijn plezier in die Bijbelklas was 
één van de kostbaarste genietingen van heel mijn 
leven.’ 
Zo werkt en studeert John tien jaar lang en 
bereidt hij zich voor op de taak die hem wacht op 
de Nieuwe Hebriden, een eilandengroep ten 
noordoosten van Nieuw-Zeeland.

oP weG Naar de MeNSeNeterS
Dat hij daarheen zou gaan, wist hij vooraf 
natuurlijk niet. Maar op een dag hoort John dat 
de synode van zijn kerk iemand zoekt om op deze 
eilandengroep te gaan werken. John voelt zich 
geroepen om te gaan. 
Op 16 april 1858 vaart hij uit naar Australië, om 
vandaar naar de eilandengroep te gaan die des-
tijds Nieuwe Hebriden werd genoemd, en tegen-
woordig Vanuatu heet. 
Samen met zijn vrouw arriveert hij na een lange 
reis op het eiland Tanna. Paton ziet de toestand 
op het eiland: veel bijgeloof, veel wreedheid, 
stammenoorlogen en kannibalisme. De moed zou 
hem in de schoenen zinken. God geeft hem ech-
ter liefde in zijn hart, zodat hij toch met vreugde 
zijn zware taak op zich mag nemen. 

Maar hoe te beginnen? Hij spreekt de taal niet en 
de taal is ook nooit op schrift gesteld. Dat wordt 
een moeizame onderneming. Maar op een dag 
ziet hij hoe twee inheemse mannen bij zijn spul-
len staan. Eén van die mannen tilt iets op en 
vraagt: ‘Nungsi nari enu?’ Paton concludeert dat 

dat moet betekenen: ‘Wat is dit?’ Hij maakt van 
de gelegenheid gebruik en pakt een stuk hout: 
‘Nungsi nari enu?’ Als hij eenmaal deze zin kent, 
kan hij van allerlei voorwerpen de benaming te 
weten komen. 
Zo leert hij stapje voor stapje de taal, één van de 
belangrijkste voorwaarden om überhaupt zen-
ding te kunnen bedrijven.

aNGSt
Over de godsdienst van de Tannezen schrijft 
Paton: ‘Hun godsdienst was een dienst van angst 
met als doel de één of andere boze geest te ver-
zoenen. Ook vereerden ze de geesten van hun 
voorouders. Omdat ze de kennis van de ware God 
missen, zijn ze onophoudelijk naar Hem aan het 
zoeken.’ En als Paton hun vertelt over de ware 
God, willen ze daar best naar luisteren, maar van 
het wegdoen van hun afgoden kan geen sprake 
zijn. Het lijkt wel alsof het duister het Licht over-
wint, zo veel weerstand ervaart Paton.
Het echtpaar Paton is nog maar kort op Tanna als 
er iets vreselijks gebeurt. Mevrouw Paton krijgt 
malaria, en dat terwijl ze hoogzwanger is. In 
februari 1859 bevalt ze van een zoon, maar zelf is 
ze zo afgemat, dat ze een paar weken daarna 
overlijdt. Twee weken later sterft ook de baby. 
Zo moet John in korte tijd twee geliefden begra-
ven. Eenzaam blijft hij achter op zijn post, maar 
toch schrijft hij later: ‘De altijd barmhartige 
Heere ondersteunde mij.’ Van Hem ontvangt hij 
tóch de kracht om door te gaan met het zen-
dingswerk. n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

John�is�de�oudste�in�het�gezin�Paton.�Hij�wordt�in�

1824�in�een�arbeidershuisje�in�Schotland�geboren.�

Zijn�ouders�leren�hun�kinderen�veel�uit�de�Bijbel�en�

praten�veel�met�hen�over�Gods�genade�en�liefde,�die�

zichtbaar�werd�in�Zijn�Zoon�Jezus�Christus.
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Komen en gaan
• Eind oktober mochten we één van de docenten 

aan de Bijbelschool in Malawi welkom heten in 
Nederland. Nadat hij een leerzame conferentie in 
Duitsland had bijgewoond, heeft hij een weekje 
kennisgemaakt met Nederland. Tijdens deze 
week heeft hij o.a. kerkdiensten bijgewoond, 
gastlessen gegeven en samen met ds. Oomen 
een zendingsavond verzorgd.

• Begin november is Ingrid de Mos als onderwijs-
vrijwilligster naar Suriname vertrokken. We zijn 
dankbaar voor haar bereidheid en wensen haar 
een heel goede tijd toe! 

• Eind april hopen twee commissieleden een 
 visitatiebezoek te brengen aan het zendingsveld 
in Malawi. We hopen dat ze goede ontmoetingen 
mogen hebben en we wensen hun een 
 voorspoedige reis toe.

Verlofperiode zendings
-

predikanten

In de komende zomerperiode (augustus en 

 september) hoopt zowel ds. A. Meuleman als  

ds. C.J.P. van der Bas op verlof te komen naar 

Nederland. Voor de exacte verlofdata en het 

afspreken van een (s)preekbeurt kunt u contact 

opnemen met het zendingsbureau (e-mail: 

info@zhhk.nl of tel.: 0318-505541). 

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten voort-

durend gebed mag zijn voor de zending en het 

werk van de ZHHK. We vragen uw gebed voor:

• Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door 

de families Karels, Jonkers, Pauw, Eeden 

Petersman en Irene Swets. Dat zij steeds 

bemoedigd hun werk mogen doen. Deze 

leden van de HHK zijn door andere zendings-

organisatie uitgezonden, maar ontvangen 

financiële steun van de ZHHK. 

• Onze eigen zendingswerkers in het buiten-

land, dominee en mevrouw Van der Bas, Erik 

en Margriet Ju, familie Meuleman en Ingrid 

de Mos. 
• Het feit dat Marijke van der Plaat is benoemd 

als kinderwerkster in Suriname. Dat stemt tot 

dankbaarheid. Het vraagt gebed of zij een 

goede en leerzame opleidingsperiode mag 

hebben, voordat zij daadwerkelijk naar 

Suriname hoopt te vertrekken.

• Voor de vervulling van de vacature van 

bureaumanager van de ZHHK.

VerjaardagenDe komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:30-03 Mark Meuleman (2011) 

Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Zendingspredikant Malawi
29-03 Ingrid de Mos Onderwijsvrijwilligster Suriname
13-05 Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni SurinameU kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn 

als volgt:
•  Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
• Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
 downloaden.

Vacature werkgroep zendingsdag (her-haalde oproep)Voor het organiseren van de komende zendingsdag van D.V. september 2018 is de werkgroep nog op zoek naar een nieuw werkgroeplid. De werkgroep is op zoek naar een persoon die in aan-loop naar en op de zendingsdag zelf verantwoordelijk is voor de praktische zaken die komen kijken bij het organi-seren en houden van de zendingsdag. Denk hierbij onder andere aan de afstemming met de locatie, de audio-groep en collectanten. Daarnaast het bestellen van de spullen voor de  catering en de inrichting van de zalen. Heeft u interesse, dan kunt u dit  kenbaar maken via het mailadres info@zhhk.nl.
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Michel Pauw� S P E C t r U M

een Boek dat tot leven komt - 2

Het woord Gaat oPeN
In het weekend wordt aan mij 
gevraagd om op zondag het Woord 
uit te leggen. Ik besluit te spreken 
over de Bijbel als levend Woord van 
God. Aan de hand van Filippenzen 2:1-
11 staan we stil bij het levend gewor-
den Woord, Jezus Christus, Die Zich 
niet voorstond op Zijn Goddelijkheid, 
maar Zich vernederde door mens te 
worden. De toepassing vinden we in 
vs. 5: ‘Want dat gevoelen zij in u, het-
welk ook in Christus Jezus was.’ Om 
welk gevoelen, om welke gezindheid 
gaat het hier? Die van nederigheid. 
Ik spreek in het Engels. Terwijl ik luis-
ter hoe mijn vriend Katawer het in 
Aramba vertaalt, zie ik de gemeente 
aandachtig luisteren. En ik bid dat 

Gods Woord beslag mag leggen op 
deze mensen. 
De volgende dag wordt me gevraagd 
of ik op woensdag weer het Woord 
wil uitleggen en zondag opnieuw. En 
weer worden de diensten goed 
bezocht. Ik realiseer me dat ook dit 
antwoorden zijn op ons gebed. Er is 
meer honger en dorst naar het Woord 
van God dan we aanvankelijk hadden 
gezien. 

afScHeidSMaaltiJd
Na twee weken is het tijd om afscheid 
te nemen. In Aramba gebeurt dat met 
een gezamenlijke maaltijd in de kerk. 
Daar had ik er al drie van meege-
maakt, maar deze vierde sloeg alles. 
De opkomst was overweldigend, 

zodat de kerk te klein was en we 
moesten uitwijken naar het veld bui-
ten de kerk. Ik ervoer dat er een 
wederzijdse klik gekomen was met 
deze mensen. Maar het mooiste komt 
nog. 
Tijdens de gebruikelijke afscheidstoe-
spraken was er ook een speech van 
één van de dorpsoudsten. Hij spreekt 
geen woord Engels, maar met mijn 
gebrekkige Aramba-kennis en zijn uit-
bundige gebaren begrijp ik al snel dat 
hij refereert aan het thema van nede-
righeid van de eerste zondag. Later 
begrijp ik dat hij geraakt was door 
dat thema van nederigheid en mij 
bedankte voor deze Bijbelse bood-
schap.  n

Meer informatie over het project in 
Papoea Nieuw Guinea: 
www.michelenerna.nl of 
michel_pauw@sil.org.

‘Wij�willen�dat�de�Bijbel�een�levend�boek�wordt’,�zo�luidde�

één�van�de�gebedspunten�tijdens�een�doordeweekse�kerkelij-

ke�samenkomst�in�Aramba.�Zonder�dat�ze�het�wisten,�was�dit�

een�antwoord�op�onze�gebeden�voorafgaand�aan�Michels�

derde�verblijf�in�Aramba,�een�afgelegen�taalgroep�in�het�

uiterste�westen�van�Papoea-nieuw-Guinea.�In�de�vorige�ZOZ�

is�het�eerste�deel�van�Michels�verslag�geplaatst,�nu�leest�u�het�

vervolg.�

In deze rubriek zijn leden van de HHK 
aan het woord die door een plaatselijke 
gemeente zijn uitgezonden of worden 
ondersteund. Deze keer leest u het ver-
haal van Michel en Erna Pauw uit 
Papoea-Nieuw-Guinea. Michel Pauw is 
als adviseur betrokken bij de Aramba-
vertaling en is tevens opleidingsdirec-
teur aan het Opleidingscentrum voor 
Bijbelvertalers in Ukarumpa.
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F l I t S � P. Vogelaar 

Kijk en Luister in het 
Sranantongo
Veel�(groot)vaders�en�(groot)moeders�onder�

ons�kennen�de�Bijbelverhalen�uit�Kijk en 

Luister�van�laura�Zwoferink�met�de�

�prachtige�tekeningen�van�Jaap�Kramer.�Het�

doel�van�deze�bundel�is�om�kleine�kinderen�

al�jong�vertrouwd�te�maken�met�de�Bijbelse�

geschiedenis.�De�verhalen�kunnen�aan�de�

hand�van�de�tekeningen�aan�de�kinderen�

worden�verteld.

Het Nederlands is de officiële taal van Suriname. Maar 
het Sranantongo is voor veel mensen de moedertaal. Dat 
geldt zowel voor de stad Paramaribo als de omgeving. 
Hoe verder men komt vanaf Paramaribo naar het zuiden 
van Suriname, hoe slechter men het Nederlands 
beheerst. Dit geldt voor zowel het gesproken als het 
geschreven woord.

Over het algemeen kan men het Nederlands nog wel 
lezen, maar niet begrijpen. Het Sranantongo spreekt 
men onder elkaar, maar men kan het niet lezen. Dit is 
ook de reden dat de leden van de gemeente van Klein-
Powakka niet of nauwelijks lezen. 

Hoe kent men dan de Bijbelverhalen? Dit komt door de 
vertellingen die men hoort in de kerk. De jeugd kent de 
geschiedenissen vooral door het kinderwerk in de 
gemeente.
Het zou een zegen zijn als de gemeente (onder meer 
voor het evangelisatiewerk buiten de gemeente) kan 
beschikken over een eenvoudige kinderbijbel in hun 
moedertaal. Eenvoudig, omdat die verhalen makkelijk te 
begrijpen zijn, omdat die taal goed te volgen is.
Het verlangen is dat het lezen en bekijken van deze 
 kinderbijbel ertoe zal bijdragen dat men de ‘echte’ Bijbel 
erbij pakt. In de eerste plaats omdat men meer wil 
weten, maar ook omdat door de kinderbijbel de taal van 
de ‘echte’ Bijbel een minder groot obstakel wordt.
De familie Bijkerk, die voor de MAF in Suriname werkt, 

heeft het vertaalwerk van Kijk en 
Luister ter hand  genomen in de Trio- en Wayanataal. Dat 
is de taal die door inheemsen in het zuiden van 
Suriname wordt gesproken. Ds. Meuleman zou graag 
ditzelfde gaan doen, maar dan in de Sranantongo-taal, 
die in zijn gemeente gangbaar is.
De uitgever van Kijk en Luister geeft toestemming voor 
het vertalen van de verhalenbundel, waarbij de rechten 
worden opgegeven. Deze kinderbijbel mag ook in 
Suriname verkocht worden, maar dan wel zonder winst-
oogmerk.
Het is de bedoeling dat de gemeente van Klein-Powakka 
dit vertaalwerk ter hand neemt. Als zij de kinderbijbel 
vertalen, zijn zij - wellicht voor het eerst van hun leven - 
intensief met de Bijbeltekst bezig. 
Hoe dit zal gaan, moeten wij in de praktijk nog bezien, 
maar het is een mooi initiatief dat de commissie zen-
ding van harte ondersteunt. Het is de bedoeling om in 
2018 met deel I te beginnen en zo mogelijk de Bijbel ook 
in dat jaar te laten drukken. Gezien de situatie in de 
gemeente is het niet wenselijk om hier grote druk op te 
zetten, maar genoeg tijd te nemen voor een goede ver-
taling.

Omdat voor dit project geld nodig is, vraagt de 
 commissie zending hiervoor uw extra bijdrage. Vooral 
omdat het een beperkte oplage betreft, zijn de kosten 
hoog. Een mogelijke indicatie is een bedrag tussen de 
10.000 en 15.000 euro. Van harte aanbevolen. Wilt u bij 
de overschrijving vermelden dat het gaat om ‘vertaal-
project Suriname’?
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