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UITZ E N D I N G VAN KLAASJE KOOIKER NA A R C O N G O

Beste allen,
Na een aantal weken ontspanning en allerlei voorbereidingen begon per september
de cursus Language, Community and Development in Engeland. Deze cursus werd gegeven
door medewerkers die bij Wycliffe werken en ervaring hebben opgedaan met
Bijbelvertaalwerk en de projecten in het veld. In deze nieuwsbrief een terug- en
vooruitblik.
Taal

Voordat er een Bijbelvertaalproject opgestart kan worden, moet er kennis opgedaan
worden over de taal, cultuur en de bevolkingsgroep die de taal spreekt. Wycliffe’s doel is
het maken van een Bijbelvertaling voor bevolkingsgroepen die een taal spreken waarin
nog geen Bijbel beschikbaar is. Vaak is die taal door de overheid niet officieel erkend,
hoewel het wel een volwaardige taal is. Er is dus nog geen alfabet en er zijn ook geen
boeken e.d. in die taal. We volgden lessen over fonetiek wat gaat over het leren
uitspreken en herkennen van klanken en hun bijbehorende symbolen. Het leren van
welke symbolen bij welke klanken horen en het leren van hoe woorden aan de hand van
klanken uitgesproken moeten worden, is erg belangrijk. De klanken op papier zetten is
een van de eerste beginselen van het vertaalwerk. Bij Bijbelvertaalwerk is dit herkennen
en weergeven op de juiste manier van groot belang. Door iets op een andere toon uit te
spreken en dit zo om te zetten naar schrift, kan het gebeuren dat iets aangeduid wordt
als ”God zou kunnen redden maar heeft het niet gedaan” terwijl bedoeld wordt ”God heeft
gered”. Tijdens deze lessen werden we ervan bewust hoe wonderlijk de mens geschapen
is als je beseft dat alleen door het veranderen van de stand van de lippen en de plaats
van de tong in de mond er zoveel verschillende geluiden gemaakt kunnen worden. Maar
ook dat al die verschillende klanken en talen het gevolg zijn van de torenbouw van
Babel, de spraakverwarring en de verspreiding van de volken over de hele aarde door de
Heere. Toch zal er voor Gods troon een schare staan vanuit alle natie en geslachten,
volken en talen die de Heere zullen eren als hun God (Openb. 7:9-12). En hoe kunnen
mensen het Evangelie lezen als ze geen Bijbel in hun eigen taal hebben...

Engeland: net als in Afrika, les onder de boom

Cultuur en gemeenschap

Het is belangrijk om een goede band met de gemeenschap te krijgen. Hiervoor is het
belangrijk om meer te weten over hun cultuur, wat een groep mensen drijft, wat hun
normen en waarden zijn en hoe ze denken. Vaak kijken we met onze eigen ogen en zien wij
anderen zoals wij ze zelf willen zien, maar weten niet al hun gedachten, normen en
waarden. Voor een goede relatie is het nodig om goed in elkaar te verdiepen, de mensen te
observeren en naar hen te luisteren i.p.v. voor hen te spreken. Mensen in Congo zijn meer
relatiegericht, terwijl we in Nederland meer taakgericht zijn. Ook in het werk zal er eerst
een goede relatie opgebouwd moeten worden om samen de taken te kunnen voltooien.

Projectplan

In het laatste gedeelte van de cursus kregen we een beschrijving van een groep mensen die Aipori spreken waarvoor enkele
jaren geleden al een gedeelte van de Bijbel vertaald is. Ze willen graag het werk voortzetten en dus moesten we nadenken
over een projectplan. Bij het maken van een plan moet er rekening gehouden worden met veel zaken. Enkele voorbeelden
zijn: Spreken de mensen ook andere talen? Zal het nog een levende taal zijn over tien jaar of is de verwachting dat ze dan een
andere taal spreken? Om hoeveel mensen gaat het en waar wonen ze? Kunnen ze lezen en schrijven? Willen de lokale mensen
zich inzetten voor de vertaling van een Bijbel? Zijn er al kerken en hoe is de samenwerking tussen deze kerken? Is er al Bijbels
materiaal beschikbaar? Zo ja, wordt de Bijbelse leer ook toegepast in het dagelijkse leven of is er nog veel voorouderverering?
Hebben de pastorale werkers die Bijbels onderwijs geven in deze taal genoeg kennis van de Bijbel? U begrijpt dat er veel
dingen meespelen bij het Bijbelvertaalwerk en dat er voor zo’n project veel gebed, onderwijs uit de Bijbel en overleg nodig is
zodat het plan dat gemaakt wordt ook in lijn is met Gods plan. Het doel is om de mensen een betrouwbare, begrijpelijke
Bijbel te geven die ook gebruikt wordt in het dagelijkse leven en hen naar Jezus Christus leidt.
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Vertaalprojecten in Congo

Er zijn veel Bijbelvertaalprojecten bezig in Congo in o.a. de talen:
Bhele, Bali, Mba, Ndruna, Havu, Hunde, Kobo, Nyanga, Vanuma,
Omi, Bira, Nyali-Kilo, Kaeku, Hema en Zande. Talen waar we nog
nooit van gehoord hebben, maar de mensen zien ernaar uit
om een Bijbel en Bijbels onderwijs in eigen taal te krijgen.
Sommige projecten zijn net opgestart, en bij andere talen is
al een (groot) gedeelte van de Bijbel beschikbaar. Voor tien
teams is er een alfabetiseringscursus gehouden zodat
ze hun kennis ook kunnen gebruiken in de dorpen. Het
Bhele-team werkt aan een leescursus voor volwassenen.
Verder is het Ndruna-team bezig met het checken van
de psalmen en zijn er acht vertalers afgestudeerd aan
de Shalom Universiteit. De veiligheidssituatie in
Noord-Oost Congo is de laatste jaren verslechterd.
Verschillende vertaalprojecten kunnen alleen nog
maar via de lucht bereikt worden en een aantal
projecten zijn uitgeweken naar de stad Bunia
omdat het in de eigen regio niet veilig is. De
Bijbelvertaalcomités hebben er veel voor over om
het werk door te zetten. Vertalers van het Bhele
team hebben in september 550 km gelopen van de
stad terug naar hun dorp. Ze konden niet vliegen
en i.v.m. dreigingen van rebellen op de weg
moesten ze een grote omweg maken. Voor Wycliffe
werken ook twee Nederlandse echtparen in Bunia,
Gerben en Gerda Budding uit Hoevelaken en Arjan
en Helma Branger uit Barneveld.
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Plannen

De periode in Engeland was een goede en leerzame tijd. Een tijd waarin we ook echt leerden dat we het werk alleen kunnen
doen in afhankelijkheid van de Heere en door Zijn leiding. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, er zullen momenten van
vreugde, problemen en frustraties zijn. Toch mogen we ook weten dat we al onze vragen en moeiten in gebed mogen
brengen.
Tot en met eind december ben ik bezig met de studie Frans in Nederland en in D.V. januari en februari hoop ik deze
studie te volgen in het Franstalige deel van Zwitserland in Neuchâtel. We weten nog niet hoe lang het precies zal duren
totdat het niveau goed genoeg is, maar het plan is nog steeds om rond april (het kan een paar weken eerder of later zijn)
naar Congo te vertrekken. De inwerkperiode in Mali gaat niet meer door omdat de financieel manager dan met verlof
in Nederland hoopt te zijn.
Hartelijk dank voor alle blijken van meeleven door middel van gebed, een kaart,
groet en financiële steun.
Een hartelijke groet,
Klaasje

Van de thuisfrontcommissie
Zaterdag 13 november was het zover; de drive-thru! We kijken met alle TFC- leden en Klaasje
terug op een fijne dag. Op vrijdagavond hebben we alle 260 bestellingen ingepakt. Het was een
geslaagde, eerste actie met een prachtige opbrengst van €4918,- waar we iedereen heel
dankbaar voor zijn! We bedanken ook alle bedrijven en ondernemers die een bijdrage hebben
geleverd waardoor deze actie mogelijk werd.
Financiën
Voor het jaar 2022 is er zo'n €40.000,- nodig. Per maand gaat het dan om een bedrag van zo'n
€3300,-. Eind november is ongeveer 40% van dit bedrag ontvangen of toegezegd (opbrengst collecte
is nog niet bekend). We zijn al een eind op weg, waar we de Heere en u heel dankbaar voor zijn. We
zijn blij met iedere gift, groot of klein! We zijn er nog niet. Daarom blijven we op zoek naar
donateurs die Klaasje willen steunen in haar missie. Doneren kan via de website
www.woordvanhoop.nl of door zelf een bedrag over te maken op onderstaand
bankrekeningnummer (zie colofon). Onze voorkeur gaat uit naar een maandelijkse machtiging of een
machtiging per kwartaal zodat er een stabiele stroom aan inkomsten binnenkomt.
Nodig:
€ 3300,- per maand

Giften/toezeggingen:
€1400,- per maand

(Stand eind november '21)

Stichting Doelbewust

In deze nieuwsbrief willen we als TFC u attenderen op stichting Doelbewust. Deze stichting is in
2016 opgericht met als doel financieel bij te dragen aan goede doelen. De stichting doet dit door
het verkopen van wc-papier, een product waar we allemaal mee te maken hebben. Onlangs is
deze stichting overgenomen door een nieuwe werkgroep en is besloten dat de opbrengst vanaf
nu 100% voor Woord van Hoop is. Op de website www.doelbewustkopen.nl kunt u een
bestelling plaatsen. Het wc-papier wordt (in de gemeente Staphorst gratis) bij u thuisbezorgd.
Dank- en gebedspunten

We danken de Heere..
- Dat Klaasje haar studie in Engeland goed heeft af mogen ronden
- Dat er een mooie opbrengst is overgehouden aan de drive-thru
We vragen gebed...
- Voor stabiliteit en vrede in het oosten van Congo
- Voor de voortgang van het Bijbelvertaalwerk
- Voor de noden van de mensen in vluchtelingenkampen
Bid voor groei in hun geloof.
- Voor de Franse studie die Klaasje hoopt te gaan doen
- Voor kracht en wijsheid voor het maken van verdere plannen
Een hartelijke groet van de thuisfrontcommissie (TFC):
Harm Kooiker (voorzitter), Klaas Slager (secretaris), Geesje Domine (penningmeester),
Pieter Huizer, Jentje Tippe, Roelof Troost, Klaasje Visscher
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