Almere, oktober 2018
Beste vrienden,
Wanneer u dit leest is Hans aangekomen in Togo, in de stad Kara, 430 km uit de kust.
Timothée Coquerel was zo vriendelijk hem daarnaartoe te rijden. Het is de bedoeling dat Hans
een maand blijft, de maand oktober, om er het boek Job na te kijken en, mocht er tijd over zijn,
(een deel van) het boek Nehemia. Er kwam begin dit jaar een herdruk van het Kabiye Nieuwe
Testament (6.000 exemplaren) beschikbaar in de winkels nadat de vorige oplage al jaren was
uitverkocht.
Wat opvalt is dat Hans maar een maand gaat en dat hij alleen reist. Normaal gesproken reizen
we samen en blijven we twee tot drie maanden. Maar helaas is Diet er nog niet aan toe om te
vliegen. Het gaat wel beter met haar, maar het herstel is langzaam. Dat is bekend bij
hersenkneuzingen. We stellen uw gebed nog steeds op prijs.
We zijn dankbaar dat de reis naar Mali in juni goed is verlopen. Het is bepaald geen
gemakkelijk team om mee te werken. Maar dit keer ging het gelukkig een stuk beter.
We hebben samen Jozua en Richteren nagekeken.
Er gebeuren mooie dingen in Mali. De Bijbel in het Dogon wordt herdrukt (10.000 exemplaren)
nadat de eerste druk zo goed als uitverkocht was. In het gebied waar die taal gesproken wordt,
wordt, uit eigen middelen, een kerk gebouwd die 1000 mensen kan herbergen. En zo valt er
nog wel meer te melden: bijvoorbeeld dat 150 voorgangers op kosten van de staat naar Israël
mochten voor een studiereis… God is goed en zijn trouw houdt eeuwig stand.
Eind november hoopt Hans naar Benin te reizen om met het Adja-team te werken aan een
boek uit het Oude Testament.
Er worden twee auto’s verscheept naar de regio: een voor Wycliffe Benin en een voor de
stichting die verantwoordelijk is voor de scholen van de Vergaderingen in Togo. We hopen en
bidden dat het goed mag gaan. Dank aan de gevers!
Verder staat Hans regelmatig in de Bijbelwinkel van de Wegwijzer in Almere. Mooi om te zien
dat er nog steeds mensen nieuwsgierig zijn naar de Bijbel. Op één zaterdag kwamen er drie
mensen die nog nooit een Bijbel hadden gelezen een Bijbel kopen. Ook hielp hij mee met de
Vakantie Bijbel Club, die op tien verschillende locaties werd gehouden. Mooi is het om de
nieuwsgierigheid van kinderen te beleven.
We danken u en jullie allemaal voor de warme belangstelling die zich op allerlei manieren uit:
in kaarten, gebeden en gaven. Afrikanen zeggen: ‘Que le Seigneur vous le rende au centuple!’:
‘Moge de Heer het u honderdvoudig vergoeden!’
Hartelijke groet,
Hans en Diet Hoddenbagh

Hier nog een oude collage van Mali. Bovenaan het vertaalteam en rechts het Duitse
echtpaar Matthias en Tanja die ook coördinator waren voor de vertaling van het Nieuwe
Testament. Ze gaan eenvoudig boek voor boek verder en zijn nu klaar met Jozua en
Richteren, die beide op internet staan. De andere plaatjes zijn foto's van
muurschilderijen uit Bamako.

Hans en Diet zijn uitgezonden via Wycliffe Bijbelvertalers.
Ze zijn afhankelijk van giften die welkom zijn op:
IBAN NL44 RABO 0145288676
T.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers Driebergen
Gift Hans en Diet Hoddenbagh
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