December 2020
Beste vrienden,

Aan het einde van dit jaar willen we de tijd nemen om u te danken voor uw
bijdragen aan het Bijbelvertaalwerk. We blijven het bijzonder vinden dat u ons
al zovele jaren trouw steunt. Dank!
Mede dankzij u ondersteunen we maandelijks nationale vertalers, betalen we
de huur voor de boekhandel in Togo, kunnen we wat extra's geven als de
vertalers ziek worden of andere urgente noden hebben. Uw giften kwamen dit
jaar mede terecht bij:
•

Dadja en Rebecca, Isaäc en Tchamié (Kabiyé project)

•

Aminou en Aicha (Tchamba project)

•

Jacques en Marthe (Akebou project)

•

Adji, Awonkra en Anam (Lama project)

•

Issifou (lokale vertaalconsulent)

•

Nicolas en Angèle (boekhandel)

•

Joseph en Sok Chin (resp. vertaal- en alfabetiseringsconsulent)

Ook ontvingen we giften om een gebouwtje en een hangar te (ver-)bouwen in
een klein dorpje vlak buiten Kara waar wekelijks tweehonderd kinderen
zondagschoolles en een maaltijd krijgen. Hartelijk dank!
We blijven op afstand en beperkt twee Oude Testamentvertaalprojecten

begeleiden. Zo kon Hans Ezechiël en Amos nakijken via Skype. Ook begeleidt
hij een aantal vertaalconsulenten in opleiding. Er wordt nog redelijk wat
gecorrespondeerd. We appen tegenwoordig zelfs om goed contact te houden
en de vertalers en de werkers in de boekhandel te blijven bemoedigen.

Hans is in maart 65 geworden en hij gaat afbouwen wat het werk betreft.
Daarover hopen we u volgend jaar meer te kunnen vertellen.
Met Diet gaat het steeds beter danzij een gespecialiseerd
revalidatieprogramma in Zutphen.
We zijn God dankbaar, ook voor u lieve vrienden!
We wensen u alvast een Gezegend Nieuwjaar!

Hans en Diet

Hans en Diet zijn uitgezonden via Wycliffe Bijbelvertalers.
Ze zijn afhankelijk van giften die welkom zijn op:
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