Mei 2021
Beste vrienden,
Wat een mijlpaal voor de Lama!
Hans kon deze maand het boek Ezechiël met hen nakijken.
Daarmee is nu het hele Oude Testament in deze taal (door verschillende
consulenten) nagekeken en goedgekeurd voor publicatie!
In juli gaat het Lama-team aan de revisie van het Nieuwe Testament beginnen.
Voordat de hele Bijbel kan uitkomen, moet er weer naar het Nieuwe Testament
gekeken worden.
Wat een moed is daarvoor nodig! Wilt u voor de vertalers blijven bidden? Ook
de vertalers van de andere teams waar het Oude Testament bijna is
nagekeken weten dat er een revisie van het Nieuwe Testament volgt voordat
de hele Bijbel gepubliceerd kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
spellingwijzigingen, maar ook aan exegetische keuzes. Wat een weg nog te
gaan.
Dankbaar zijn we voor de verschillende lokale consulenten die dit werk zullen
gaan begeleiden. Hans zal hierbij niet betrokken zijn. Wat mooi is het om te
zien dat er in Togo maar ook in veel andere Afrikaanse landen zoveel expertise
is opgebouwd in de loop der jaren. God is trouw.
Diet is inmiddels klaar met haar tweede ronde trainingen in mentoraat. Samen

met een aantal collega's gaf ze afgelopen woensdag de laatste sessie. Deze
week heeft ze dan nog een aantal sessies met zendelingen die een
loopbaantraject bij haar volgen (uit Canada, Guinee Conakry en Indonesië).
Begin juni hopen we twee weken te gaan kamperen in de omgeving van
Ermelo.
Eind juni hoopt Hans met de Atesaka vertalers uit Madagaskar te gaan
werken.
Een hartelijke groet, met dank voor uw gebed!
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