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In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over de inwijding van de kerk in Masha,
de plaats in het Shekacho gebied waar wij willen gaan wonen. Tijdens die inwijding hield de president van de synode een boeiende toespraak over de Shekacho
kerk. We vertaalden een aantal gedeelten uit die toespraak voor u.
Een aantal citaten uit de toespraak van ato
Yonas Yigezu, president van de Illubabor
Bethel synode, ter gelegenheid van de inwijding van de kerk in Masha:

dat zij niet geprezen willen worden, maar ze
verdienen het zeker om geëerd te worden’.

Ga aan het werk
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merende beleid van het Straks: Begin oktober gaan we naar Addis vijfhonderd in 1990 tot
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‘Er was een tijd dat alles mee leek te werken
ook ‘lichaam’ en ‘geest’. Daarom wil onze
voor de onderdrukkers. Een kleine groep
kerk de mens in zijn geheel van ziel, lichaam
gelovigen (niet meer dan vijftig) hield echter
en geest dienen [in het Engels heet dit convol in de dienst aan God te midden van dreicept ‘Holistic Ministry’]. Vanuit dit gezichtsging en onderdrukking. Wellicht is het vanpunt is onze synode ook werkzaam op het
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goede medische voorzieningen en aan onderwijs. De Illubabor Bethel synode wil zich
inzetten om het leven van het Shekacho volk
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ren. Hierbij zullen we echter nauw samenwerken met de lokale overheid. Daarbij heeft
het Shekacho bijbelvertaal-project alfabetisering als een van haar doelen.

Dank
Alfabetisering
‘Als kerk geven wij prioriteit aan alfabetisering als een belangrijke factor in de ontwikkeling van een maatschappij. Tot op heden is
onze bemoeienis op dit gebied minimaal geweest, maar we zijn van plan dit te intensive-

‘We willen alle organisaties en personen bedanken die bij hebben gedragen aan de
bouw van deze kerk. Moge de Heere hen
overvloedig zegenen. De Heere zij geloofd
en geprezen!’.

Een Visie voor het jaar 2025
Tijdens de jaarlijkse vergadering van SIL Ethiopië (onze organisatie hier) hebben we veel aandacht besteed aan de volgende visie die door SIL en Wycliffe bijbelvertalers wereldwijd is aangenomen:

‘Wij aanvaarden van harte de visie dat in het jaar 2025 in elke bevolkingsgroep waarin dat nodig is, een bijbelvertaal-team aan het werk is’.
Deze visie vraagt om nieuwe en creatieve benaderingen om dit onder Gods leiding te verwerkelijken. Bidt u mee?
* Wilt u met ons danken:
- voor de goede vergadering van SIL Ethiopië die we hadden;
- voor Tegbaroe, onze taal-assistent, voor zijn inzet en visie;
- dat we gezond zijn gebleven in de afgelopen tijd.
* Wilt u met ons bidden:
- voor vrede tussen Ethiopië en Eritrea;
- voor Tegbaroe en zijn gezin;
- voor wijsheid: hoe kunnen we ‘Visie 2025’ hier in Ethiopië verwerkelijken;
- voor Mirjam en de baby: het reizen hier valt voor hen niet altijd mee!
Hartelijke groeten van
Mirjam, Jaap, Joël, Jesse en Desta Haasnoot

