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Beste allemaal, 
 

Afgelopen Kerst zat ik me af te vragen hoe het voor de Joden geweest is om de Messias te 
verwachten. Hoe gingen ze daarmee om in hun geestelijke en dagelijkse leven? Hoe wacht je 
op iets waarvan je gelooft dat het komt, maar je weet totaal niet hoe en wanneer? Wachten 
werd voor Lucky en mij de laatste weken in december behoorlijk getest toen het visum voor 
Lucky op het allerlaatste moment opgehaald kon worden. Wonderlijk hoe er uiteindelijk va-
nuit het Ministerie van Buitenlandse zaken in Brussel een persoonlijke opdracht werd gegeven 
om Lucky’s visum af te geven, terwijl er de hele week aan niemand een visum was afgegeven.  
Samen en met anderen die voor ons baden gingen we door een wachtperiode heen, waarin 
we leerden om te geloven en leerden om elkaar te versterken in geloof om ons daarna te 
verblijden in de daden van de Heere. Het wachten op de Messias was en is denk ik niet een 
individuele zaak, maar een zaak van samen wachten. Samen leren te geloven en elkaar op te 
bouwen in het geloof als het lichaam van Christus.  

 

De drie weken in Nederland vlogen om met veel familiebezoek, bezoek aan Wycliffe, ZGG en 
een presentatie in onze gemeente in Arnhem. Hoewel het geen officieel verlof was hebben we 
toch de gelegenheid gehad om weer wat te vertellen over het alfabetiseringswerk in Kagoro 
en konden de aanwezigen kennis maken met Lucky en zijn werk voor de Nigeriaanse Bijbel-
vertaalorganisatie als fondswerver en voorlichter. We deelden een van de hoogtepunten van 
de afgelopen maanden in Kagoro. We hebben de eerste leesmethode kunnen printen en de 
eerste alfabetiseringsklas met succes kunnen afronden. Op de foto zie je Christopher aan het 
les geven. Lucky’s werk is nog in de beginfase, omdat zijn baan nog maar net gecreëerd is. Hij 
legt contacten met kerken en individuelen in voornamelijk Abuja om het Bijbelvertaalwerk 
bekend te maken en om gebeds- en financiële steun te verwerven. Dit werk heeft veel gebed 
nodig omdat NBTT niet zo bekend is en veel kerken misschien nog niet zo gericht zijn op het 
ondersteunen van zendingswerk op deze manier. 

 

Wat alfabetiseringswerk betreft is er werk in overvloed. Er zijn bij NBTT meer dan honderd 
vertaalprojecten actief, maar de ondersteuning in het alfabetiseringswerk is minimaal. Als SIl 
Nigeria (partnerorganisatie van Wycliffe) zijn we met drie personen die alfabetseringswerk 
doen en NBTT heeft één coördinator. Alle drie werken we op het veld en staan we naast lo-
kale werkers om samen met hen vorm te geven aan alfabetiseringsactiviteiten in de dorpen. 
Als SIl Nigeria realiseren we ons dat er veel projecten zijn waar mensen weinig alfabetiserings-
ervaring hebben en zijn we als organisatie aan het nadenken over welke rol wij in het 
alfabetiserinsgwerk kunnen spelen. SIL Nigeria heeft aan mij gevraagd om coördinator te 
worden en mee te denken in het beleid. De vraag is hoe we het beste vorm kunnen geven aan 
het alfabetiseringswerk in samenwerking met NBTT waar voornamelijk het alfabetisering-
swerk plaats vindt. Ik heb de nieuwe rol geaccepteerd, omdat ik de nood voel van de vele pro-
jecten die haast geen begeleiding krijgen en God me ook gaven heeft gegeven om over visie 
en beleid na te denken. Hoe het precies vorm gaat krijgen weet ik nog niet, maar ik bid dat ik 
mijn tijd kan verdelen over aan de ene kant beleid en netwerken en aan de andere kant bes-
chikbaar zijn als alfabetiserings- en onderwijsconsultant voor NBTT projecten.  



Dit betekent dat ik vanaf eind februari naar Jos zal verhuizen en 
mijn werk in Kagoro zal afronden. Ik vind het jammer om weg te 
gaan uit Kagoro, waar ik volledig bezig was met praktisch trainen 
en het wonen in het dorp. Aan de andere kant wist ik dat ik vroeg 
of laat gevraagd zou worden me breder in te zetten. We hebben 
ervoor gekozen om in februari af te ronden, omdat dit net voor 
mijn verlof is. Ik hoop half maart voor drie maanden op verlof te 
komen en kan dan na het verlof de baan in Jos oppakken.  
  
Afgelopen november zijn Lucky en ik verloofd en zijn we stap voor 
stap trouwplannen gaan maken, zie de kennisgeving! Lucky staat 
helemaal achter de veranderingen in mijn baan en het past goed in 
onze plannen. Lucky hoopt vanaf mei zijn masterstudie theologie 
weer volledig op te pakken bij de Jos ECWA Theologische Seminary 
in Jos. Hij hoopt voor een jaar studieverlof op te nemen om de 
modules af te ronden die hij nog moet doen, zodat zijn punten niet 
verlopen en hij meer uitgerust is voor het werk voor NBTT en daar-
buiten. Er valt veel te regelen de komende maanden, zowel hier in 
Nigeria als in Nederland. We zijn dankbaar voor wat we hebben 
kunnen regelen in de afgelopen periode in Nederland voor o.a. de 
trouwdag en waar we op de valreep zelfs nog een volledig gemeu-
bileerd huisje in Ederveen hebben kunnen boeken voor de duur 
van het verlof.  
 
Ik wil afsluiten met een speciaal verzoek van de lokale teamleider 
van het Kagoro vertaalproject. Hij vroeg of ik alsjeblieft aan mijn 
kerk en achterban wilde vragen om te bidden voor het vertaalwerk. 
Bid voor dit team, dat al langere tijd worstelt met onenigheid 
onderling en gebrek aan motivatie. Dit staat de voortgang en 
kwaliteit van het werk ernstig in de weg. Bid ook dat ik met 
wijsheid iets kan betekenen voor dit team. Dank de Heere dat ik tot 
nu toe niet ontmoedigd ben, maar geloof dat het in de handen van 
de Heere is en dat Hij Zelf Zijn werk tot voltooiing zal brengen. Het 
aandeel van ons, mensen, is maar klein. 
 
 In gebed verbonden, 
 
Marinne Weststrate 
  
Dank de Heere voor: 
Het visum voor Lucky  
De fijne tijd die we in Nederland hadden  
Het verlofhuisje dat beschikbaar is. 

  
Bid de Heere voor: 
De komende veranderingen in mijn werk en het verhuizen naar Jos 
Alle voorbereidingen voor ons huwelijk en de bruiloft. 
Het Gworogteam (het vertaalwerk), zoals hierboven genoemd. 

  

Secretariaat:    Voorzitter: 

Hans Dingemanse   Dirk Vergunst 

Rijnweg 327 

2681 SM Monster 
 

Financiën:   PR: 

Hanny Roeleveld   Mirjam van der Eijk-Weststrate 

 

Overige leden: 

Marieke Dingemanse-Louws 

Geurtje Fahner-Vos 

Ina Vergunst-Moens 

 

Marinne is uitgezonden voor Wycliffe Bijbelvertalers 

met ondersteuning van de ZGG 

 

 

Postbus 150 

3970 AD Driebergen 

tel: 0343 517444 
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Gift overmaken? 

Dat kan op het rekeningnummer: 

NL48 RABO 0378 3074 36 t.n.v. Wycliffe Com. Weststrate 

 

Wijzigingen doorgeven of nieuwsbrief aanvragen?  

Mail naar: secretariaat@marinne.nl 

marinne_weststrate@sil.org 

Save the date 

13th April 2016 bruiloft in Nederland 

30th / 31st July 2016 in Nigeria 


