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Beste allemaal,
Een hartelijke groet vanuit Jos. We zijn dankbaar dat we nu als echtpaar een nieuwsbrief uit kunnen
geven! De brief zal er anders uit zien als voorheen omdat we nu samen zullen schrijven over wat ons
bezig houdt, maar het is een nieuwsbrief met dezelfde doelen. (Een nieuwe lay-out wordt gemaakt.) Ten
eerste willen we graag delen over hoe de Heere zelf Zijn Koninkrijk bouwt door middel van bijbelvertaling en alfabetiseringswerk. Ten tweede blijven we graag in contact met u om vriendschap te onderhouden. Ook hebben we uw gebed nodig als we hier dienend bezig zijn maar niet altijd weten hoe het
moet. En tenslotte bidden, bemoedigen en geven velen van u en wilt u op de hoogte blijven. Heel hartelijk dank hiervoor!
De bruiloft en meer…!
Onze trouwdag was op 13 april 2016 in -zoals u weet-Nigeria. Het ging niet allemaal zoals we verwacht
hadden, omdat we alle voorbereidingen in Nederland hadden gedaan. Maar Lucky’s visum werd geweigerd en ondanks pogingen door velen hier iets aan te doen, kwam dit niet goed. Dat was een behoorlijke teleurstelling, maar toch zagen we Gods hand in het feit dat zovelen namens ons pogingen
ondernamen. Uiteindelijk was het mogelijk om op de geplande datum de trouwdienst in Nigeria te
houden. Marinne en haar ouders(!) reisden een dag van tevoren van Amsterdam naar Abuja en de volgende dag werd de kerkdienst gehouden in ECWA Plateau kerk in Jos. Het was geweldig dat ondanks het
korte tijdsbestek vele van onze kennissen, collega´s, familie en vrienden aanwezig waren.
We hadden allebei een maand vrij na ons trouwen en dat gaf ons de gelegenheid ons huis op orde te
brengen. We zijn blij met ons plekje, ook al is het lastig dat elektriciteit en water vaak afwezig zijn, wat
voor heel wat sjouwwerk zorgt. We gaan inmiddels naar de Bijbelstudiegroep van onze kerk in onze
buurt en het is prettig om zo onze medekerkleden te leren kennen. Bid voor ons nieuwe huis en familieleven. Het is ons verlangen dat Christus centraal staat en dat alles wat we doen tot Zijn eer is. Bid voor
mogelijkheden om mensen te bezoeken in onze buurt en voor hen tot zegen te zijn.
Marinne schrijft:
Eerder dan gedacht rolde ik weer in het leven en werken in Nigeria. Op mijn eerste dag op kantoor kreeg
ik het verzoek om leden van de Nyankpa-taal advies in alfabetiseringswerk te geven. Met hen heb ik
naar hun eerste leesmethode gekeken, die bijna klaar is, en we hebben ook gesproken over hoe ze met
de methode aan het werk kunnen. Bid voor deze taalgroep. Er is vertaling gaande maar zonder mensen
die de taal kunnen lezen zal het een gesloten boek blijven.
Een tijdje geleden kreeg ik een video interview over het alfabetiserings-werk van SIL Nigeria door een
broer van een collega. Hij hoopt van ons werk een videodocumentaire te maken, zodat we die kunnen
gebruiken voor onze presentaties. Een van de vragen die hij me stelde was: wat maakt het
alfabetiserings-programma tot een succes? Mijn antwoord was: als taalgroepen erin slagen zelf de
alfabetiseringsactiviteiten vorm te geven en uit te voeren. Een van de belangrijkste dingen die ik de
laatste jaren geleerd heb, is dat alfabetisering alleen plaats kan vinden als mensen er zelf in geloven dat
het hun wat opbrengt. Bid voor honger en een verlangen om Gods Woord te lezen in de taalgroepen
waar vertaling gaande is. En voor ontwikkeling van interesse in leesvaardigheden zodat het Woord
gelezen gaat worden!
Mijn nieuwe taak houdt in dat ik meehelp in het ontwikkelen van het alfabetiseringswerk beleid van
onze organisatie. Uw gebed stel ik zeer op prijs als ik samen met anderen ontwikkel hoe we de
taalgroepen kunnen helpen met alfabetisering. Netwerken is ook een van de onderdelen van mijn takenpakket. Vorige week ging ik bijvoorbeeld met een aantal collega’s naar een conferentie in Jos. Het
thema hiervan had alles te maken met hoe de minderheidstalen in Nigeria ontwikkeld kunnen worden.
De organisatoren zijn erg geïnteresseerd in onze ervaring en adviezen. Er waren zo’n vijftig talen vertegenwoordigd!

Lucky schrijft:
NBTT Abuja kantoor – Als teamleider van mijn kantoor stuur ik mobilisatie
activiteiten aan om samen te werken en steun te vragen van kerken in voornamelijk Abuja. Een tijdje geleden zijn er drie nieuwe medewerkers aangenomen en zij voeren het werk uit, terwijl ik inmiddels begonnen ben met
mijn zomerstudieprogramma. Bid voor de nieuwe medewerkers, dat de
Heere hen helpt en hen zal leiden naar harten van mensen die bereid zijn om
betrokken te raken bij bijbelvertaalwerk en het willen steunen.
Workshop in Kenia – Begin juni ben ik voor een workshop in Kenia geweest.
Deze werd georganiseerd door Wycliffe Global Alliance. De deelnemers
kwamen vanuit heel Afrika en we hebben voornamelijk nagedacht over welke strategieën we het beste kunnen gebruiken om kerken te betrekken bij
het bijbelvertaalwerk. Aan het einde van de workshop hadden we een
beleidsplan en ik zie er naar uit om het te implementeren in NBTT.
Studies aan JETS – Inmiddels ben ik begonnen aan het zomerstudieprogramma van de theologische school in Jos. Niet alle modules die ik had aangevraagd waren toegezegd. Maar ik hoop na het zomerprogramma verder
te gaan met het reguliere voltijdsprogramma zodat ik in december 2017 kan
afstuderen. Bid dat mijn werkgever mij zal steunen om een jaar studieverlof
op te nemen zodat ik de studie kan afronden.
Ningye taalgroep - Met ons werk als alfabetiseringsconsulent en mobilizer
zijn we aan het bekijken hoe we tot zegen kunnen zijn voor de Ningyemensen, dit is de taalgroep waar ik vandaan kom. Vorige week zondag zijn
we op bezoek geweest in Kobin, zo’n twee en half uur van Jos vandaan.
Daar hebben we een kerkdienst bij gewoond, verschillende familieleden
gegroet en met hen de visie voor taalontwikkeling en bijbel vertalen gedeeld. Bid dat mensen de visie zullen omarmen en zelf het initiatief zullen
nemen!
Tenslotte, hoop ik een geassocieerd lid van Wycliffe Nederland te worden,
we zijn hiervoor inmiddels het proces gestart.
In Him, Lucky & Marinne Simon
Vanuit het TFC:
Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw trouwe steun aan Marinne
de afgelopen jaren. Wij zijn blij met de plek die Marinne in Nigeria heeft
gevonden, waar ze haar gaven en talenten in kwijt kan. Als TFC zijn we ook
blij met de huwelijkspartner die Marinne in Lucky Simon heeft gevonden. In
december hebben we kennis met hem gemaakt en het is mooi om te zien
hoe gedreven ze allebei zijn om een bijdrage te mogen leveren aan het
werk in het Koninkrijk van God. Zoals u wellicht weet werkt Lucky bij de
zusterorganisatie van Wycliffe in Nigeria (de NBTT). Nu Marinne en Lucky
getrouwd zijn, betekent dit dat Wycliffe een jaarbegroting voor hen heeft
opgesteld als echtpaar. Het is voor u goed te weten dat Lucky’s inkomen
daarbij in mindering wordt gebracht op de begroting. Vanaf de zomer zal hij
echter beginnen aan een studie Theologie (master) en dat betekent dat hij
fulltime studeert. Wij hopen u eind van dit jaar uitgebreider te informeren
over wat dat betekent voor de begroting van 2017. We vinden het belangrijk dat u dat als sponsor van Marinne weet. Uw voortdurende steun en
meeleven (zowel in gebed als financieel) blijft nodig, nogmaals dank daarvoor!
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