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Lucky & Marinne 

Beste allemaal,  

Een hartelijke groet vanuit Nigeria. Deze keer een brief van ons met Samuel! Ons leven is aardig veranderd met de komst van dit klei-

ne mannetje. Maar na de eerste intensieve maanden begint het allemaal meer te wennen en is hij is helemaal onderdeel geworden 

van ons leven thuis maar ook onderdeel van ons missionaire werk. Marinne herinnert zich dat tijdens haar opleiding in de Bijbelschool 

en aan het Wycliffe centrum in Engeland altijd veel nadruk gelegd  werd op hoe je je kind je eerste zendingsveld is maar ook hoe kin-

deren onderdeel zijn van het zendingswerk en openingen kunnen zijn om het Evangelie te delen. Hoe kun je een voorbeeld zijn in het 

opvoeden zoals de Heere het van ons vraagt. Een grote taak maar dat hoeven we niet alleen te doen. God heeft daarin Zijn hulp be-

loofd! Het gaat goed met Samuel. Het is een baby die vanaf het begin alert de 

wereld in kijkt en nieuwe mensen en omgevingen goed observeert. Samuel 

heeft zojuist zijn Nigeriaanse en Nederlandse paspoort gekregen waar we heel 

blij mee zijn. Dank de Heere voor al Zijn zegeningen in ons leven! 

Het was moeilijk in de afgelopen maanden om ver weg van Nederland te zijn 

vanwege het overlijden van  Marinne’s oma (vaders kant) en nauwelijks twee 

maanden later haar opa (van moeders kant).  We zijn dankbaar voor wie ze 

geweest zijn en dat ze de Heere hebben leren kennen! Bid mee voor de achter 

gebleven opa en oma. 

Terug op het SIL kantoor 

Marinne is de laatste drie maanden met zwangerschapsverlof geweest en is deze maand weer begonnen om het alfabeti-

seringswerk op te pakken. Vanwege Samuel werkt ze minder dan voorheen en gedeeltelijk op het kantoor en gedeeltelijk 

thuis. Het is geweldig dat het SIL kantoor aan het nadenken is om de werkende moeders tegemoet te komen door een crè-

che op te zetten. Dit jaar zijn er wel 4 of 5 collega’s die hun werk in de office hebben en zwanger zijn of een baby hebben 

gekregen. Met Wycliffe Nederland en het TFC hebben we bekeken naar welke voorwaarden Wycliffe stelt voor werkende 

moeders met een baby en op welke manier we het alfabetiseringswerk kunnen blijven vorm geven. De eerste weken zitten 

er al weer op en een van de eerste dingen die ze weer opgepakt heeft is het voorbereiden van het maandelijkse Literacy 

Forum. Dit is een bijeenkomst voor collega’s en geïnteresseerden waarin we ervaring en kennis delen gerelateerd aan het 

alfabetiseringswerk. Het onderwerp voor november is: ‘Leesproblemen in de alfabetiseringsklas’. Ook heeft een van haar 

collega’s haar benaderd of we kunnen beginnen met alfabetiseringsprojecten in het Koro. Dit is een cluster van vier talen 

(deze taalgroepen zijn in Kaduna en Nassarawa State). Van drie van de vier taalgroepen zijn dit jaar een aantal Bijbelboe-

ken gepubliceerd.  Mensen beginnen te vragen om lees-en schrijfonderwijs! Het plan is om te beginnen met training in het 

mobiliseren van de communities voor het alfabetiseringswerk. Hierbij kun je denken aan het maken van bijvoorbeeld pos-

ters met het alfabet, interessante folders in de taal, maar ook bespreken we hoe je de visie met je community leiders, met 

scholen en kerken kunt delen en hoe volg je het op. Dit is echt fundamenteel. Anders hangt het alleen van een paar gemo-

tiveerde individuen af i.p.v. dat het een breder gedragen visie en project wordt! Bid mee voor een positieve impact van het 

Literacy Forum op de participanten van allerlei (zendings)organisaties. Bid ook voor wijsheid en succes in het opstarten van 

alfabetiseringsinitiatieven in de Koro talen!  
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Terug op het NBTT kantoor 

Lucky heeft na zijn studieverlof aan de theolo-

gische school het werk weer opgepakt voor 

NBTT (de Nigeriaanse Bijbelvertaal organisa-

tie). Hij werkt nu op het hoofdkantoor van 

NBTT in Jos, zo’n 10 minuten rijden van het SIL 

kantoor. Hij  heeft een nieuwe functie als 

hoofd van de Church Engagment and Partner-

ship afdeling. Hij stuurt het team aan in Jos 

maar ook het team in Abuja en Ibadan . Hij is 

heel gepassioneerd aan de slag om zijn team-

leden te helpen te groeien in hun werk, in in-

terpersoonlijke relaties en in hun motivatie om 

dit werk te doen. Lucky’s visie is: ‘Zonder goe-

de onderlinge relaties en motivatie kunnen we 

moeilijk relaties aangaan met gemeenten en 

hun voorgangers en andere (zendings)

organisaties’.  

NBTT faciliteert meer dan honderd vertaalpro-

jecten in alle delen van Nigeria. De projecten zijn in verschillende fases, sommigen zijn bezig met het N.T. en anderen met het 

O.T. Een van de uitdagingen zijn is dat sponsoring vanuit het Westen heel erg afgenomen is. Een positieve ontwikkeling is dat 

we  nu onze focus verlegd hebben naar de Nigeriaanse kerk in de dorpen en in de steden. Hoe kunnen we hen betrekken? Ten-

slotte zijn de kerken de belangrijkste plaatsen waar de vertalingen van de Bijbel gebruikt gaan worden. Hoe kunnen zij zich de 

visie voor de noodzaak van het Bijbelvertaalwerk eigen maken en er een stimulerende en ondersteunende partner worden? 

We hebben bijvoorbeeld de predikanten nodig om vertaalde delen na te kijken en vanuit theologisch gezichtspunt van com-

mentaar te voorzien. Om de kerken betrokken te krijgen is het nodig om intensief te weken aan de relaties, de dialoog aan te 

gaan en met elkaar te spreken over de visie op bijbelvertaalwerk. Lucky en zijn teams doen dit onder andere door het geven 

van presentaties in kerken namens de vertaalprojecten.  

Bid mee voor vrucht op alle teambuilding activiteiten, het benaderen van kerken met de vraag om mee te bidden, te geven voor 

het Bijbelvertaalwerk en er bij betrokken te zijn. Dank dat Lucky vrijwel al zijn studiepunten voor MA in in Divinity  heeft behaald 

en bid dat hij  Hebreeuws en Grieks in de komende maanden kan afronden. Het is best pittig naast zijn intensieve baan.  

Opnieuw heel hartelijk dank, naast alle gelukwensen en cadeautjes voor Samuels geboorte, voor jullie trouwe support en ge-

bed! 

In Hem, Lucky & Marinne en Samuel Simon 
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