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Een geopende deur
in crisistijd…!
Terwijl menigeen verwachtte dat de totale Indiase lock down zou leiden tot schade
aan het Bijbelverspreidingswerk, lijkt de Heere met zo’n situatie wél raad te weten.
Thuiszitters surften op internet en kwamen voor de oplossing van al hun vragen
ook op ónze website! Het aantal downloads van gratis boeken nam juist toe!
Was Barry van der Schoot in januari en
februari van dit jaar nog in India om het
digitale vertaalproject op te starten
(zie: www.bibleandbookministry.com),
in de maanden daarna is er wel degelijk
méér bereikt. Naast het bestaande werk in
het Telugu dat door Speiro in Hyderabad
wordt gedaan, zijn in vier nieuwe
taalgroepen vertaalteams gestart en
getraind en zijn er editors benoemd. Het
echte werk kon van start gaan!
Niemand kon toen nog bevroeden
dat binnen een maand tijd een groot
gedeelte van de wereld op slot zou gaan.
Landen sloten hun grenzen. Reizen werd
bijna niet meer mogelijk. Ook India sloot
haar deuren. Op een rigoureuze manier
werd de Indiase samenleving tot een lock
down gedwongen. Met alle gevolgen
van dien. We hebben de dramatische
gevolgen daarvan in de media kunnen
lezen.

Toch waren er wat ons werk betreft ook
onverwachte mogelijkheden in deze
lock down. Onze vertalers, die uiteraard
ook gedwongen thuis zaten, kregen
ineens meer tijd voor het vertaalwerk.
Bovendien gingen veel mensen ‘surfen’
op internet. Sommigen zonder doel,
anderen op zoek naar antwoorden
rond deze wereldwijde crisis. In die
zoektocht kwamen Indiërs ook op onze
website terecht. Tot onze verwondering
en blijdschap zagen we dat het aantal
boeken dat (gratis!) gedownload werd,
erg toenam. Het is goed om op te merken
hoe de Heere hierin heeft voorzien. In
een tijd waar de verspreiding van boeken
onmogelijk werd, is er een deur geopend
om via internet christelijke boeken te
verspreiden. Geen virus kan dat tegen
houden!
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Samen sparen
voor een boek?

Gereformeerde Gemeenten
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Het vertaalwerk
in India neemt een
vlucht…
Op dit moment wordt er door de teams in India vertaald in vijf
talen: Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati en Bengaals. Eind juni waren
er in deze talen bijna 3400 boeken gedownload van de website.
Het aantal gelezen boeken en traktaten is zeer waarschijnlijk
hoger, omdat je een boek niet per se hoeft te downloaden.
Je kunt het ook op je telefoon of computer als boek openen
en dan met een pdf-reader lezen. De meeste boeken werden
gedownload van de Telugu-pagina. Dat is begrijpelijk, want
deze pagina is al sinds vorig jaar online en bevat bijna 70
boeken en traktaten. Met de andere India-talen zijn we pas
afgelopen maart echt aan de slag gegaan. Dat werk moet dus
nog wat bekendheid krijgen.
De nieuwe vertalers hebben tot juli alleen maar korte traktaten
vertaald. Zo hoefden ze zich niet te vertillen aan grote teksten.
De vertalingen zijn goed gecontroleerd en daarna op de website
geplaatst. In augustus hebben de vertalers voor het eerst
grotere opdrachten ontvangen. Een paar vertalers zijn gestopt,
onder meer, omdat de kwaliteit van het werk niet goed was. We
hopen op deze manier, als de Heere het geeft, eind dit jaar het
aanbod van boeken voor de mensen in India flink vergroot te
hebben.

Bid jij?
Traktaat in het Hindi

Ben je bekeerd?
Traktaat in het Bengaals

De schepping
Traktaat in het Tamil

De Hindi-pagina

Hoe kan ik echte
troost vinden?
Traktaat in het Gujarati
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Ds. Daniel Deepak met zijn vrouw en dochter.

Interview met Daniel Deepak

‘Er is veel behoefte aan lectuur in onze
lokale talen.’
De vertaalteams in India worden geleid door coördinatoren. Zij zijn een
belangrijke schakel in ons werk. Zij hebben de eerste contacten met de
vertalers, corrigeren de vertalingen en coördineren al het andere werk.
We willen, Daniël Deepak, een van hen, voor het voetlicht halen.
Broeder Daniel, kun je ons iets vertellen
over je achtergrond?
Mijn voorvaders zijn vier generaties geleden christen geworden
door het werk van de Ierse Presbyteriaanse Zending. Na mijn
bekering heeft de Heere me geroepen om in het ambt te
dienen. Ik ben begonnen met een studie aan een theologische
school en heb sinds kort in de VS mijn doctorsgraad in de
theologie mogen behalen. Ik ben predikant in de kerk van
Noord-India sinds 1998. Mijn gemeente is in Vadodara, een
plaats in de staat Gujarati. Ik woon daar samen met mijn vrouw
Hemal, die zich bezighoudt met kinderevangelisatie, en onze
dochter Anna die Engels studeert.

Hoe raakte je betrokken bij het werk van
Bible and book ministry?
Toen ik het afgelopen najaar mijn vriend Kumara Krupa, die
directeur van Speiro is, bezocht, vertelde hij mij dat hij benaderd
was door Barry van der Schoot om te zoeken naar goede
vertalers. Ik raakte geïnteresseerd in het project en wilde graag
meedoen. Ik was onder de indruk van het feit dat een kerk in
Nederland materiaal wilde gaan vertalen in onze talen. We
hebben een vertaalteam samengesteld en toen Barry ons in
januari bezocht gaf zij ons een vertaaltraining waar we veel van
geleerd hebben.

Wat vind je van dit project?
Soms wordt de boodschap van het Evangelie in onze kerken
niet op een goede manier gebracht. Er is dan ook een
grote behoefte aan lectuur in onze talen waarin de Bijbelse
boodschap helder en zuiver verwoord wordt. Ik geloof dat dit
materiaal in de komende tijd op grote schaal door lokale kerken
gebruikt zal worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er
materiaal vertaald gaat worden dat gericht is op de specifieke
context van India met zijn veelheid aan godsdiensten en
culturen.

Wat wil je doorgeven aan de lezers van Silas?
Ik ben erg dankbaar dat de leden van jullie kerk dit project
steunen. Ik wil u en jullie vragen om het vertaalproject, de
vertalers en de christenen in India te gedenken in het gebed. We
gaan door een tijd van zifting en vervolging. Bid dat de kerk in
India geworteld en gegrond mag zijn in het Woord en wij een
getuige zullen zijn naar de meerderheid van de Indiërs die de
Heere niet kennen.
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Colofon
Op de verenging samen sparen voor
een boek?
Zoekt u een mooi project voor uw of jullie vereniging om te sponsoren? Wat
dacht u van het bekostigen van het vertalen en plaatsen van een boek op de
website? Gesproken woorden verwaaien, geschreven woorden blijven bestaan.
Wat een prachtige investering in de levens van miljoenen(!) Indiërs.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mw. Barry van der Schoot:

info@bibleandbookministry.com
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WILT U ONS STEUNEN?
Wilt u meehelpen aan de verspreiding
van Gods Woord door middel van
Bijbel- en lectuurverspreiding, dan kunt
u dat doen door ons deputaatschap
Bijbelverspreiding financieel te
ondersteunen.
IBAN: NL81 RABO 0322 4223 29
t.n.v. deputaatschap Bijbelverspreiding
Woerden

www.bbministry.com
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