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42.000 puzzelstukjes voor Wycliffe-paar
•

Sponsoractie voor
zendingswerkers Pauw
Lodewijk Born

Diffelen | ,,Het is monnikenwerk,
maar wat Bijbelvertalers moeten
doen om te zorgen dat er een eerste
vertaling in een inheemse taal gereed
komt, is dat óók.” Aan het woord is
eigenaar Aaron Stapel van familiepark De Vechtvallei in Diffelen.
In de kantine van het vakantiepark vlakbij Hardenberg is hij samen
met kinderen uit het dorp op dit moment elke dag aan het puzzelen. ,,Ik
denk met misschien wel de grootste
puzzel van Nederland. Hij is 42.000
stukjes. Dat is een oppervlakte van
7,50 meter bij 1,60 meter.”
Op 2 januari is Stapel begonnen
met de puzzel. ,,Eigenlijk komen dingen nu heel mooi samen. Bij ons op
het park waren Erna en Michel Pauw

te gast. Ze werken voor Wycliffe Bijbelvertalers op Papoea-Nieuw-Guinea. Ze maken daar een eerste Bijbelvertaling in een van de 830 inheemse
talen van het land en ze geven les aan
lokale mensen om hen op te leiden
tot Bijbelvertalers. Toen ik dat hoorde, raakte ik echt onder de indruk
van wat ze daar doen. Want je bent
met iets bezig waarvan je pas veel later het resultaat ziet.”
Legpuzzels
Nederland ging half december in de
tweede lockdown. In het afgelopen
jaar ontdekten al velen de legpuzzel.
Het is razend populair bij alle leeftijden.
Stapel besloot dat hij ook aan een
legpuzzel wilde beginnen, ook om
kinderen in het dorp op de middagen
wat ontspanning te bieden. ,,In de
eerste lockdown was het nog hartstikke mooi weer en dan konden ze
natuurlijk volop naar buiten. Maar
nu is het winter en is er niks te doen.”

Normaal kunnen
we via lezingen
doen aan
fondsenwerving.
Dat kan nu niet
Na het schoolwerk zijn de kinderen
nu welkom bij De Vechtvallei, waar
snoep en drinken klaar staat en er gepuzzeld kan worden. ,,Er zijn nu
zo’n twaalf kinderen die meedoen.
En zelf ben ik er ook bij natuurlijk.”
2 januari werd de eerste zak met
puzzelstukjes geopend. ,,De puzzel is
verdeeld in aparte gedeeltes. Als je alles bij elkaar zou gooien dan word je
gek en kom je er nooit uit....” De puzzel is een verzameling van afbeeldingen met bijvoorbeeld de Eifeltoren,

de Big Ben, het Vrijheidsbeeld en uit
Nederland een karakteristieke brug
in Amsterdam.
Stapel is nu een actie begonnen
waarbij mensen kunnen doneren
voor het puzzelproject. ,,Wij puzzelen nu dus voor Erna en Michel. Mensen kunnen geven via de site www.
geef.nl en er zijn ook al anderen die
een gift hebben overgemaakt naar
Wycliffe zelf.” Het is voor de puzzelaars een extra motivatie om de puzzel ook écht af te krijgen. ,,We denken dat we in mei klaar zijn. Dan is
het meivakantie en dan kunnen wellicht ook gasten op het park helpen
met het laatste deel. ”
Michel Pauw is ,,overrompeld” en
vindt het geweldig wat er gebeurt
rond de actie. Het echtpaar - met vijf
kinderen in de leeftijd van drie tot
dertien jaar - kwam vorig najaar terug uit Papoea-Nieuw-Guinea voor
verlof naar Nederland, mede vanwege de financiën. ,,Zo’n tijd gebruik je
dan normaal ook voor fondsenwer-

ving, door lezingen te geven - in bijvoorbeeld kerken - over wat je doet,
maar dat kan nu in deze coronatijd allemaal niet.”
Vrienden suggereerden bij terugkomst dat ze aan vakantie toe waren.
,,Dus toen kregen we zomaar een verblijf cadeau op De Vechtvallei en daar
ontmoetten we Aaron. Die had net de
puzzel binnengekregen. We hadden
een klik en hij zei toen ‘volgens mij
heb ik mijn goede doel al gevonden.”
Het echtpaar leeft van giften en heeft
berekend dat ze maandelijks nu een
tekort hebben van 1314 euro.
,,Als we nog drie jaar daar willen
werken, hebben we 47.000 euro nodig.” Aaron Stapel heeft nu ingezet
op een streefbedrag van 10.000 euro.
Daarvan was er gistermiddag 1560
euro binnen.
www.michelenerna.nl
https://www.geef.nl (zoek op
puzzelactie)

De kinderen aan het puzzelen op familiepark De Vechtvallei. In mei moet de puzzel helemaal af zijn. Foto: Gerrit Boer
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Diensten verboden in India

Sint-Annaparochie

Ds. Jan Willem de Roo overleden
Zwijndrecht | Ds. Jan Willem de Roo, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 2 januari overleden. Ds. De Roo werd
geboren op 1 maart 1931 in Koekange. Hij studeerde theologie in Kampen
en werd in 1957 gereformeerd predikant in Sellingen. Daarna stond hij in
Sint-Annaparochie (1963), Hardenberg (1968) en Zwijndrecht (1977). Ds. De
Roo ging in 1990 met emeritaat.

Engeland

Rabbijn Yisroel Jacobs overleden
Londen | Rabbijn Yisroel Jacobs is zaterdag op 47-jarige leeftijd overleden
in Londen. Zijn begrafenis had zondag plaats op de begraafplaats Addas
Yisroel Cemetery in het Engelse Enfield. Dat meldde de website Joods.nl
zondag. Rabbijn Yisroel Jacobs is de zoon van de Nederlandse opperrabbijn
Binyomin Jacobs.

•

Hindoe-nationalisten pakken
christenen en moslims aan

Bannimardatti | Politie in de zuidelijke Indiase deelstaat Karnataka
heeft vorige week een christelijke gemeenschap verboden om samen te
komen. Vijftien christelijke gezinnen uit het dorp Bannimardatti werden bijeen geroepen hun om te bewijzen dat ze daadwerkelijk christen
waren.
Ze zouden onder dwang te zijn bekeerd aangezien ze bij geboorte nog
geen christen waren. Daarnaast beschuldigde de plaatsvervangend politiechef hen ervan zowel als christen
als als hindoe uitkeringen te innen,

meldde International Christian Concern (ICC) eind vorige week. De gemeenschap kreeg een verbod bij elkaar te komen voor erediensten.
„Dit is de jongste poging van hindoe-radicalen die de staatspolitie gebruiken om christelijke activiteiten
te beteugelen”, aldus een plaatselijke
christen. „Ze hebben van alles geprobeerd, inclusief sociale boycots en fysieke mishandeling. Plaatselijke
christenen bleven echter trouw te
midden van voortdurende pesterijen.”
Kloof
Het verbod om samen te komen is
strijdig met artikel 25 van de Indiase
grondwet. Daarin is de vrijheid van
godsdienst verankerd. „Er is geen en-

kele vrijheid om samen te komen
voor aanbidding en het geloof van onze keuze te beoefenen”, zei een plaatselijke pastor tegen ICC. „De kloof
tussen gemeenschappen wordt groter en de antibekeringswet die de
deelstaatregering van Karnataka probeert uit te vaardigen, zal de situatie
voor religieuze minderheden verslechteren.”
Karnataka, geleid door de hindoenationalistische Bharatiya Janatapartij (BJP), maakte onlangs bekend
een nieuwe antibekeringswet aan te
willen nemen. Andere deelstaten
voerden al soortgelijke wetten door.
Radicale hindoe-nationalisten beschuldigen christenen en moslims
ervan hindoes massaal te willen bekeren.

