
Begrijpt u bovenstaande tekst? 
Vervelend hè, dat deze belangrijke boodschap van God 
aan u voorbij gaat. Gelukkig hebben wij een Bijbel in 
onze eigen taal en kunnen we Johannes 3:16 en alle 
andere verzen lezen wanneer we willen. Dat is niet 
overal zo. Neem nu een deel van Ethiopië. Christenen 
in dit land verlangen naar een Bijbel in hun eigen taal, 
hun moedertaal. Een Bijbel in de taal van hun hart. 

Janet van Middendorp wil deze mensen graag helpen. In 
april 2012 vertrekt Janet naar Ethiopië om haar bijdrage 
te leveren aan de opzet van een taal- en leesprogramma, 
zodat de mensen daar (van de Shinashastam) uiteindelijk 
de Bijbel in hun moedertaal kunnen lezen.

Dat kan Janet niet alleen. 
Wilt u ook meehelpen aan deze zendingsmissie? 
Deze folder vertelt u meer en hoe u kunt meehelpen aan 
de opdracht van Ma  heus 28:19: 
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.’

Colofon
Janet van Middendorp wordt in 2012 door Wycliff e 
in samenwerking met de GZB vanuit de Hervormde 
Gemeente Nunspeet uitgezonden naar Ethiopië. 
Voor meer informa  e over het wereldwijde werk van de 
GZB en Wycliff e: www. gzb.nl en www.wycliff e.nl.  

Contactgegevens TFC:
ThuisFrontCommissie Janet
p.a. Brouwerskamp 31
8071 BL Nunspeet
E-mail:  cjanet@gmail.com 
Rabobank rekening 3847.74.164 iz. TFC Janet

www.gzb.nl

 www.wycliff e.nl www.sil.org

www.anbi.nl

De Hervormde Gemeente van Nunspeet hee   ANBI-erkenning. 
Uw gi  en aan de TFC zijn fi scaal a  rekbaar. 



Ethiopië
Van de circa 89 miljoen inwoners is 43% orthodox, 
gevolgd door 33% islami  sch. Zo’n 18% van de 
inwoners is protestants. De 
Bijbel is er in het Amhaars, 
de grootste taalgroep in 
Ethiopië. Daarnaast zijn er 
nog 80 andere talen. De 
Shinashastam hee   een 
deel van de Bijbel vertaald, 
maar veel volwassenen 
kunnen nog niet lezen. 
Samen met leerkrachten en vertalers hoopt Janet te 
starten met  een taal- en leesprogramma. Zo willen ze 
deze mensen leren om zelf de Bijbel in hun eigen taal te 
kunnen lezen.

Het project
Janet vertrekt begin april voor drie maanden naar 
Ethiopië om mee te werken aan een taalproject voor de 
Shinashastam en kennis te maken met SIL 
(het taalins  tuut). Er volgt daarna een training bij 
Wycliff e in Engeland om vervolgens eind september 
uitgezonden te worden, waar Janet eerst nog Amhaars 
zal leren, voordat ze als alfabe  seringsmedewerker aan 
het werk kan. 
SIL/Wycliff e
Janet gaat werken voor de organisa  e Wycliff e. 
Een organisa  e die taal op schri   zet, cultuur- en 
taalonderzoek doet, Bijbels vertaalt en het lees- en 
schrijfonderwijs bevordert. Tot nu toe hee   Wycliff e een 
Bijbel of Nieuwe Testament vertaald in maar liefst 908 
talen. 
Hun missie is om in 2025 een bijbelvertaalproject te 
hebben gestart in elke taal waarvoor dat nog nodig is. 
De partnerorganisa  e SIL, het taalins  tuut, werkt samen 
met Wycliff e onder meer in Ethiopië. Wycliff e en de GZB 
werken nauw met elkaar samen om de uitzending van 
Janet mogelijk te maken.

ThuisFrontCommissie (TFC)
De diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet is 
verantwoordelijk voor de uitzending van Janet. Voor de 

prak  sche uitvoering hebben zij een 
ThuisFrontCommissie in het leven geroepen. 
De TFC werkt dus in opdracht van de diaconie. 
De TFC bevordert de communica  e tussen alle 
betrokkenen. Zij zorgt voor de geestelijke en materiële 
lee  ocht om de zending mogelijk te maken. 
De Hervormde Gemeenten van Kootwijkerbroek, 
Noorden en Heerde leven hierin mee.

Steun
Uw meeleven is onmisbaar! We hebben als christenen 
de roeping en opdracht om bij te dragen aan de opbouw 
van het Koninkrijk van God. Wilt u het werk van Janet 
en alles wat daarbij komt in uw voorbeden gedenken? 
Daarnaast willen we u vragen dit project fi nancieel te 
ondersteunen, om zo de kosten te kunnen dekken. 
Alvast hartelijk dank.

Wilt u de zendingsmissie van Janet 
fi nancieel ondersteunen?

Vul de strook in en stuur die naar:
ThuisFrontCommissie Janet
p.a. Brouwerskamp 31
8071 BL Nunspeet

Of maak uw gi   over naar 
Rabobank rekening 3847.74.164 iz. TFC Janet

U kunt de ingevulde strook ook deponeren in de doos in 
de Sionskerk of op het kerkelijk bureau.

 

Ja, ik wil het werk van Janet in Ethiopië fi nancieel 
ondersteunen

Naam : 

Adres :  

Postcode : 

Woonplaats : 

Telefoon :  

E-mail :  

O  ik mach  g de TFC een bedrag van € 
 per maand/kwartaal/half jaar/jaar* 
 af te schrijven van rekeningnummer 

 t.n.v. : 

O  ik schrijf zelf een bedrag van €  
 per maand/kwartaal/half jaar/jaar* over 
 naar het rekeningnummer van de TFC

O  ik ontvang graag de nieuwsbrief per post/e-mail

O  ik ontvang graag gebedsinforma  e

* (aankruisen wat van toepassing is)

Handtekening  : 

jaar* overr 



ETHIOPIË


