Berekum 09-03-2020

Aan het bestuur van Ethnos360 Nederland.

Mede namens onze Afrikaanse collega die op dit moment een Bijbelschool in Afrika volgt
willen we ETHNOS360 Nederland hartelijk bedanken voor maandelijkse ondersteuning van
50 Euro die hij ontvangt.
Onze collega (een zoon van een sleutel gelovige onder de
mensen waar we mee werken) wist zich geroepen om zich
in de toekomst in te zetten voor de gemeente van onze
gelovigen; o.a. in Evangelisatie, gemeente opbouw en Bijbel
vertaalwerk. Normaal gesproken was hij naar de
Universiteit gegaan, maar hij werd getrokken door het werk
van ETHNOS360 in Afrika en heeft daar bij onze zending
verschillende modules voor gevolgd. En tussen die modules door volgt hij nu de
Bijbelschool daar in de buurt. Daar heeft hij op advies van degene die de training geven in
Afrika een aangepast vakkenpakket wat hij in 1 ½ jaar hoopt te voltooien.
Hij heeft met succes het eerste jaar afgerond en ik sluit bij deze ook aan bijlage bij van z’n
eerste jaars rapport, waarbij de cijfers gelden voor zoveel punten uit 20, waarbij dus 20
het maximum is wat je kan krijgen.
Verder heeft hij verschillende cursussen van SIL doorlopen om zich te bekwamen in het
ontleden van z’n eigen taal. De eerste was over letterkunde en daarna nog eentje over de
grammar. Komende januarie zal er eentje over ‘discourse’ gaan.
Hij heeft daar goede kennis en inzicht voor en kreeg een lovende mail toegestuurd van de
course leiding van S.I.L en heeft de 2 eerste met succes doorlopen.
Ook is hij betrokken geweest bij sommige E-1 training die ook gegeven wordt onder de
Loron mensen, wat voor hem ook een bemoediging was om daardoor ook andere
soortgelijke collega’s mee te maken.
De Bijbelschool stopt ws. voor hem deze zomer.
Bid voor hem dat hij dit gedeelte op een goeie manier zal kunnen voltooien en dat de Heer
van de Oogst hem ook in de gemeente van zijn mensen zal gebruiken.
Hartelijk dank voor jullie hulp hierin.
Hartelijke groeten.
Jan en Doortje Groenveld voor de groep waar we mee werken.
P.S. Wegens de verslechterende situatie in Afrika zijn details uit de tekst gehaald.

