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In april 2018 ben ik (Gerrit Dekker) met een reis van Kerk in Actie mee
geweest naar China. Samen met elf broeders en zusters uit het land en
twee reisleidsters zijn we naar China geweest en hebben daar projecten
bezocht die ondersteund worden door Kerk in Actie. Eén van de projecten
waar we geweest zijn is het bijbel-vertaalteam van de etnische
minderheid White Yi in de provincie Yunnan. Deze provincie ligt in het
zuiden van China, tegen de grens van Laos en Myanmar

De etnische minderheid White Yi in de provincie
Yunnan

Eén kerk voor
zes dorpjes uit
de hele omtrek.

Het platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 etnische minderheidsgroepen
met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot
deze groep behoren zijn 40.000 christen.
De door ons bezochte plattelandskerk heeft 500 leden, deze leden komen
uit 6 omliggende dorpen. In deze gemeente zitten vrouwen en mannen
nog apart in de kerkbanken.

Eén kind gezin van White
Yi. Hiervan zit de zoon in
het bijbelvertaalteam.

Onder de bevolking zijn veel analfabeten. De
Bijbel in hun eigen taal is belangrijk om het
woord van God te lezen maar ook om de taal te
leren.

Onder de bevolking zijn veel analfabeten. Verhalen uit de Bijbel hebben ze
van horen zeggen. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als
minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma
voor de White Yi ook het bijbelvertaalproject.

De vertaling van het Chinees (Mandarijns) naar
eigen taal.
Een vertaalteam bestaat uit vijf
mensen die vijf dagen in de
week teksten vertalen naar de
eigen taal van Etnische
minderheid, in dit geval de
White Yi.
Na de vertaling is er nog een
controle door specialisten
van Wereld Bijbel
Genootschap, aan de hand
van het Hebreeuws en Grieks,
de grondtaal van de Bijbel.

Vijf leden uit de gemeenten vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het
Chinees (Mandarijns). Een aantal van hen hebben al een theologiestudie
gedaan op een Bijbelschool. Tussen 2006 en 2016 is gewerkt aan het
Nieuwe Testament. Na afronding van het Nieuwe Testament werken ze nu
aan de vertaling van het Oude Testament.
Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de
rest van het Oude Testament vertaald wordt in de taal van de White Yi.
Voor wat betreft het vertalen. Het vertaalteam zit in een huiskamer en
vertaalt vanuit het Chinees (Mandarijns). De zinnen worden voorgelezen
en stukje bij beetje besproken. Op deze manier komt de tekst het dichts
bij de oorspronkelijke taal van de etnische minderheid en zo toegankelijk
mogelijk wordt voor die groep.
Het vertaalteam wordt ondersteund en geadviseerd door bijbelvertalers
en specialisten van het China-programma van United Bible Societies
(Wereld Bijbel Genootschap) die verantwoordelijk zijn voor de eindversie.
Die adviseurs beheersen zowel Chinees, Hebreeuws als Grieks, de
grondtalen van de Bijbel. De specialisten zijn er om de vertaling van het
vertaalteam te controleren aan de hand van de oorspronkelijke bijbeltekst
in het Hebreeuws en Grieks.

Drukken van de bijbel en andere boeken.
Zij drukken bijbels in
honderden talen voor
over de hele wereld. Ook
ander christelijke boeken
worden daar gedrukt.

De grootste bijbeldrukkerij
van de wereld staat in China
in de provincie Nanjing
Eén van werelds grootste bijbeldrukkerijen staat in China (Nanjing). Eerst met veel steun van Wereld
Bijbel Genootschap, tegenwoordig zijn ze zelfstandig. Amity Printing Company drukken niet alleen
Bijbels voor China maar voor ruim 70 andere landen over de gehele wereld. Naast bijbels drukken ze
ook andere christelijke boeken.
Per minuut rollen er 70 bijbels van de band. Met het drukken en de verkoop van bijbels aan andere
landen steunen ze vele sociale (plattelands) projecten in China. De organisatie Amity regelt deze
projecten soms in samenwerking met overheid.
Een spreuk van Amity “Als je hard wilt lopen , loop dan alleen. Als je ver wilt lopen, loop dan samen”

Verkoop van de bijbel alleen in en rond de kerk.
De verkoop is onder de
kostprijs om zoveel mensen te
kunnen bereiken.
Met het drukken van andere
bijbels wordt winst gemaakt en
gaat naar sociale projecten.
De organisatie Amity
Foundation neemt de
uitvoering in zoals wij dit
noemen ‘het sociaal domein’
voor haar rekening.
De bijbels morgen niet verkocht worden vanuit de winkel in de straat
maar alleen op het terrein van de kerk. Daar zie je dan ook vaak kiosken
waar naast bijbels ook zangbundels en andere christelijke literatuur te
koop zijn. Om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk mensen in China
een bijbel kunnen kopen wordt deze verkocht onder de kostprijs.

Kerkbezoek in Nanjing (dicht bij Shanghai)
Wilt u het een keer nalezen
of meer informatie, kijk dan
binnenkort op de website:
www.openhofkampen.nl
14 september is er weer
een diaconale dag in het
Open Hof. Daar zal nog meer
te zien zijn.

[Redactie: The Amity Foundation is an independent Chinese voluntary organization. As of 2010 it is

the largest charity in China. It was created in 1985 on the initiative of Christians in China with the late
Bishop K. H. Ting as its founder. Its main objective has been to help develop poorer areas of the
country. Amity's headquarters are in Nanjing. The organization includes the Amity Printing Company
(APC, also sometimes called Amity Printing Press), the largest Bible producer in China

The Amity Printing Company in Nanjing is the largest producer of Bibles in China, and one of the
largest in the world.[16][17] It is a joint venture with the United Bible Societies.[18] In its first year
(1988), it printed 500,000 Bibles on a press donated by UBS.[19] Since 1988, it has published Bibles in
Mandarin and in several ethnic minority languages, as well as in many other languages for export. It is
China's only legal printer of Bibles.[20]
The APC has so far published more than 100 million Bibles. Most of the Bibles printed are the Chinese
Union Version (Chinese: 和合本, 1919), the Chinese Bible translation used by the Protestant churches,
or the less commonly accepted but more modern Today's Chinese Version. Recently the Pastoral Bible
used by the Catholic churches has also been printed here. All Chinese Bibles are distributed not by the
state-run bookstore chains (such as Xinhua Bookstore), but through the network of officially registered
Protestant churches.
(© Wikipedia®)]

