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Collecteafkondiging
In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen
waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel
van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun
eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van
de Bijbel tot hun beschikking. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen,
waarvan 60% christen is. 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. Vijf leden van een lokale gemeente
werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude
Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de
Witte Yi ook een alfabetiseringsprogramma voor hen.
Met uw bĳ drage aan deze collecte maakt u het mogelĳk dat ook de overige boeken van het Oude
Testament vertaald worden en steunt u wereldwĳd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Bericht voor het kerkblad
De Bijbel voor iedereen!
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze
groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van
groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bĳbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op
het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Pinksterzending.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

