Helpt u mee met de vertaling van één van deze boeken?
Naast dat u een eenmalige gift kunt geven via onze website, kunt u ook contact
RSQHPHQPHW%DUU\YDQGHU6FKRRWRPHHQVSHFLȴHNERHNWHODWHQYHUWDOHQ'HERHNHQGLH
hieronder staan vormen een selectie van de mogelijkheden.

Werkmap voor zondagsschool of
kinderevangelisatie. Met vertellingen en
verwerkingen. De mappen zijn samengesteld
door EVGG. Er zijn verschillende thema-mappen
beschikbaar.
Kinderen willen graag een boek in handen
hebben. Dat kan want deze kindermappen
kunnen gedownload worden en dan naar
behoefte geprint worden voor de eigen groep
kinderen ter plaatse.

Taal: Indonesisch, Hindi, Gujarati, Tamil
Bengaals, Urdu
Vertaalkosten € 180,- tot € 670,-*

Eenvoudige cursus/ inleiding tot het Oude
Testament voor mensen die nog weinig kennis
van de Bijbel hebben. Uitgegeven door EVGG.
Het is onlangs in het Russisch vertaald. We
kregen de reactie dat het daar onder meer
in gevangenissen wordt gebruikt om te
evangeliseren.

Taal: Indonesisch, Hindi, Gujarati, Tamil
Bengaals, Urdu
Vertaalkosten € 280,- tot € 1800,-*

Eenvoudige cursus/ inleiding tot het Nieuwe
Testament voor mensen die nog weinig kennis
van de Bijbel hebben. Uitgeven door EVGG.

Taal: Indonesisch, Hindi, Gujarati, Tamil
Bengaals, Urdu
Vertaalkosten € 210,- tot € 1380,-*

Drie Bijbellezingen van Robert Murray
M’Cheyne over de gelijkenis van de Goede
Herder uit Johannes 10.

Taal: Arabisch, Hebreeuws, Russisch, Albanees,
Hongaars, Indonesisch, Telugu, Hindi, Tamil,
Gujarati, Bengaals, Spaans en Urdu
Vertaalkosten € 100,- tot € 1000,-*

Bijbelse verhalen voor kinderen met weinig tot
geen kennis van de Bijbel.
Auteur: Jos Kardol (EVGG), in opleiding voor
zendingswerker Guinee.
De verhalen zijn gekozen rondom het thema:
Wie is God? (Oude Testament) en Wie is Jezus?
(Nieuwe Testament).
In elk deeltje staan drie verhalen:
God ziet Kaïn en Abel,
God ziet Noach
God ziet de torenbouwers.
Bij de verhalen zijn prachtige illustraties
opgenomen. In totaal komen er 20 delen uit.
Ook deze boekjes kunnen gratis gedownload
worden en geprint zodat ieder kind een echt
boek in handen heeft en ook kan genieten van
de prachtige illustraties bij de verhalen.

Taal: Russisch, Spaans, Indonesisch, Arabisch,
Bengaals, Tamil, Gujarati en Hindi
Vertaalkosten € 22,50 tot € 67*

Lessen die geschreven zijn door Marieke Ude,
vrouw van ds. Ude uit Nigeria. De lessen zijn
bijzonder geschikt voor jongeren in nietwesterse culturen en gaan over vriendschap,
verantwoordelijkheden, liefde en huwelijk in
Bijbels licht. Kan ook als werkmateriaal op clubs
en verenigingen gebruikt worden.

Taal: Telugu, Hindi, Tamil, Gujarati, Bengaals,
Russisch, Arabisch, Spaans en Urdu
Vertaalkosten € 150,- tot € 1500,-*

* Alle bedragen zijn inclusief editing, controle en opmaak.
De uiteindelijke vertaalkosten variëren per taal.
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De Redelijke Godsdienst van WilhHOPXV A.
Brakel. Een bijzonder standaardwerk wat wel
vertaald is in het Engels maar nog niet
toegankelijk is gemaakt is voor christenen die
het Engels niet goed beheersen.
Zo heeft de theologische school van onze
zusterkerk in Papua Indonesië onlangs
gevraagd of we dit werk in het Indonesisch
zouden willen vertalen voor de docenten en de
studenten.

Taal: Indonesisch
Vertaalkosten € 47000,-

Deze boekHQ met korte Bijbelstudie-stukjes zijn
duidelijk en eenvoudig geschreven. De stukjes
zijn zeer aansprekend. Deze boeken zijn al in
veel talen vertaald en we krijgen er bijzonder
positieve reacties op. De boeken zijn geschikt
voor predikanten, evangelisten, jongeren,
studenten, vrouwenverenigingen en voor
persoonlijk gebruik. Auteur: ds. A. T. Vergunst.
Vertaalkosten € 475,- tot € 3200,-*

Op leven en dood. Het boekGHYLHUYRXGLJH
VWDDW van Thomas Boston uitgelegd door Evert
Barten. Dit boek is onder meer al vertaald in het
Telugu (India) en in het Arabisch en in eerste
instantie zeer goed ontvangen. Reactie van een
lezer: ‘Dit boek is indrukwekkend. Waarom
hebben wij hier nog nooit van Thomas Boston
gehoord?’.

Taal: Hindi, Tamil, Gujarati, Bengaals,
Indonesisch, Spaans, Urdu
Vertaalkosten € 600,- tot € 4000,-*

Boek over de geschiedenis van de zending
wereldwijd. Auteur”: H. van Dam.
Dit boek is al vertaald in het Telugu en het
Russisch. Mensen zijn blij met dit boek omdat
het op eenvoudige wijze de geschiedenis van de
zending in kaart brengt.

Taal: Indonesisch, Spaans
Vertaalkosten € 1200,- tot € 6800,-*

Brug naar Genesis, deel 1
Taal: Hebreeuws, Hongaars, Spaans, Urdu
Brug naar Genesis, deel 2 en 3
Taal: Hebreeuws, Arabisch, Indonesisch, Hindi,
Gujarati, Tamil, Bengaals, Urdu, Hongaars,
Spaans

Brug naar Esther
Taal: Hebreeuws, Arabisch, Indonesisch,
Hindi, Gujarati, Tamil, Bengaals, Urdu, Spaans,
Hongaars

Brug naar Markus
Taal: Arabisch, Indonesisch, Hindi, Gujarati,
Tamil, Bengaals, Urdu

Het huisgezin te Bethanië. 7 Bijbellezingen over
Joh. 11 door Robert Murray M’Cheyne. Dit boek
is al vele jaren geleden in het Telugu (India)
vertaald7ot aan de dag van vandaag LVGLWERHN
een van de meest geliefde boekeQ van velen.
Onlangs is het ook in het Arabisch vertaald.
Daar vertelde men dat het ook smaakte naar
meer boeken van Robert Murray M’Cheyne.

Taal: Indonesisch, Urdu, Spaans, Hongaars
Vertaalkosten € 115,- tot € 810,-*

* Alle bedragen zijn inclusief editing, controle en opmaak.
De uiteindelijke vertaalkosten variëren per taal.

