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Na drie maanden

Na de eerste drie maanden is het meer dan tijd om u en
jullie op de hoogte te brengen van onze eerste indrukken
in Malawi. Op dinsdag 17 januari zijn we aangekomen op
het vliegveld bij Blantyre in het zuiden van Malawi. Ongeveer een uur rijden van de stad Zomba waar wij wonen. De
reis was voorspoedig verlopen. Ds. Oomen en zijn vrouw
hebben vanaf die dag alles in het werk gesteld om het ons
in de eerste onwennige weken gemakkelijk te maken. Ze
waren behulpzaam bij allerlei praktische dingen.
Veel dingen gaan hier nu eenmaal anders dan in Nederland. Je koopt hier bijvoorbeeld bij een kantoortje in de stad
bij voorafbetaling je elektriciteit in. Door middel van een
code die je in ruil voor je betaling meekrijgt, kan je op je
elektriciteitsmeter de aangekochte hoeveelheid elektriciteit
‘activeren’. In dat soort dingen is het prettig als er mensen
zijn die je een beetje wegwijs maken.
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Op de dag na aankomst hebben we samen het seminarie
bezocht, de plaats waar studenten hun opleiding krijgen.
Er wordt een meerjarige opleiding aangeboden ter voorbereiding op het verkrijgen van bevoegdheid om te preken
en een vervolgopleiding ter voorbereiding op het ambt
van predikant. Die vervolgopleiding wordt gegeven aan die
studenten die met goed gevolg een periode gemeentewerk
hebben gedaan onder de hoede van een predikant.
De beide andere leerkrachten ds. N. Banda en dhr. J. Jumbe,
heetten ons van harte welkom. Een zelfde hartelijkheid
proefden we in de verwelkoming die de secretaresse van
de opleiding en de tuinman ons gaven: mevr. Margret Soza
en dhr. Emmanuel Martin. Wellicht dat u of jij de vader van
de secretaresse wel kent: haar vader is ds. Ben, die een flink
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aantal jaren geleden samen met
ds. Banda Nederland bezocht en
op een zendingsdag in Amersfoort aanwezig was.
Inmiddels heeft de overdracht
van werkzaamheden plaatsgevonden. Op het seminarie is me
een eigen werkkamer toegewezen, die van ‘principal’ oftewel
die van directeur. Het ligt voor
de hand dat aan die positie een
aantal organisatorische kanten
zitten. Zoals het nemen van
maatregelen bij onverwachte
situaties.

Een gapend gat in de
muur

Het is (nog) regentijd in Malawi.
Dat betekent dat er bijna elke
dag meerdere buien regen vallen. Die regenbuien lijken (voor
de kenners) op buien in Schotland: echt overvloedige regenval! Vanwege het feit dat het
Zombaplateau voor een groot
deel is ontbost door de bevolking
van de stad, richt de regen in
deze periode van het jaar meer
schade aan dan voorheen het
geval was. De armste leden van
de bevolking kunnen alleen met
hout, ergens op de berghelling
van het Zombaplateau bemachtigd, hun vuur aansteken en hun
eten koken.
Ondertussen is één van de
gevolgen van de overmatige
houtkap: een flinke hoeveelheid

schade aan de muur die om het
seminarie terrein is gebouwd. Er
loopt namelijk een afwateringskanaaltje over het terrein. Het
water stroomt aan de zuidkant
het terrein binnen en aan de
noordkant het terrein weer uit.
Na een paar dagen overvloedige
regenval raakte de ‘uitgang’ van
deze waterloop ernstig beschadigd. Eerst het onderste deel van
de muur over de breedte van
meerdere meters weggeslagen
door grote hoeveelheden water, daarna een flink deel van de
stenen bodem en wanden van
het afwateringskanaal beschadigd en weggespoeld. Tenslotte
de muur over de breedte van
6 tot 8 meter geheel vernield
en een deel van de vruchtbare
grond van ons terrein weggespoeld samen met een deel van
de mais die erop verbouwd werd:
bedoeld als voedselwinning ten
behoeve van de maaltijden van
de studenten.
Dergelijke onverwachte situaties zorgen voor hoofdbrekens:
Allereerst voor wat betreft de
beveiliging van het terrein.

Het seminarie is gesitueerd in
een van de armere wijken van
Zomba. Er is altijd al bewaking ’s
nachts nodig van het terrein, ook
als de muur volledig intact is. En
dan de financiën. Er staat wel
een bescheiden post op de begroting van het seminarie voor
onvoorziene omstandigheden
c.q. voor calamiteiten, maar toch
niet voor aangelegenheden van
deze omvang.
Juist nu we ons inspannen in
Malawi om de kerk en het seminarie voor de opleiding van
predikanten meer financieel
zelfvoorzienend te laten worden, hebben we deze situatie
het hoofd te bieden. Onlangs is
er een aannemer gekomen om
de schade op te nemen en een
tweetal voorstellen te maken
voor herstel van de muur. Zodra
die voorstellen op tafel liggen,
zal er worden overlegd met het
moderamen van de synode van
de kerk hier. Hopelijk vinden we
een mogelijkheid om de schade
te herstellen. zie foto’s pag 4.

Welkom
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De maand maart stond in het
teken van verwelkomen en van
afscheid nemen. Eind februari is
namelijk het echtpaar Ju uit de
Hersteld Hervormde Gemeente
te Herkingen aangekomen in
Zomba. Dhr Ju, tot voor kort
ouderling in Herkingen, gaat de
Reformed Presbyterian Church
van Malawi helpen om toe
te groeien naar financiële en
organisatorische zelfstandigheid. Samen met het echtpaar
Oomen hebben we geprobeerd
om hen in de eerste weken van
hun verblijf hier wat vertrouwd
te maken met de situatie. We
zijn de HEERE dankbaar, dat Hij
hun harten geneigd heeft om dit
werk de komende paar jaar in
Malawi ter hand te nemen. We
hebben er vertrouwen in, dat we
in goede harmonie met elkaar
kunnen optrekken de komende
tijd.

Afscheid

Als we dit schrijven is de afscheidsreceptie van ds en mevr.
Oomen achter de rug. Vrijdag 24
maart werd die receptie onder
grote belangstelling gehouden.
De leden van het moderamen
van de synode van de kerk alhier was aanwezig, het bestuur
van de stichting HHK zending
in Malawi, een flink aantal
ambtsdragers uit de kerk, vooral
uit de classis waarbinnen de
gemeente te Zomba valt. Predikanten, docenten aan het seminarie enz. Ds. Oomen opende de
bijeenkomst met een meditatie
uit Mattheüs 11 vers 28 t/m 30.
Verschillende toespraken werden gehouden, waaruit duidelijk
werd dat men hier de HEERE
ootmoedig dankt voor de dingen
die God door de hand van ds.
en mevr. Oomen aan Malawi en

aan de Reformed Presbyterian
Church gegeven heeft.
Op zondag 26 maart wordt de
laatste kerkdienst gehouden
die door ds. Oomen zal worden
geleid in Malawi, voordat hij
terugkeert naar Nederland. Hij
gaat dan voor in de gemeente te
Zomba Chinamwale. Op vrijdag
31 maart staat de vlucht geboekt
voor de reis terug. Na 14,5 jaar
arbeid in Malawi. Eerst voor de
stichting Stephanos, later, vanaf
2007 vanwege de Hersteld Hervormde Kerk. Ongetwijfeld zien
ze er samen naar uit zich in Nederhemert te vestigen en meer
tijd en gelegenheid te hebben
om een flink deel van hun kinderen en kleinkinderen te ontmoeten. Tegelijk zal weemoed hun
hart vervullen, na zoveel jaren
dienstbaar zijn aan de Heere en
aan Zijn kerk hier. Vergeet u en
jij hen niet te gedenken in het
gebed!

Kennismaken

Mijn vrouw en ik hebben de
eerste weken ervaring opgedaan
met de alledaagse praktijk van
het leven: eten kopen. Naar de

winkel en naar de markt. Er is
hier bijvoorbeeld een echt ander
assortiment groenten en fruit:
zoals pompoenbladeren respectievelijk: ‘wildcustardtreefruit’,
letterlijk: wilde custard boomfruit. Ofwel: kennismaken met
een behoorlijk andere situatie
dan die van Nederland en een
uitdaging voor haar vaardigheden in de keuken. En, het moet
gezegd: ze slaagt er wonderwel
in om telkens weer een smakelijke maaltijd te serveren!
Verder stond ons eerste kwartaal
in het teken van kennismaken
met buren en met andere buitenlanders die in Malawi zijn
neergestreken meestentijds
met een christelijk motief. Mijn
vrouw bezoekt elke week een
vrouwenmorgen, waarop vrouwen uit het buitenland bij elkaar
komen om de Bijbel te openen,
hun zorgen en vreugden te delen
en samen Gods aangezicht te
zoeken in gebed.
Daarnaast is er elke week ook
een middag voor vrouwen van
de RPC gemeente in Zomba Chinamwale, die samenkomt in het
gebouw van het seminarie. Ook

I N K I JK JE

daar krijgt ze langzamerhand
haar plaatsje.
Samen bezoeken we echtparen
die vergelijkbaar werk doen voor
andere kerken of organisaties,
zoals het opleiden van studenten tot het ambt van predikant
of het toerusten van gemeenteleden en ambtsdragers. De oogst
die dat oplevert, is wel eens
wat wisselvallig. In ieder geval
raken we zo meer en meer op
de hoogte van de kerkelijke en
zendingssituatie in Malawi.

Prediking

Inmiddels is een bescheiden
begin gemaakt met het houden van weekopeningen op het
seminarie voor alle personeel,
maandagmorgen half zeven en
met preken op zondag. Het eerste probeer ik in het Chichewa,
maar dat betekent thuis zorgvuldig voorbereiden en ter plaatse
voorlezen. Het andere doe ik
voorlopig in het Engels. Meerdere keren hebben we inmiddels samen onder het gehoor
gezeten van predikanten en een
enkele keer ook onder het gehoor van een ouderling. We zien
bevestigd, wat ons in Nederland
al was voorgehouden: ‘De oogst

is wel groot, maar de arbeiders
zijn weinige. Bidt dan den Heere
des oogstes dat Hij arbeiders in
Zijn oogst uitstote.’ Mattheüs 9
vers 37 en 38.

Gebed

Er is allerlei reden om onder uw
en jouw aandacht te brengen,
van hoe groot belang het is, dat
er voorbede wordt gedaan voor
het werk van de zending. De
Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen: Zonder Mij kunt gij niets
doen, Johannes 15 vers 5. Wanneer dat ergens nadrukkelijker
ervaren wordt, dan wel op het
zendingsveld..
We vragen u en jou daarom om
op elke zondag, bij het verlaten
van de kerk, wanneer u en jij een
bijdrage in de zendingsbus doet,
de herinnering mee te nemen
naar huis, om op die dag ook te
bidden, dat God Zijn werk zal
volvoeren op het zendingsveld,
in Suriname en in
Malawi. Laat er gebed
zijn, dat Hij Zijn Woord
bevestigen zal, te lezen
in Jesaja 55 vers 11: Mijn
Woord zal niet ledig
tot Mij wederkeren,
maar het zal doen

hetgeen dat Mij behaagt, en het
zal voorspoedig zijn in hetgeen
waartoe Ik het zend.
25 maart A.D.2017
Ds. en mevr. Van der Bas

Een gapend gat in de muur

