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Laat..

We hadden het stellige voornemen om elke drie of vier
maanden een nieuwsbrief te schrijven.. Maar tot onze
schrik kwamen we er achter, dat er inmiddels bijna een half
jaar verstreken is, sinds we onze tweede nieuwsbrief verstuurden. Dat uitstel van het schrijven van een nieuwsbrief
is toch werkelijk niet, omdat er niets te melden valt vanuit
Malawi. Het is eerder omgekeerd. De hoeveelheid werk
vraagt alle aandacht. Niettemin een eerlijk excuus aan u en
jou die zich hebt opgegeven voor de regelmatige (!) toezending van nieuwsbrieven vanuit Malawi.

Hoe het gaat

Mailadres familie Van der Bas in
Malawi: cjpvdbas@gmail.com
Opgeven voor toezending volgende
nieuwsbrieven:
famvanderbasmalawi@gmail.com
Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)

Met dankbaarheid jegens de HEERE mogen we uitschrijven dat het ons goed gaat! Ons huis is al snel werkelijk ons
thuis geworden. En met de gewone gang van zaken zijn
we behoorlijk vertrouwd geraakt. Zeker, er kriebelt enig
ongeduld waar het gaat over de beheersing van de taal die
hier gesproken wordt. We hebben beiden gehoopt dat we
spoediger eigen zouden zijn met de taal. Aan de voorbereidingen die vooraf in Nederland zijn getroffen, ligt het
niet. We stuiten erop, dat mensen uit beleefdheid zich in de
Engelse taal tot ons richten. Zeker als er in een gesprek dat
in het Chichewa begint wat aarzeling hoorbaar is in onze
antwoorden. Beetje bij beetje vorderen we wel. In gesprekken, in de erediensten, tijdens de lessen die aan studenten
worden gegeven. Maar we zijn nog echt niet waar we zouden willen zijn.

De zondag

Er is een jaarplan gemaakt voor de zondagse erediensten.
We hebben van meet af de wens gehad om in elke gemeenIn een leslokaal van het seminarie
met personeel en studenten
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Ds. Moyowina en zijn vrouw.
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Church of Malawi een keertje
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een groot aantal kinderbijbels
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en
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ter beschikking gesteld aan de
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ming te komen. De predikant
dankbaar gebruik van gemaakt
van de classis die we bezoeken, is Mijn vrouw neemt regelmatig
in verschillende gemeenten!
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Van maandag tot vrijdag
uit de Shorter Catechism van
H. van Dam. Deze kinderbijbel
Op maandagmorgen wordt een
Westminster. De tweede helft
is op initiatief van de stichting
weekopening georganiseerd
van de dienst wordt aan mij gevoor alle werknemers van het seminarie in Zomba. De bewakers,
die ’s nachts het terrein bewaken, de secretaresse en de kok/
tuinman van het seminarie zijn
aanwezig, maar ook de bewakers
die bij het huis van de familie
Ju en bij ons huis dienst doen.
De drie docenten, dr. Jumbe, ds.
Banda en ik geven om beurten
invulling aan de weekopening. Er
wordt een aantal verzen van een
psalm gezongen. Aan iemand
wordt verzocht voor te gaan in
gebed. Daarna wordt uit de Bijbel gelezen. Het Bijbelgedeelte
wordt gekozen in samenhang
met een of twee vragen uit de
Shorter Catechism van WestminDe waterafvoer op het seminarieterrein onder reconstructie.
ster. Tijdens de weekopening
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wordt namelijk steeds stil gestaan bij deze Catechismus, om
het personeel het een en ander
mee te geven van de hoofdzaken
van het christelijk geloof.
Veelal wordt na de weekopening
een kort werkoverleg van de docenten gepland. Daarna vraagt
het gewone werk zijn aandacht.
Dat gewone werk kan bestaan
uit lesgeven aan studenten,
maar ook uit het voorbereiden
van lessen voor een volgende
week. Soms moet lesmateriaal
worden ontwikkeld, eenvoudig
omdat het op het niveau van de
studenten niet voorhanden is.
Een van de essentiële dingen van
het lesgeven is toch wel het begin van de dag. Elke dag waarop
les gegeven wordt, begint met
een dagopening. Een meditatie
vanuit Gods Woord. De eerste
dagopening van de week, doorgaans op dinsdag, wordt bij
toerbeurt verzorgd door ons als
docenten.

Grondige voorbereiding

Een wezenlijk onderdeel van
het werk bestaat uit de zorgvulHet afwater kanaal weer keurig in orde.
dige voorbereiding van al wat
er gedaan wordt. Niet alleen de
Vergadering van het
lessen dienen te worden voormoderamen van de sybereid. Dat geldt ook voor de
node
weekopeningen op het terrein
Tenminste eenmaal in de maand
van het seminarie, de dagopevergadert het moderamen van
ningen met de studenten die
de synode. Allerlei aangelegenmet enige regelmaat dienen te
heden worden daar besproken.
worden verzorgd, de preken voor Aan dhr. Ju en mij is verzocht om
de zondagen.. Ze vergen stilte
waar mogelijk het moderamen
voor Gods aangezicht. Rust en
van de kerk hier met advies te
biddend overwegen. Een grondig dienen. Het is voor de mannenzich verdiepen in het Woord van broeders die zitting hebben in
God. Er naar uitzien dat de HEEhet moderamen niet eenvoudig
RE de dauw van het werk van de om hun jonge kerk te dienen.
Heilige Geest er over spreiden
We bedelen samen met hen om
zal. Tot zegen van onszelf, en van wijsheid om het kerkzijn in Bijanderen die het onderwijs, de
bels gereformeerde zin meer en
Boodschap horen.
meer gestalte te geven.

De gebouwen van het seminarie
Met dankbaarheid vermelden
we tenslotte dat de muur rondom het terrein van het seminarie
weer is opgebouwd. Een jaar geleden ongeveer is een flink stuk
van de muur bezweken onder
de druk van het water, als gevolg
van hevige regenval. Over een
afstand van ongeveer acht meter
was de muur weggeslagen. Nu
is het afwateringskanaaltje, dat
het seminarieterrein kruist, weer
gerepareerd en de muur staat
weer fier overeind! Dat komt de
rust en de veiligheid alleen maar
ten goede.
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Eén van de studenten, Joseph Mulimba,
met vrouw en kind.

Evangelisatie bijeenkomst met o.a. ds. N.K. Banda en iemand van de C.G.K. te
Zaamslag, dhr. De Kater.

Dank voor het meeleven
We sluiten af met een woord van
dank aan het adres van velen
van u en jullie. We ervaren dat
er met regelmaat wordt gebeden voor het werk van de zending in Suriname en in Malawi.
We treffen ook vaak iets aan
in de postbus in Zomba. Naast
alle berichtjes via internet is
een brief of een kaart echt van
toegevoegde waarde! Het mag
uw, jullie en ons gebed zijn dat
de HEERE Zijn Koninkrijk doet
komen. Om met de Heidelbergse
Catechismus te spreken: Regeer
ons alzo door Uw Woord en Uw
Geest, dat wij ons hoe langer
hoe meer aan U onderwerpen.
Bewaar en vermeerder Uw Kerk.
Verstoor de werken des duivels
en alle geweld dat zich tegen U
verheft. Verstoor ook alle boze
raadslagen die tegen Uw Heilig
Woord bedacht worden. TOTDAT
de volkomenheid van Uw Rijke
kome, waarin Gij alles zult zijn in
allen, Zondag 48.
Zomba, ds. en mevr. Van der Bas

P.S.
1. Ook deze nieuwsbrief mag worden
vermenigvuldigd en bijv. in gemeenten bij de uitgang van de kerk worden
uitgedeeld.
2. Wie zich wil aanmelden voor de toezending van de nieuwsbrief: een kort
verzoek versturen naar het volgende
mailadres is voldoende: famvanderbasmalawi@gmail.com
3. De maanden augustus en september
van dit jaar hopen we in Nederland
te verblijven. Met name in de maand
september zijn we graag bereid om het
een en ander over het zendingswerk in
uw en jouw gemeente te vertellen. U /
jij kunt daarvoor contact opnemen met
het kerkelijk bureau in Veenendaal.

Een tijdelijk onderkomen voor een kerkdienst in een gemeente in wording.

Mevr. Van der Bas leest voor uit de kinderbijbel
van Van Dam, na de kerkdienst.

