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Nu we enkele weken geleden zijn aangekomen in Malawi en zachtjesaan onze draai 

hebben gevonden, willen we graag – eerder dan ‘gebruikelijk’ – alvast weer een 

rondzendbrief versturen met onze eerste indrukken. 

 

Afscheid in Nederland 

De tweede helft van februari stond in het teken van afscheid nemen. In de 

voorgaande maanden zijn we druk geweest met het afronden van onze 

werkzaamheden en het voorbereiden op het vertrek naar Malawi. En dan komen 

de momenten van afscheid nemen. Alhoewel we er meer en meer naar toe 

gingen leven om naar Malawi te gaan, viel het afscheid nemen toch moeilijk. 

Met familie en vrienden hebben we op vrijdag 17 februari jl. een afscheidsavond 

gehad bij Werelds Inside in Middelharnis. Daar hebben we ontzettend van 

genoten: bijzonder om door zoveel betrokken familieleden en vrienden omringd 

te zijn. We zien met dankbaarheid terug op die avond. 

In de avonddienst van zondag 26 februari werd kort stilgestaan bij ons vertrek. 

’s Morgens was er bediening van het Heilig Avondmaal, ’s avonds de dienst van 

dankzegging en nabetrachting. Onze ‘eigen’ predikant, ds. A. van Wijk, stond 

stil bij Lukas 22 : 27b, de woorden van onze Heere Jezus: Maar Ik ben in het 

midden van u, als één die dient. Thema van de preek was ‘zegenrijk dienen’. 

Daarna werd ons Psalm 121 : 4 toegezongen: 

 De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 

 opdat Hij in gevaar 

 uw ziel voor ramp bewaar’. 

 De HEER’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan, 

 en waar g’ u heen moogt spoeden, 

 zal eeuwig u behoeden. 

Deze psalm is keer op keer teruggekomen in de achterliggende periode. Het is 

bijzonder om te mogen weten dat de Heere onze uitgang èn ingang zal bewaren, 

van nu aan tot in der eeuwigheid. Omringd door de bergen hier in Zomba 

worden we ook steeds weer opnieuw aan deze psalm herinnerd. 

De dag erna was de dag dat we zouden vertrekken. Op die dag nog afscheid 

genomen van de familie. Het is vreemd om te bedenken dat je zo veel mensen, 

die je zo lief zijn, lange tijd niet zult zien. 

 

  

VOORUITZICHT 

 vrijdag 31 maart: 

vertrek fam. Oomen 

naar Nederland 
 

 dinsdag 4 april t/m 

maandag 10 april: 

bezoek leden Generale 

Diaconale Commissie 

HHK (ds. J. Joppe en dhr. 

H. Smits) 
 

 woensdag 19 april t/m 

vrijdag 21 april: 

driedaagse cursus 

Chichewa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief hopen we 

u de komende tijd op de hoogte 

te houden van ons verblijf in 

Malawi. 

Wanneer u vragen hebt, kunt u 

die ook stellen aan onze 

thuisfrontcommissie. We zijn 

Esther, Jacomina en mevrouw 

Van Wijk bijzonder dankbaar 

dat ze hier tijd voor willen 

inruimen. 

 

 

 

 



Rondzendbrief Erik & Margriet Ju     jaargang 1 – nummer 2 | 28 maart 2017 

 

 

2 

Aankomst in Malawi 

Op maandagavond 27 februari zijn we opgestegen vanaf luchthaven Schiphol naar Wenen, Oostenrijk. 

Daarvandaan naar Addis Ababa (Ethiopië) en vervolgens via Lilongwe naar Blantyre, Malawi. De lange reis is 

goed verlopen. 

In Blantyre stonden ds. R.J. Oomen en ds. C.J.P. van der Bas ons op te wachten. Na een rit van ongeveer vijf 

kwartier waren we in Zomba. Daar wachtte ons best een flinke omschakeling: in een leeg huis zonder stroom 

en ingepakte dozen op een kilometer afstand waarin je je beddengoed moet opzoeken… dat was best even 

pittig. Gelukkig hadden we de dagen erna gelegenheid om enigszins ons eigen plekje in te richten. Omdat we 

tijdelijk aan de overkant van de weg wonen en pas twee maanden later in het huis van fam. Oomen zullen gaan, 

hebben we ervoor gekozen om niet alle spullen uit te pakken. 

  

Dagelijks leven 

Inmiddels hebben we al heel wat ontdekkingen gedaan die ons helpen om hier ons dagelijks leven te leven. We 

weten onze weg op de markt en in Zomba voor de boodschappen. Margriet vindt het leuk om met de dingen 

die hier verkrijgbaar zijn iets lekkers klaar te maken en dat lukt goed! Eigenlijk zijn hier meer basisproducten 

aanwezig en vraagt het iets meer werk. Inmiddels genieten we van vers fruit van het seizoen, bakken we onze 

eigen koekjes en snijden we verse patat… We raken er ook steeds meer aan gewend dat de momenten mét 

stroom goed gebruikt moeten worden zodat je daarna prima weer een poosje zonder kan. 

Eind april hopen we nog een driedaagse cursus Chichewa te doen samen, waarbij we naast wat theorie de markt 

op gaan voor boodschappen en het begroeten van mensen in hun eigen taal. Met Engels kun je goed terecht 

hier, maar daarnaast is het toch fijn voor het contact met mensen om een klein beetje hun taal te spreken. De 

wachtmannen en de vrouwen in de gemeente spreken eigenlijk bijna geen Engels. 

In onze eerste weken in Malawi hebben we ons al verschillende keren verwonderd over de prachtige natuur. 

Overal omringen ons de bergen en zien we prachtige bloemen, vogels en mensen. Het is een bijzondere ervaring 

om nog geen kilometer van huis langs een waterval en tussen de bavianen te lopen. Als we ernaar kijken, zijn 

we verwonderd dat dit voor deze periode onze woonplaats mag zijn. 

Ons tijdelijke huis Uitzicht vanaf onze veranda 
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Straatbeeld in Malawi 

Vergezichten tijdens wandelingen 

Markt in Zomba 
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Werk 

De week na aankomst is Erik begonnen met het meelopen met ds. Oomen, die hier in Malawi veel werk 

verrichtte: hij geeft les op de Bijbelschool van de RPC, hij gaat voor in gemeenten (doordeweeks en ’s zondags) 

en evangeliseert in gevangenissen, voert de administratie van de zending in Malawi, enzovoorts. Een deel 

daarvan moet Erik overnemen, maar zelfs dat is al heel wat. 

Als dat werk eenmaal geroutineerd verloopt, is er ruimte om de RPC ook te gaan adviseren. Het is fijn om te 

merken dat de mensen van de RPC daarvoor openstaan. Ze lopen dagelijks tegen allerhande problemen op. 

Vanzelfsprekend willen ze die graag opgelost zien. Het is de uitdaging om hen daarin een verantwoordelijkheid 

te laten dragen, eventueel met hulp vanuit Nederland. En hopelijk hebben ze geen te hoge verwachtingen van 

Erik; niet alles kan even gemakkelijk worden opgelost. 

Het contact met de Malawianen is fijn. En dat geldt ook voor de contacten met ds. Oomen en ds. Van der Bas. 

Daar zijn we dankbaar voor. 

 

Margriet heeft in de tweede week na onze aankomst een gesprek gehad op ‘Sir Harry Johnston International 

School’. Ze is daar heel hartelijk ontvangen en loopt deze weken mee in verschillende groepen om uit te vinden 

wat passende activiteiten zijn en hoeveel dagen per week ze daar gaat doorbrengen. Het is een groeiende school 

met een positief klimaat. De school wordt veelal bezocht door Malawiaanse kinderen (80%) en daarnaast ook 

kinderen van verschillende andere nationaliteiten (20%). De voertaal is Engels. 

Het is erg leuk om binnen te kijken in een andere school met een ander team en een eigen cultuur en systeem, 

maar daarbij opnieuw te kunnen genieten van het tussen de kinderen zijn in een schoolomgeving. Juf Ju is nu 

‘auntie’ of ‘miss Margret’. Het is ongeveer 4,5 km van huis dus elke dag zorgt dat voor een fijn ritje op de 

mountainbike. Wat zijn we blij met de prachtige fietsen!
 

 

Zending Hersteld Hervormde Kerk 
Vendelier 51-D 
3905 PC  Veenendaal 
 

T: 0318-505541 
E: info@zhhk.nl 
 

IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30 
 

Erik & Margriet Ju 
P.O. Box 626 

Zomba, Malawi 
 
 

 erikenmargrietju@gmail.com 

 facebook.com/erikju1982 

Thuisfrontcommissie familie Ju 
p.a. Kastanjelaan 14 
3247 GJ  Dirksland 

 

T: 0187-785185 
E: tfcfamilieju@gmail.com 

 

Esther Koningswoud, Jacomina Zondervan-Ju 
en mevrouw L.M. van Wijk-Verhaar 
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