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We realiseerden ons dat het veel te lang geleden is dat we de vorige nieuwsbrief 
schreven. De tijd vliegt, ook hier in Malawi. We hebben het fijn en daar zijn we 
heel blij mee. Maar natuurlijk is het ook goed om af en toe een update te 
schrijven van de werkzaamheden en het leven hier. 

 

Werk Erik 

Verkiezingen synode 

Begin dit jaar is het breed moderamen van de synode, zeg maar het dagelijks bestuur, 
van de RPC in nieuwe samenstelling van start gegaan. Daarvoor waren in december 
verkiezingen gehouden. Voor ds. Van der Bas en mijzelf was het de eerste keer dat we 
dergelijke verkiezingen meemaakten. Het gaf een goed beeld hoe de kerk er bestuurlijk 
en organisatorisch voorstaat; het was vooral een bevestiging van ons idee. 

Het is altijd spannend hoe de samenwerking met een bestuur verloopt als de samen-
stelling wijzigt. Vanzelfsprekend is het voor de nieuwe bestuursleden aftasten en wennen. 
De samenwerking is constructief. Door de ‘nieuwe’ instroom is er ook een verjonging van 
het bestuur opgetreden. Het geeft, wat betreft leeftijd, in ieder geval een betere 
weerspiegeling van de pastors binnen de RPC. 

 

Lessen Bijbelschool 

Sinds begin dit jaar ben ik naast de trainingen aan de ‘synod council’, het dagelijks 
bestuur van de kerk, ook lessen over leiderschap gaan geven op de Bijbelschool. Zowel 
de tweedejaars als de vijfdejaars studenten krijgen les over leiderschap. Ik heb ervoor 
gekozen om te beginnen met aangepaste lessen op basis van ‘De zeven eigenschappen 
van effectief leiderschap’ van Stephen Covey, omdat je uitsluitend een effectief leider 
kunt zijn als je in eerste instantie onafhankelijk durft zijn om vervolgens in wederzijdse 
afhankelijkheid durft samenwerken. Dat betekent dat vertrouwen onmisbaar is, een 
punt dat volop aandacht verdient in de Afrikaanse context. 

 

Visitatie afgevaardigden commissie zending 

Eind februari was er weer de jaarlijkse visitatie door afgevaardigden van de commissie 
zending. Naast de secretaris, de heer W. de Kloe, die er al voor de zesde keer bij was, 
waren er deze keer ook de voorzitter, ds. W.M. Mulder en de bureaumanager, Maarten 
Kramer, bij. Voor hen allebei de eerste keer in Malawi. 
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We hebben met elkaar goede bezoeken afgelegd en constructieve gesprekken en vergaderingen gehad. Als je een week 
met elkaar doorbrengt, is er voldoende gelegenheid om punten van dankbaarheid en verbetering te bespreken. Dat 
hebben we met elkaar volop gedaan. 

Ook de tijd met de ‘synod council’ van de RPC was goed: de bezoeken, de vergaderingen, allemaal bedoeld om elkaar 
over en weer goed te begrijpen. Zeker nu er gewerkt wordt aan de zelfstandigheid van de RPC, waarmee het de bedoeling 
is dat de ZHHK zich op de lange (!) termijn meer en meer overbodig maakt. In toenemende mate wordt door de leiders 
van de kerk beseft en onderstreept dat zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kerk hier in Malawi gewenst is. 

 

 

 

Bezoek leden Generale Diaconale Commissie HHK 

Drie weken later stonden drie leden van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk op het 
vliegveld van Blantyre. De GDC ondersteunt de RPC op diaconaal vlak. Sinds drie jaar wordt er een bezoek door enkele 
GDC-leden afgelegd. Begrip over en weer en een goede band is het zichtbare resultaat. Al raakt het mijn werk in mindere 
mate, voor de communicatie buiten de bezoeken om is het handig om er langs de zijllijn bij betrokken te zijn. 
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De GDC komt liefst eind maart naar Malawi, zodat ze zelf (de kwaliteit van) de oogst kunnen zien. Dit jaar is er met name 
door de overstromingen – later meer daarover – een slechte oogst, met name in het zuiden, waar de Shire-rivier stroomt.  

 

 

 

Orkaan Idaï 

In maart en april zijn Mozambique en Malawi in het nieuws geweest vanwege de orkaan Idaï. Het is in ruim honderd jaar 
tijd de op één na zwaarste en dodelijkste cycloon geweest. Ook Malawi is er behoorlijk door getroffen: meerdere doden en 
gewonden en vele duizenden die op de vlucht moesten voor het opkomende water. Heel veel families hebben het beetje 
bezit verloren. De RPC heeft vrij snel om bijstand van de GDC gevraagd, zodat er snel hulp geboden kon worden. Samen 
met leden van de ‘synod council’ zijn we naar verschillende gebieden geweest om maïs en waterreinigers (voor schoon 
drinkwater) te brengen. Voor de komende tijd wordt er nog meer hulp geboden en ook wordt er aan een plan voor 
wederopbouw van huizen en kerken gewerkt, maar dat zal de RPC en de GDC in samenwerking met Timotheos 
Foundation doen. 
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Verkiezingen in Malawi 

Op 21 mei jl. zijn er verkiezingen gehouden. Eens in de vijf jaar wordt er gestemd voor de president, het parlement en voor 
de lokale bestuurders. Met name de presidentiële verkiezing heeft de aandacht. De commissie, die toeziet op de tellingen, 
mag er acht dagen over doen om de verkiezingsresultaten bekend te maken. 

In aanloop naar de verkiezingen zie je overal de kleuren van de verschillende politieke partijen en foto’s van de 
(presidents)kandidaten. Op de verkiezingsdag zelf was het vrij rustig, maar hoe langer de resultaten op zich lieten wachten, 
hoe onrustiger het werd. Het weekend na de verkiezingen hadden we plannen om naar het meer te gaan, maar vanwege 
onrust en geweld hebben we dat maar afgeblazen. Rondom het huis was het veilig en ook in Zomba was er niet per sé 
meteen gevaar, maar tijdens de reis zouden we langs verschillende plekken komen waar er zomaar geweld uit zou kunnen 
breken. 

Er zijn behoorlijk wat onregelmatigheden rondom de stembiljetten geconstateerd, maar de verkiezingscommissie heeft toch 
op maandagavond 27 mei de winnaar bekend gemaakt: de huidige president zou gewonnen hebben. Ondertussen is hij 
alweer ingezworen voor zijn tweede termijn. 

 

 
   

Werk Margriet 

Sir Harry’s 

Inmiddels zijn we alweer in de laatste ‘term’ van het schooljaar. Met veel plezier heb ik ook dit jaar lesgegeven aan de 
kinderen in ‘Reception Class’. Het blijft verbazingwekkend hoe groot het verschil is in wat de kinderen beheersen als ze aan 
het schooljaar beginnen en hoe ze zich ontwikkeld hebben op het gebied van lezen, schrijven, rekenen maar ook qua 
sociaal-emotionele ontwikkeling en hoe ze zich bewegen en gedragen aan het einde van het schooljaar. Met name het 
leesproces vind ik heel interessant om te volgen en het is echt heel bijzonder om samen met de ouders deelgenoot te zijn 
van die ontdekkingsreis bij de kinderen. 
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In deze laatste weken van het schooljaar schrijven we rapporten en bereiden we de kinderen voor op de stap naar ‘Year 1’. 
In plaats van de activiteiten in de morgen (vergelijkbaar met hoekenwerk) hanteren we dezelfde werkwijze als in ‘Year 1’: 
er zijn vier activiteiten van ongeveer 10 minuten waarbij de kinderen rouleren. Het is echt een luxe om een onderwijsassistent 
te hebben die ook één van de activiteiten voor zijn rekening neemt. Ook dit schooljaar hebben verschillende thema’s de 
revue gepasseerd waarin het spelenderwijs leren verwerkt was. We zijn begonnen met een thema over (het verleden van) 
de school zelf vanwege het jubileumjaar op school. Sir Harry’s bestaat 60 jaar. Ook was er een thema over ‘toys’, ‘farming’ 
en ‘wild animals’. Elke keer met een themahoek, leervragen, een ‘visitor’ of een uitstapje. 
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Grace’s orphanage 

Met een groepje leerkrachten van school zijn we tijdens de schoolvakanties een aantal keer naar ‘Grace’s orphanage’ 
geweest, een weeshuis net buiten Zomba waar elke dag ongeveer 200 kinderen naartoe komen voor onderwijs en een 
maaltijd. We hebben daar samen met de leid(st)ers van gedachten gewisseld over het onderwijs aan hele grote groepen 
jonge kinderen (60 kinderen in een klas) en wat ze daarin aan ondersteuning nodig hebben. Een aantal activiteiten voor 
taal en rekenen hebben we met de leidsters besproken en ter plekke uitgeprobeerd. Ook zijn er een aantal van hen (‘staff’) 
op Sir Harry’s geweest voor observatie. Inmiddels zijn er een aantal letters spelenderwijs aangeboden, wordt er gewerkt 
met verschillende activiteiten in kleinere groepjes kinderen tegelijkertijd en zijn er nieuwe activiteiten geïntroduceerd met 
kosteloos materiaal. Ook zijn er (dankzij een gift uit Nederland!) speeltoestellen neergezet op het terrein. Het is een mooi 
proces en het is waardevol om als teamleden van een internationale school kennis te delen maar ook meer te leren over 
het onderwijs zoals dat vooral veel vormgegeven wordt hier in Malawi. 
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‘Zomba community’ 

Verder is het nog steeds heerlijk om deel uit te maken van de ‘Zomba community’. Het geeft ons leuke en waardevolle 
momenten met mensen uit verschillende culturen. Het gemeenschappelijke gevoel van hier wonen en werken en afscheid 
genomen te hebben van je thuisland werkt verbindend. We vinden het bijzonder hoe hartelijk nieuwe mensen opgenomen 
worden in deze groep en hoe open en onbevooroordeeld iedereen met elkaar omgaat. Het is een verrijking van ons leven! 
Afscheid nemen hoort er ook bij en dat gebeurt hier regelmatig. Eens vertelde iemand hier dat het soms beter lijkt om je 
maar niet te veel te binden aan mensen omdat je op een dag toch weer afscheid moet nemen. Maar niemand leeft 
daarnaar en dat is juist zo mooi. We schreven het eerder: we zien elkaar als ‘friends on the road’ en zouden ze niet graag 
missen… 
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Verlof 

In de zomer hopen we ruim vier weken naar Nederland te komen. Daar kijken we naar uit. We hebben zin om familie en 
vrienden te ontmoeten in die dagen en ook even op afstand te kijken naar de afgelopen 2½ jaar. Ook denken we na over 
de toekomst. We geloven en merken dat God daar opnieuw bij is en bidden om wijsheid om hierin de juiste beslissingen te 
nemen. 

 

Tot slot 

Hartelijk dank voor mensen die laten blijken dat ze aan ons denken, bijvoorbeeld rondom onze verjaardagen. Maar ook 
mensen die een kaartje sturen, een pakketje of iets aan onze ouders mee hebben gegeven. Een voorbeeld: oude 
voetbaltenues van DVV’09. En ook voor ons verlof willen vrienden met ons meedenken: een onderkomen, een auto. We 
krijgen het allemaal zomaar aangeboden. Dat maakt ons stil en bijzonder dankbaar. 

 

 

Hierboven het voetbalteam dat tenues uit Nederland draagt. Er wordt gebeden voor de wedstrijd. 
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