
Nieuwsbrief ZHHK - juli 2022

Het zendingsbureau heeft het voornemen om elk kwartaal een nieuwsbrief te laten verschijnen. De
nieuwsbrief is bedoeld om PZC’s te informeren over het zendingswerk, zodat zij kunnen meeleven met en
de gemeente kunnen betrekken bij de zendingsactiviteiten en de zendingswerkers. Zij mogen er gerust
gedeelten uit kopiëren voor de plaatselijke kerkbode. De brief wordt per mail toegezonden naar de PZC’s
en op de website geplaatst. Belangstellenden kunnen zich op de website inschrijven om de nieuwsbrief
eveneens per mail te ontvangen. 

Malawi
Matthew Henry
In de afgelopen jaren is veel aandacht gevraagd
voor het vertaalproject van de Bijbelverklaring van
Matthew Henry in het Chichewa. Inmiddels zijn
vier van de twaalf boeken verschenen, bevattende
de Bijbelboeken van Genesis tot en met Esther.

De resterende boeken van het Oude Testament
zullen naar verwachting nog dit jaar in druk
verschijnen. Het streven is om in 2023 de deeltjes
van het Nieuwe Testament uit te geven.
Het is een kostbaar project, maar het levert
inhoudelijk ook veel op: alle ambtsdragers krijgen
een exemplaar van de boeken. Ze kunnen deze
bijvoorbeeld gebruiken bij de voorbereiding van de
zondagse preken. 

Theologische School
Een belangrijk onderdeel van het werk van ds. Van
der Bas is het zorgdragen voor de voortgang van
het onderwijs op de predikantenopleiding. In het
streven naar zelfstandigheid van de RPC en de
Theologische School is het van belang dat er goed
opgeleide Malawiaanse docenten zijn, die straks
het werk van ds. Van der Bas kunnen overnemen.
Om die reden is besloten dat ZHHK de kosten voor
haar rekening neemt van de opleiding die een van
de docenten, pastor Chakholoma, in Amerika gaat
volgen. Om hem te vervangen is tijdelijk een
gepromoveerde docent aangetrokken, die eerder
op een andere Bijbelschool gewerkt heeft,  dr.
Kalengo. Op de foto hierboven staat hij afgebeeld
naast ds. Van der Bas. Op de achtergrond het
schoolgebouw.



Werkzaamheden dominee en mevrouw Van der Bas
Naast docent op de Theologische School is ds. Van der Bas ook dominee voor de RPC. Samen met zijn
vrouw bezoekt hij elke zondag een gemeente om voor te gaan in een kerkdienst. Vaak gaan ze al vroeg op
zondagmorgen de deur uit om een lange reis te maken over slechte wegen. Met als doel het Woord
verkondigen aan eenvoudige mensen. Na de dienst krijgen de kinderen een boekje: een eenvoudige uitleg
van de ‘shorter catechism’, de samenvatting van de ‘Westminster Confessie’, die het uitgangspunt vormt
voor de leerdiensten. 
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Mevrouw Van der Bas geeft een
alfabetiseringscursus aan een groep
domineesvrouwen. Deze komen daarvoor
regelmatig gedurende een week vanuit het hele
land naar Zomba om haar lessen te volgen. Het is
prachtig om te zien hoe de oudere dames hun
best doen om de letters te schrijven en woordjes
te vormen. Wat mooi dat ze straks zelf de Bijbel
kunnen lezen! Hopelijk mag ook dit werk bijdragen
aan de verspreiding van het Woord. 

Voor dominee en mevrouw Van der Bas en
voor Gods zegen over hun werk.
Voor de voortgang van het werk op de
Theologische School en voor pastor
Chakholoma, die deze zomer begint met zijn
studie in Amerika. 
Voor de voortgang van het werk in de
gemeenten van de RPC en het
evangelisatiewerk dat door de RPC gedaan
wordt in Mozambique.
Voor de bevolking van Malawi. De oogst van
afgelopen voorjaar was lang niet voldoende
voor het komende jaar. Bid of de Heere in
middelen wil voorzien om het volk te voeden. 

Voorbede gevraagd - Malawi

 

Voor Marijke, die als enige Nederlander onder
de Indianen in Powakka/Philipusdorp woont
en werkt.
Voor de voortgang van het werk in Powakka
en Philipusdorp.
Voor de zegen van de Heere over het concreet
maken van de toekomstplannen.

Voorbede gevraagd - Suriname

 



Werkbezoek
De foto van het zendingsteam in Suriname
hiernaast is genomen tijdens het werkbezoek in
mei 2022. De bezoekers hadden als speciale
opdracht meegekregen onderzoek te doen naar de
mogelijkheden tot uitbreiding van het
zendingswerk in Suriname. Samen met het
zendingsteam, bestaande uit Marijke van der
Plaat, die vanuit de gemeente Nieuw-Lekkerland
uitgezonden is en pastor Serge Andre, die sinds de
terugkeer naar Nederland van ds. A. Meuleman in
2020 als voorganger aan de gemeente van
Powakka verbonden is, hebben we heel wat
zendingsactiviteiten bezocht. Het bezoek heeft
geleid tot een voorstel om de zendingsactiviteiten
uit te breiden onder de Arowak-Indianen in het
district Para door jaarlijks toerustingsconferenties
te organiseren voor jonge inheemse voorgangers
van kleine gemeenten.

Daarnaast gaat het werk in Powakka en
Philipusdorp (=Klein-Powakka) ook door. In beide
plaatsen wordt op zondag gepreekt. De meeste
mensen wonen in Powakka. Daar wordt ook de
kinder- en jongerenclub gehouden. Er is hier
dringend behoefte aan een eigen kerkgebouw.

Inmiddels heeft de generale synode ingestemd
met de voorstellen van de commissie zending over
de uitbreiding van het zendingswerk en over de
inzet van pastor Andre op langere termijn. 
De komende jaren zal er veel werk aan de winkel
zijn in Suriname!
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Suriname

Verlof Marijke
Marijke komt in september voor enkele weken
naar Nederland voor de zendingsdag. Vanaf eind
december komt ze voor een langdurig en regulier
verlof. Ze is beschikbaar voor het geven van
presentaties van 8 t/m 12 september 2022 en
van 13 t/m 19 januari 2023. Mocht u
belangstelling hebben, wilt u zich dan melden bij
het zendingsbureau? Dan overleggen we met
elkaar wat mogelijk is. 
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Van het zendingsbureau
Zendingsdag
Op 17 september, D.V., wordt de jaarlijkse
zendingsdag gehouden. De PZC’s hebben een
informatiepakket ontvangen om de gemeente aan
te moedigen om de zendingsdag te bezoeken.
Vergeet u niet om de informatie in de kerkbode op
te nemen en de flyers in het gebouw op te
hangen. Het belooft, na twee coronajaren, een
mooie zendings- en ontmoetingsdag te worden.
Hopelijk tot ziens in Lunteren!
 

Classicale ontmoetingsavonden
In het najaar wordt per classis een
ontmoetingsavond georganiseerd voor de PCZ’s.
ZHHK stelt het op prijs als de PZC’s zo compleet
mogelijk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn
ook kerkenraadsleden van harte welkom. De
PZC’s en de kerkenraden worden hiervoor per e-
mail uitgenodigd. 

Tenslotte
Het zendingswerk mag doorgaan. Er zijn uitbreidingsplannen voor Suriname. Er wordt nagedacht over een
derde zendingsveld. Er zijn plannen om HHK-leden die voor andere organisaties uitgaan meer steun te
verlenen… Kortom, er is veel geld nodig. Wilt u helpen om de benodigde middelen te verkrijgen?

Het zendingsbureau wenst u een goede zomerperiode toe en veel zegen bij het organiseren van
zendingsactiviteiten en het stimuleren van het zendingsbewustzijn in uw gemeente.
 

Contact
Hebt u een vraag of behoefte aan overleg met het
zendingsbureau? 
Neem gerust contact op, per e-mail
(info@zhhk.nl) of telefonisch (0318 505541). 
We zijn u graag van dienst!

mailto:info@zhhk.nl

