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Ouderejaars studenten

Nu we in de maand mei zijn aangeland, komt het einde van het studie
jaar geleidelijk aan in zicht. De ouderejaars studenten bereiden zich
voor op hun laatste examens. Het staat nog niet helemaal vast of die
examens kunnen worden afgenomen vlak voor de vakantie of net erna.
Dertien vijfdejaars studenten staan voor een beslissend moment in
hun leven. Slagen ze voor hun examen en worden ze toegelaten tot het
ambt van predikant, dan zijn ze tegen het eind van het jaar predikant in
volle rechten.
Ook voor de kerk is dit van groot belang. Het aantal dienstdoende predikanten kan binnen een jaar in aantal verdubbelen!
Nu zijn deze studenten al werkzaam in verschillende gemeenten. Maar
de sacramenten mogen ze niet bedienen, ze mogen geen belijdenisdienst leiden en geen huwelijksdienst. U en jij begrijpt, wanneer die
ambtelijke taken over twee keer zoveel schouders kunnen worden
verdeeld, betekent dat voor de huidige predikanten een aanmerkelijke
lastenverlichting.
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Ook de jongerejaars studenten maken goede vorderingen. Zij het dat
een klein aantal onder hen met nogal wat moeite kampte om het
niveau van de studie te benaderen. Een tweetal studenten heeft inmiddels om die reden de opleiding verlaten.
Dat valt enerzijds te betreuren. Anderzijds is het een voluit geestelijke
zaak om de roeping tot het ambt van predikant van meerdere zijden te
bezien: Iemand is in Bijbels gereformeerde visie alleen dan geroepen
tot dit ambt wanneer hij zich innerlijk van Godswege geroepen weet,
hij bekwaam is om de vereiste studie te voltooien, hij door de kerk erkend wordt als een geroepene tot dit ambt én wanneer een gemeente
of een groep gemeenten hem als haar herder en leraar begeert.
Ontbreekt een van deze factoren, dan moet helaas worden geconcludeerd, dat dit ambt voor iemand niet is weggelegd.
U begrijpt dat het voor de betreffende studenten geen eenvoudige zaak
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Leesles
is om dat onder ogen te zien. Daarom
vragen we voor hen speciaal uw en
jouw voorbede.
Inmiddels zijn we begonnen om de
jongerejaars studenten een cursus
Hebreeuws te geven. We zijn ervan
overtuigd dat een kerk dan werkelijk
volwassen is, wanneer haar voorgangers de Bijbel in de oorspronkelijke
talen kunnen lezen.

Elektriciteitsvoorziening
De achterliggende jaren hebben we
aan het seminarie regelmatig geworsteld met het gebrek aan regelmatige
elektriciteitsvoorziening. Het voert te
ver om op de oorzaken daarvan in te
gaan. De moeilijkheid is dat de elektriciteitsmaatschappij met grote regelmaat geen stroom levert.
Dat betekent ’s avonds dat er door
studenten niet gestudeerd kan worden.
Het betekent overdag onder andere,
dat er regelmatig niet gekopieerd kan
worden ten dienste van het onderwijs.
We zijn er bijzonder dankbaar voor dat
de Commissie Zending het mogelijk
heeft gemaakt dat er een systeem
is geïnstalleerd met accu’s waarin
elektriciteit wordt opgeslagen wanneer
de elektriciteitsmaatschappij stroom
levert, om vervolgens elektriciteit af te
staan, wanneer de reguliere manier van

stroomvoorziening uitvalt. Docenten,
studenten en ondersteunend personeel zijn over deze vooruitgang zéér te
spreken!

Predikantsvrouwenbijeenkomst

Evenals vorig jaar is er een meerdaagse
bijeenkomst op het terrein van het
seminarie georganiseerd voor vrouwen
van predikanten en voor vrouwen van
aanstaande predikanten.
Vorig jaar vond dat voor het eerst

Extra elektriciteitsvoorziening.

plaats. Een dergelijke ontmoeting bleek
werkelijk in een behoefte te voorzien.
Vele predikantsvrouwen hadden elkaar
voordien zelden of niet eerder ontmoet.
Die eerste keer was het onderwijs vrij
algemeen van aard. De bedoeling was
toen om de predikantsvrouwen de gelegenheid te bieden om leiding te geven
aan de bezinning in typische vrouwenvragen in eigen classis. Daarbij valt
bijvoorbeeld te denken aan de plaats
van de vrouw in de gemeente, maar
ook aan de opvoeding van meisjes die
toegroeien naar volwassenheid.
Dit keer was er daarnaast vooral aandacht voor de taak die deze vrouwen
hebben en zullen krijgen aan de zijde
van hun echtgenoot. Er is een specifieke taak voor een predikantsvrouw
weggelegd. De vrouwen die ook vorig
jaar leiding gaven aan de bijeenkomst,
waren graag bereid opnieuw invulling
te geven aan het geheel.

Tweemaal visitatie

Een afvaardiging van de Commissie
Zending komt jaarlijks op bezoek om
zich op de hoogte te stellen van de situatie. Daar hoort evaluatie bij van wat
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er zoal heeft plaatsgevonden.
Maar ook nadenken over plannen voor de toekomst. Daarvoor wordt overleg georganiseerd met moderamenleden
van de synode hier, maar ook
met ons als zendingswerkers:
dhr. Ju en ondergetekende.
De vraagstukken waar de
Generale Diaconale Commissie
in geïnteresseerd is, liggen op
een wat ander vlak. Ook deze
Commissie komt jaarlijks naar
Malawi om zich te laten informeren over de stand van zaken
hier. Ditmaal had dat onder
andere te maken met de over- Vrouwen van predikanten en oudere jaars studenten.
vloedige regenval en de overstrokerkorde te vereenvoudigen en tegelijk
kerkordezaken te besluiten. Doel is dat
mingen met name in het oosten
aan
gereformeerde
inhoud
wat
te
winde dienst van de verzoening er goede
en zuiden van het land. Ze hebben met
nen.
voortgang door zal ondervinden.
eigen ogen gezien, dat mensen in tenDe vergadering werd belegd om ambtstenkampen zijn ondergebracht, omdat
dragers in de gelegenheid te stellen
hun huizen onherstelbaar beschadigd
Mijn vrouw heeft onlangs de taak
zich te informeren over mogelijke verraakten.
anderingen in kerkordelijke sfeer. Zodat opgevat om een van onze werksters
aan het seminarie een cursus lezen en
discussies in kerkenraden en classes zo
schrijven aan te bieden. Mevrouw Maninhoudelijk mogelijk kunnen verlopen.
dala, ongeveer vijftig jaar is nooit naar
Vorig jaar december zijn de kerkorschool geweest.
delijke voorstellen ter synode aangeIn de achterliggende tijd is er ook een
Met grote dankbaarheid heeft ze het
boden. Zo mogelijk wordt er aan het
vergadering van ambtsdragers belegd
aanbod aanvaard om te leren lezen.
eind van dit jaar of aan het begin van
over kerkordelijke zaken. De huidige
Elke dag waarop ze werkt aan het
het
volgend
jaar
een
synode
vergadekerkorde is nogal omvangrijk voor Afriseminarie komt mijn vrouw een klein
ring gehouden om over wijzigingen in
kaanse begrippen. Gepoogd is om de
uurtje lesgeven aan haar. Dat moet dan
wel in het Chichewa, want deze vrouw
spreekt géén Engels. Een uitdaging
voor hen allebei op deze manier!

Leren lezen

Vergadering van ambtsdragers over kerkordelijke aangelegenheden

Vakantie in augustus

Tentamen schrijven door jongste studenten.

We hebben besloten toch een paar weken naar Nederland te komen ook al is
er dit jaar geen sprake van een officieel
verlof. De gezondheidstoestand van de
moeders van ons beiden laat te wensen over. Dat maakt dat we hen graag
willen bezoeken. Dat geldt natuurlijk
ook van de vader van mijn vrouw, ook
al is hij gezond! Verder zien we graag
onze kinderen weer in levenden lijve.
En kijken we er naar uit om de twee
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Tentamen schrijven door oudere jaars studenten.
kleinkinderen die in januari jl. geboren
zijn, een kleinzoon en een kleindochter,
eens lekker te knuffelen.

Hemelvaartsdag en
Pinksteren

Het gaat toe naar de gedenkdagen in
het kerkelijk jaar: de verhoging van
Jezus Christus en de uitstorting van de
Heilige Geest. Die twee heilsfeiten zijn
voor kerk en zending van uitnemende
waarde.
De Zoon van God is gezeten aan Gods
rechterhand. Van daaruit vergadert
Hij en regeert en beschermt Hij Zijn
Kerk. Hij is naar Zijn Godheid, majesteit,
genade en Geest altijd met haar.
Dat Kerk vergaderend werk volvoert de
Zoon van God door de prediking van
het Woord en door de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest, met
Pinksteren uitgegoten.
Hoe zeer moesten we ons richten op

de troon van Gods genade als het gaat
over kerk en zending! Kerkenwerk
en zendingswerk is het werk van de
drieënige God: De Vader Die verkoren
heeft, de Zoon Die betaald heeft, de
Heilige Geest Die verkondigers bekwaamt en uitzendt én Die zondaren
wederom geboren doet worden en tot
geloof en bekering leidt door middel
van het Woord. Laten we daarom aanhouden in het gebed!
Fam. ds. C.J.P. van der Bas
Zomba, Malawi

P.S.: Deze nieuwsbrief mag door
plaatselijke zendingscommissies
worden vermenigvuldigd en bij de
uitgang van de kerk worden gelegd!
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