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Deliver your people!
Empower the nation that belongs to you!
Care for them like a shepherd
and carry them in your arms at all times!
Psalm 28:9, The NET Bible

wÉåÇáåÖ=áå=Åçêçå~íáàÇ
Dat het leven door de coronacrisis het laatste jaar ingrijpend is veranderend, hoeven we u niet uit te leggen. Aanvankelijk was het aantal coronabesmettingen en -doden
in Malawi betrekkelijk laag gebleven. Maar na de feestdagen veranderde dat en liepen de cijfers snel op. In december dachten de meeste mensen dat het gevaar wel
zo’n beetje geweken was. Voorzorgsmaatregelen werden
steeds minder in acht genomen, juist in een tijd dat vele
in Zuid-Afrika werkende Malawiërs (zoals gebruikelijk)
naar huis kwamen om daar de feestdagen door te brengen. En die droegen maar al te vaak de Zuid-Afrikaanse
variant van het virus met zich mee. Het was dan ook geen
wonder dat de besmettingen daarna hard opliepen.
In de tweede helft van januari (hier op het hoogtepunt van
de tweede golf) besloot het managementteam van de
GZB dat we in elk geval tot 1 maart thuis zouden gaan
werken. Sinds 1 maart kunnen we weer in kleine groepen
bij elkaar komen, mits we dat buiten doen (zo ongeveer
zoals dat op bovenstaande foto gebeurt).

De afgelopen maanden hebben Gert en ds. Kaseko (directeur van het departement Missions, Evangelism and
Training van de kerk) gebruikt om een herzien, ‘coronaproof’ plan te schrijven voor 2021 en 2022. Onze hoofddoelen blijven dezelfde, maar om die te bereiken slaan
we soms een iets andere weg in.
Zo zetten we bijvoorbeeld voor het hele jaar in op bijeenkomsten waaraan niet meer dan 25 mensen meedoen.
Rond die bijeenkomsten nemen we natuurlijk alle mogelijke maatregelen om het risico op verspreiding van het
virus zo klein mogelijk te houden.
In mei gaan we een training over onze bijbelstudiemethode geven aan achttien predikanten: een uit elke presbytery (regio). Zij mogen dan op hun beurt anderen trainen tijdens de bijeenkomst die we in juni of juli in hun
eigen presbytery houden. Zodoende hoeft Gert tijdens
die bijeenkomsten in de presbyteries geen enkel onderdeel van de training te verzorgen. Omdat de dominees in
het Chichewa spreken en hun bijdrage dus niet vertaald

Met onze nieuwsbrieven houden we graag iedereen op de hoogte die zich op de een of andere manier met
ons en onze missie verbonden weet. Welkom!

hoeft te worden, scheelt dat tijd, en dus kunnen de trainingsdagen korter zijn. Nog mooier is echter dat we op
die manier achttien predikanten actief betrekken bij het
trainen van anderen.
Het Bijbelleesplan, dat mensen wil stimuleren en helpen
om samen Bijbelstudie te doen, is inmiddels naar de
drukker. Hetzelfde geldt voor de boekenleggers waarop
de vier basisvragen (stappen) voor het doen van Bijbelstudie staan afgedrukt. Aan dat soort dingen hebben we
gelukkig de afgelopen tijd gewoon door kunnen werken.
Zending in coronatijd: we doen het anders en soms is het
een beetje behelpen – maar het werk gaat door!

s~ÅÅáå~íáÉ=
Inmiddels is het aantal besmettingen in Malawi gelukkig
aanzienlijk gedaald. En in de tweede week van maart kon
men dankzij het COVAX-programma van wereldgezondheidsorganisatie WHO met vaccineren beginnen (AstraZeneca). De beschikbare hoeveelheid zal vooralsnog beperkt zijn. Dat India de export van het vaccin voorlopig
aan banden heeft gelegd, treft waarschijnlijk vooral arme
landen als Malawi, die afhankelijk zijn van het COVAXprogramma.

Lang niet alle Malawiërs staan trouwens te popelen:
mede door allerlei spookverhalen die op sociale media
de ronde doen, is er behoorlijk wat argwaan tegen de
vaccins.
Misschien kwam het daardoor wel dat wij al op vrijdag 19
maart de gelegenheid kregen om ons te laten vaccineren.
En dat zónder voordringen – gewoon omdat de overheid
de avond ervoor bekend had gemaakt dat ook zestigplussers konden komen om zich te laten inenten…
Da’s dan toch best wel weer gek: in Nederland zouden
we nog niet aan de beurt zijn geweest!

wÉåÇáåÖ=îÉêÄáåÇí=
Onze TFC kwam met een prachtig
idee om de slogan van de GZB –
‘zending verbindt’ – handen en voeten
te geven op
een
manier
die helemaal bij deze tijd past: zij organiseerden een
ZOOM-sessie met de zendingscommissies van de uitzendende gemeenten (de Johanneskerk in Rotterdam en de
protestantse gemeente Rijnsburg), de deelgenotengemeente en andere gemeente die met ons meeleven en
op ons werk betrokken zijn. Ook Nadia Smits (relatiebeheerder) en Erika Kommers (programmaleider) deden
mee. Hieronder een aantal fragmenten uit de impressie
die de TFC erover schreef.

We bespraken ook met elkaar hoe we gemeenteleden
betrokken (kunnen) houden bij de uitzending en het werk.
Veel kwam voorbij: gebed en collectes, de Nieuwsbrief
verspreiden, Þlmpjes uit Malawi delen, een spaardoosjesactie houden, of een bloembolletjesactie onder het motto:
"Wat aandacht krijgt, groeit". Een stimulerende uitwisseling!

Na het gebed deelden we met elkaar hoe we in onze eigen gemeente (de verbondenheid met) de uitzending beleven.
Opvallend en bemoedigend waren opmerkingen als:
• "Waardevol om door het zendingsechtpaar de verbreding naar de wereldkerk te vinden, zo over de eigen
kerkmuren heen te kunnen kijken".
• "Verbondenheid met de familie Van de Pol, door gebed en meeleven".
Iemand vertelde dat de liefde van de familie Van de Pol
om het evangelie uit te dragen aanstekelijk werkt.
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In het tweede gedeelte vertelde Erika Kommers (GZB)
over de projecten van de GZB in Malawi, met name in het
zuiden. De GZB doet veel om gemeenten aan te moedigen en te helpen om diaconaal en missionair aanwezig te
zijn. Tidzalerana, waar Rieneke werkt, is daar een voorbeeld van. De kerk biedt mensen met een beperking een
veilig thuis, maar wil daarmee tegelijk laten zien waar het
Evangelie ons toe roept: dat ook zij worden gezien en
meetellen. Onze identiteit ligt niet in wat we presteren,
maar in wie we voor God zijn. De kerk moet dat steeds
opnieuw leren, ook in Afrika.
Ook in het bijbelstudieprogramma waar Gert aan werkt,
zijn de diaconale en missionaire aspecten belangrijk. De
opzet ervan nodigt ook mensen die niet of nauwelijks
kunnen lezen uit om volwaardig mee te doen. De vier basisvragen helpen daar bij. Iedereen kan meedoen!
Het naar buiten treden met het Evangelie krijgt ook gestalte in een ander programma dat de GZB in Malawi ondersteunt: Mission to Muslims wil het evangelie delen met
moslims.

In het derde deel haakten ook Gert en Rieneke zelf aan.
Ze ‘praatten’ ons eerst bij met een Þlmpje van acht minuten. Daarmee kregen we een levensechte impressie van
hun Malawische belevingswereld. Het Þlmpje sloot af met
een groet van ds. Kaseko, de directeur van het departement voor zending, evangelisatie en training. Hij dankte
ons hartelijk voor de steun die wij vanuit Nederland geven
aan de uitzending van Gert en Rieneke, en daarmee aan
de kerk daar.
Na het Þlmpje konden er vragen aan Gert en Rieneke
worden gesteld. Mooi om zo met elkaar in gesprek te zijn!
Tot slot spraken de aanwezigen de wens uit om een dergelijke bijeenkomst vaker te houden. Dat gaan we doen,
en we zijn van plan daarvoor ook andere geïnteresseerde
gemeenteleden uit te nodigen. “En kunnen we dan met
elkaar ook niet een eenvoudige Bijbelstudie doen, op de
manier zoals ze dat in Malawi leren?”, vroeg iemand. Een
goed idee! Ook daar gaan we mee aan de slag.
Ds. Trouwborst uit Nieuwleusen sloot af met een dankgebed.
Cees de Mooij, cees.demooij@outlook.com

`ç~ÅÜÉå=çé=~Ñëí~åÇ=
Christian is twintig jaar en is leerling-verpleegkundige.
Toen ze in Ekwendeni aan haar studie begon, hebben we
het schuurtje in onze tuin omgebouwd tot een plek waar
ze tijdens haar studie zou kunnen wonen. Ook na onze
verhuizing naar Blantyre houden we intensief contact, en
proberen we haar in
haar studie en woonsituatie te steunen.
De laatste tijd loopt
Christian stage in het
districtsziekenhuis
van Mzuzu. Die werd
in februari echter onderbroken, omdat de
scholen vanwege corona weer dicht gingen.
Ze ging tijdelijk terug
naar haar geboortedorp
Kawaza, ook al omdat
haar vader positief was
getest op corona. Hij had
een nacht in het ziekenhuis gelegen, maar was de
volgende dag naar huis gestuurd – niet omdat opname onnodig was, maar
omdat het ziekenhuis geen
plek voor hem had.
Dus sprong Christian in om
haar vader thuis de nodige
medische zorg
en ondersteuning te bieden. Rieneke en Christian belden
en appten die dagen regelmatig met elkaar. Al snel regelden we via-via dat ze de goede medicijnen voor haar vader kreeg. Ook stuurden we haar een saturatiemeter,

waarmee je eenvoudig het zuurstofgehalte in het bloed
kunt meten. Het is namelijk bekend dat ten gevolge van
corona het zuurstofgehalte in het bloed gevaarlijk laag
kan worden zonder dat de patiënt dat echt merkt. Na een
paar
benauwde dagen ging het
gelukkig gaandeweg beter met
haar vader – mede dankzij de
goede zorg die Christian aan
hem besteedde. Mooi dat ze
haar kennis en ervaring gewoon thuis in praktijk kon
brengen en vergroten. En
mooi ook dat Rieneke haar
van afstand wat kon coachen.
In die tijd wezen we Christian ook op een campagne
die werd voorbereid voor
de Internationale Vrouwendag op 8 maart.
Christian is namelijk een
zelfbewuste
jonge
vrouw:
terwijl
de
meeste
van
haar
schoolvriendinnen al
lang getrouwd zijn en
kinderen
hebben,
heeft zij er bewust
voor gekozen om een andere weg in te slaan. Ze is
niet alleen moedig, maar ook ambitieus! Toen ze over de
aanstaande campagne hoorde, nam ze meteen contact
op met een van de initiatiefnemers. Echt gaaf om te zien
waar dat toe leidde: ook zij kwam rond deze campagne in
beeld!
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In 2010 begon Hans Verspoor een eigen bedrijf: Diesel
Power International. Inmiddels heeft hij ook vestigingen
in de Verenigde Arabische Emiraten en Namibië. Hans is
een echte Bruënaar: hij komt uit Bruinisse, een van onze
deelgenotengemeenten. Sinds januari 2020 verblijft hij
vanwege zijn werk veel in Namibië. Hij heeft iets met
Afrika, zoals hij zelf zegt.
Toen hij rond Kerst in Nederland was, zag hij de nieuwe
versie van ons Þlmpje ‘Care4Malawi In4Minutes’. Die
hadden we samen met een kerstgroet naar de gemeenten gestuurd die ons en ons werk ondersteunen. Dat
bracht hem op een idee. Af en toe sponsort zijn bedrijf
Diesel Power International een project. Vorig jaar had het
bijvoorbeeld een diesel back-up generator gesponsord

aan een school in Tanzania. Dit jaar
zou hij graag iets willen doen voor
Care4Malawi.
Hans begreep goed dat wij met een diesel generator niet
zo veel zouden kunnen beginnen, maar dat maakte niet
uit. Zijn bedrijf maakte half maart € 3.500 over naar de
GZB. Met dat geld kunnen we hier boekenleggers laten
drukken waarop de vier basisvragen van onze bijbelstudiemethode staan afgedrukt. Volgend jaar kunnen we
daar ook DVD’s en USB-sticks van betalen waarop we de
training video’s naar de soms afgelegen dorpen kunnen
verspreiden.
U zult het begrijpen: wat zijn we blij met zo’n prachtige
steun in de rug!

`~êÉQj~ä~ïá=îáÇÉçÛë=
In januari hebben we een nieuwe
editie gemaakt van ons introductieÞlmpje ‘Care4Malawi In4Minutes’.
Hierboven hebt u kunnen lezen dat
we in februari een Þlmpje hebben
gemaakt om gemeenten die bij ons
en ons werk betrokken zijn ‘bij te
praten’ in woord en beeld. Deze

Care4Malawi

Þlmpjes en een paar andere kunt u
bekijken op ons kanaal op YouTube.
Zoek op YouTube gewoon naar
‘care4malawi’. Als u ons kanaal gevonden hebt, kunt u zich er ook op
abonneren. Zo blijft u bij als we een
nieuw Þlmpje plaatsen.

oáÉåÉâÉ=C=dÉêí=

dáÑíÉå=

Rieneke en Gert van de Pol zijn in januari 2017 vanuit de Johanneskerk in
Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi (zuidoostelijk Afrika). De
uitzending wordt mede gedragen door de Protestantse gemeente Rijnsburg.
Aanvankelijk woonden en werkten zij in het noorden van het land, maar in
december 2019 verhuisden ze naar het zuiden. Gert werkt voor de CCAP
Blantyre Synode aan de opzet van een Bijbelstudieprogramma, Rieneke
werkt voor Tidzalerana, dat gehandicapten een veilig thuis biedt.

Wilt u een gift overmaken?
NL91 INGB 0690 7624 45
tnv GZB, Driebergen
ovv ‘TFC Care4Malawi’

weblog
facebook
e-mail
postadres
woonadres

dw_=

www.care4malawi.nl
www.facebook.com/care4malawi
rieneke@care4malawi.nl | gert@care4malawi.nl
PO Box 1357, Blantyre, Malawi
GPS -15.725441,35.020692

qc`=

Postbus 28
Rienke Labeur-van de Pol
3970 AA Driebergen
Van der Waalslaan 95
0343 - 51 24 44
3045 BG Rotterdam
info@gzb.nl
010 - 669 03 65
tfc@care4malawi.nl
www.gzb.nl
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De GZB heeft het CBF-keurmerk
en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor
zijn giften aan de GZB aftrekbaar
en is het bijvoorbeeld mogelijk om
geld te schenken of na te laten
zonder belasting te betalen.
Advies nodig over hoe u giften
kunt aftrekken van de belasting of
hoe u een periodieke schenking
kunt doen? Bel dan gerust even
met Cees de Mooij, 06 - 51 50 08
42. Hij informeert u graag.
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