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Vlak voor een eerste verlofperiode
Voordat we er goed en wel erg in hebben, is het zover: We hopen aan 
het eind van deze maand naar Nederland te reizen voor een verlofpe-
riode van twee maanden. Allereerst zal die periode in het teken staan 
van ons gezin en van onze families. We zien er naar uit om onze kinde-
ren weer te zien en onze kleinkinderen natuurlijk ook. Twee kleinkinde-
ren hebben we nog nimmer in de armen gesloten… 
Ook onze ouders, die we nog mogen hebben, mijn oude moeder, inmid-
dels 92 jaar, en de vader en moeder van mijn vrouw willen we graag 
ontmoeten. 
Daarnaast zien we uit naar de landelijke zendingsdag op D.v. 15 septem-
ber en naar de kerkdiensten  en de gemeenteavonden die zijn afgespro-
ken. 
We hopen dat met name de laatstgenoemde dingen instrumenten 
mogen zijn in de  hand van de HEERE om het gebed voor het werk van 
de zending levend te houden bij jong en oud.

Toerusting van ouderlingen
Inmiddels is er toerustingswerk in gang gezet, gericht op de ouderlin-
gen van de gemeenten. Dit wordt ter hand genomen samen met de 
twee andere docenten aan het seminarie, dhr. Jumbe en ds. Banda. Elk 
gaat maandelijks naar een classis van de kerk, om een dag toerusting 
aan te bieden aan de ouderlingen van die classis. Binnen een jaar kun-
nen we op deze manier elke classis tenminste een begin aanreiken van 
toerusting van de ouderlingen, met betrekking tot het voorbereiden en 
houden van een preek. 
Ouderlingen worden daar regelmatig toe geroepen, vanwege het grote 
gebrek aan predikanten in de kerk hier. Er zijn weinig tot geen preken 
beschikbaar die voorgelezen zouden kunnen worden in het Chichewa. 
Daarom staan ouderlingen voor de taak om zelf preken voor te berei-
den, met een hoogst bescheiden hoeveelheid kennis en zonder enige 
literatuur die ze bij dat voorbereiden kunnen gebruiken. De cursus, die 
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wordt aangeboden, is er op gericht 
om ouderlingen in de gelegenheid te 
stellen om hun preken voor te bereiden, 
met alleen een Bijbel.

Geloofsleer en gebed
Inmiddels zijn er ook twee boekjes 
vertaald in het Chichewa die een goede 
aanvulling daarop bieden: Een samen-
vatting van de Bijbels gereformeerde 
leer en een boekje over het belang van 
gebed.
Deze twee boekjes kunnen door de 
predikanten worden gebruikt aan het 
begin van kerkenraadsvergaderingen 
en classicale vergaderingen. 
Doel van de beide boekjes is om het 
belang van een gezonde geloofsleer 
en het belang van het gebed blijvend 
onder de aandacht van de kerkenraden 
te brengen.

Een kindercatechismus
Een tijdje terug is de idee ontstaan 
om een bestaande catechismus voor 
kleine kinderen zo te bewerken dat die 

eenvoudig te gebruiken is samen met 
de Shorter Catechism of Westminster 
die in elke kerkdienst vraag voor vraag 
wordt uitgelegd. 
Huisgodsdienst, met geregeld Bijbel-
lezen en gebed rondom de maaltijden 
kent men hier eigenlijk niet. Er bestaan 
maar heel weinig christelijke basisscho-
len in Malawi. Met andere woorden, er 

wordt niet uit een kinderbijbel gelezen 
elke dag thuis. Er worden geen Bijbelse 
geschiedenissen verteld op school. Er 
wordt niet geleerd, thuis en op school, 
om zelfstandig de Bijbel te lezen.
En.. er bestaat niet zo iets als catechisa-
tie hier. 
Een en ander onderstreept de noodzaak 
voor onderwijs in de hoofdzaken van 

het christelijk geloof 
in de meest eenvou-
dige bewoordingen 
in het Chichewa. We 
hopen dat de HEERE, 
in Zijn verbondstrouw, 
dit kleine boekje wil 
gebruiken tot gees-
telijk welzijn van 
kinderen en jongeren, 
van gezinnen.

Een eerste 
jaar onder-
wijs aan het 
seminarie 
wordt afge-
sloten
Augustus is ook hier 
de jaarlijkse vakantie-
maand. Dezer dagen 
worden de afsluitende 
examens afgenomen 

van de studenten die 
De drie docentes tijdens de toerustingsweek voor predikantsvrouwen: de dames Banda, Jumbe en 
Pambala.

Kindercatechismus en toerustingsboekjes voor de ouderlingencursus.



hun eerste jaar studie achter de rug 
hebben. Ook de vierdejaars studenten 
voltooien hun studiejaar met examens. 
Als ik dit schrijf, buigen de studenten 
zich over de verschillende onderwerpen 
die aan hen in het achterliggende half 
jaar onderwezen zijn:
De eerstejaars studenten doen examen 
in Bijbelkennis, Inleiding Oude Testa-
ment en Inleiding Nieuwe Testament, 
Heidelbergse Catechismus, Kerkge-
schiedenis Afrika, Preekvoorbereiding 
en Engelse grammatica.
De vierdejaars studenten buigen zich 
over examens in: Bijbelkennis, Oude 
Testament: de kleine profeten, Bijbelse 
Theologie, Institutie van J. Calvijn, Kerk 
zijn in gereformeerde zin, Apologetiek, 
Engelse grammatica.

Les in de Engelse taal
U / jij zult denken: waarom les in de 
Engelse taal? Heel eenvoudig: Er is 
weinig Bijbels gereformeerde literatuur 
beschikbaar in het Chichewa, terwijl 
er een schat aan boeken beschikbaar 
is in de Engelse taal. Wordt het voor de 
studenten gemakkelijker om Engels te 
lezen en te begrijpen, dan wordt het 
ook gemakkelijker om een goed theo-

logisch boek uit de bibliotheek van het 
seminarie te lenen en te lezen! Malawi 
vormt geen uitzondering op de cultuur 
van Afrika. Er wordt niet gemakkelijk 
een stevig boek ter hand genomen. 
Afrika heeft meer een verhaal cul-
tuur dan een lees cultuur. U en jij zult 
begrijpen dat het van belang is om de 
drempel zoveel mogelijk te verlagen 
voor onze studenten om tot lezen te 

komen. Want lezen verbreedt en ver-
diept de geestelijke kennis, nodig om in 
getrouwheid het ambt van dienaar des 
Woords te bekleden.

Een tweede toerustings-
week voor vrouwen
Door het moderamen van de synode is 
besloten om vanuit elke classis twee 
vrouwen te laten afreizen naar Zomba, 
voor een toerustingscursus van een 
week. De vrouwen die daarvoor in de 
classis worden aangewezen krijgen de 
taak om datgene wat ze ontvangen 
tijdens de toerustingsweek te delen 
met de vrouwen uit de verschillende 
gemeenten in hun eigen classis. De toe-
rusting in Zomba wordt door een drie-
tal vrouwen uit de gemeente te Zomba 
gegeven onder verantwoordelijkheid 
van de docenten van het seminarie: de 
vrouw van ds. Banda en de vrouw van 
dhr. Jumbe onder andere.
Mijn vrouw heeft zich in dit stadium 
nog wat afzijdig gehouden van de orga-
nisatie van de toerusting van vrouwen. 
Dat heeft vooral te maken met het feit 
dat het voor haar (en voor mij) nog een 

Predikantsvrouwen in het leslokaal.
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Les in de Engelse taal.



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

puzzel is om vragen naar aanleiding 
van een lezing gemakkelijk te begrijpen 
en gemakkelijk te beantwoorden in het 
Chichewa. We hopen en bidden dat dat 
in de toekomst wél binnen ons bereik 
ligt!

Oprechte dank
We willen u en jullie  hartelijk danken 
voor de gebeden die met grote regel-
maat worden opgezonden tot God de 
HEERE. Het is en blijft bemoedigend 
om te horen en te lezen, dat velen zich 
daartoe gedrongen weten. We hebben 
geen verwachting van wat we zelf aan 
inspanningen leveren. Maar, we hebben 
grote verwachting van de Koning der 
Kerk. Aan Hem is gegeven alle macht 
in hemel en aarde. En Hij deed het zen-
dingsbevel in Mattheüs 28 vergezeld 
gaan van de belofte: Ik ben met u tot 
aan de voleinding der wereld.
 
Ds. en mevr. Van der Bas  
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Hebreeuwse les.

Groepsfoto met 1e jaars studenten.


