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Na een half jaar

Na een half jaar verblijf en werk op het zendingsveld in Malawi is het hoog tijd voor een tweede nieuwsbrief. Op deze
manier dragen we er aan bij dat u en jij op de hoogte blijft
van het zendingswerk vanwege de Hersteld Hervormde
Kerk.

Meeleven en meebidden

Mailadres familie Van der Bas in
Malawi: cjpvdbas@gmail.com
Opgeven voor toezending volgende
nieuwsbrieven:
famvanderbasmalawi@gmail.com
Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)

Menig keer vinden we in de brievenbus bij het postkantoor
in Zomba kaarten en brieven vanuit Nederland. Van ouderen en jongeren, van plaatselijke zendingscommissies, van
vrouwenverenigingen, van jeugdverenigingen, van zondagsscholen, van gemeenten.
Vandaag de dag is het mogelijk om via de computer berichten te versturen. Maar we ervaren het als extra bijzonder
wanneer mensen of verenigingen hun meeleven betuigen
door middel van het schrijven van een brief of een kaart.
Eigenlijk altijd lezen we de verzekering op kaarten en in
brieven, dat wordt aangehouden in het gebed tot God voor
het zendingswerk. Opdat God ook in Malawi zal worden
verheerlijkt en Zijn Koninkrijk hier zal worden uitgebreid.
Wij zijn een verbond aangegaan in de uitzendingsdienst
om van dag tot dag voorbede te doen voor de kerk in Nederland. Die belofte, voor Gods aangezicht gedaan, kunnen
en willen wij van onze kant niet vergeten.

Toerusting van vrouwen

In de achterliggende tijd heeft ds. R.J. Oomen samen met
zijn vertaler toerustingscursussen georganiseerd door heel
Malawi. Naast deze cursussen worden door verschillende
classes meerdaagse ontmoetingen van vrouwen bijeengeroepen. Een van de docenten kan worden uitgenodigd om
Bijbellezen tijdens de lunchpauze.
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Mevr. Van der Bas houdt haar lezing
voor de vrouwenbijeenkomst in de eigen classis, Zomba over Efeze 5, de verhouding man en vrouw in het huwelijk
Vrouwenbijeenkomst in Chikwawa op zaterdagmorgen, genomen voorafgaan aan

op de laatste dag van zo’n bijde preek over Izak en Rebekka.
eenkomst te preken. In de classes in Chikwawa ten zuiden van
Maar, wat nadrukkelijk vermelBlantyre heb ik gepreekt over
ding verdient: Mijn vrouw heeft
elementen uit Genesis 24 en 25,
op verzoek van de vrouwen van
over de totstandkoming van het de gemeente in Zomba een
huwelijk van Izak en Rebekka,
inleiding verzorgd over de maover het bidden van hen samen
nier waarop aan een christelijk
om de kinderzegen en over de
huwelijk gestalte wordt gegeven
voorkeur van elk van de ouders
in Nederland. Haar inleiding liep
voor een van hun twee kinderen. uit op een behandeling van het
Onlangs werd er ook zo’n meergedeelte uit Efeze 5 over de verdaagse vrouwensamenkomst
houding van man en vrouw. En
gehouden in eigen classis:
...waar ik zelf nog schroom om
Zomba Noord. Tijdens die bijeen- het preken in het Chichewa te
komst heb ik gepreekt over het
doen, daar hield mijn vrouw haar
gebed van Hannah, 1 Samuël 2.
inleiding in de taal van het land!

Dames die luisteren naar de lezing van Mevr. Van der Bas.

Alle reden tot dankbaarheid jegens de HEERE. Het is ons gebed
dat zij in de toekomst van betekenis mag zijn bij het toerusten
van vrouwen in de verschillende
delen van het land, zowel geestelijk als praktisch.

Opleiding van predikanten
In de achterliggende maanden
zijn er brieven gestuurd naar
alle kerkenraden met een verzoek om bekend te maken, dat
er vanaf september opnieuw
gelegenheid wordt geboden de
opleiding tot predikant te volgen.
Inmiddels hebben kerkenraden uit het gehele land brieven
binnen gekregen van mannen
die zich geroepen weten tot
het ambt van dienaar van het
Woord. Na een gesprek met hun
kerkenraad worden deze brieven met een aanbeveling van de
kerkenraad doorgestuurd naar
het moderamen van de synode
van de kerk.
Inmiddels zijn de briefschrijvers
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uitgenodigd om naar Zomba
te komen voor een schriftelijk
toelatingsexamen met vragen
die een drietal terrein beslaan:
Bijbelkennis, geloofsleer en algemeen kerkelijke vragen.
Degenen, die dit examen bevredigend afleggen, worden
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een lid van het
moderamen van de synode en
een docent van het seminarie.
We vragen uw en jouw gebed
voor de schriftelijke examens
De te bevestigen predikant, ds. Loki.
die worden gehouden en vooral
De kerk is er bij gebaat, wanneer
voor de toelatingsgesprekken
een aantal studenten zijn studie
die zullen worden gevoerd. We
geheel zal kunnen voltooien en
zien er naar uit, dat de HEERE
Zelf arbeiders in dit deel van Zijn tot predikant zal kunnen worden
bevestigd. In veel gemeenten
wijngaard zal uitstoten.
gaat tot op heden maar eenmaal
in de 6 weken iemand voor die
Vervolgopleiding van
studenten na hun stage- tenminste de basisopleiding
periode in de gemeente heeft gevolgd. Er zijn delen binnen de kerk hier, waar dat slechts
In de Reformed Presbyterian
eenmaal in de 12 weken het
Church of Malawi worden stugeval is.
denten na een basisopleiding
Tot heden is het nauwelijks te
een tijdje toegewezen aan
realiseren om eenmaal in het
een aantal gemeenten om er
jaar de bediening van de Heilige
praktijkervaring op te doen. In
Doop te laten plaatsvinden in elk
deze periode van tenminste zes
maanden werken ze onder bege- van de gemeenten en eenmaal
in het jaar de bediening van het
leiding van een predikant.
Heilig Avondmaal.
In overleg met het moderamen
De verlegenheid om predikanten
van de synode is besloten om
is groot. Tegelijk is een eerste
parallel aan de opstart van een
verantwoordelijkheid van de
nieuw eerste jaar van de studie,
kerk om erop toe te zien, dat deook de vervolgopleiding aan te
genen die men toelaat van Godsbieden aan hen die inmiddels
wege geroepen zijn en getrouw
geruime tijd praktijkervaring
zijn.
hebben opgedaan.
Deze vervolgopleiding zal in
Ouderlingen geroepen
deeltijd worden aangeboden:
een week in de maand onderwijs om te preken
Wanneer maar eenmaal in
aan het seminarie, drie weken
de zes weken een voorganger
in de gemeente aan het werk.
preekt, zijn de ouderlingen
De verwachting is, dat de vergeroepen om op de andere
volgopleiding op deze manier
tenminste twee jaar in beslag zal zondagen onderwijs te geven
vanuit de Shorter Catechism van
nemen.

Westminster en om een preek te
houden tijdens de kerkdienst.
Ouderlingen houden hier een
eigen preek. Want.. gedrukte preken in het Chichewa zijn bijna
niet voorhanden. Dus, preeklezen
kan je een ouderling in Malawi
niet laten doen. Op bescheiden
schaal wordt wel geprobeerd
om in deze leemte te voorzien.
Maar zelfs als die leemte geheel
zou worden opgevuld, dienen we
voor ogen te houden dat de cultuur in Malawi niet op lezen en
op voorlezen gericht is.
In overleg met het moderamen
van de synode hier is daarom
besloten om in het najaar te
beginnen met een vervolgcursus
voor ouderlingen, vooral gericht
op het leiden van kerkdiensten.
Geprobeerd zal worden om binnen de periode van ongeveer
een jaar aan ouderlingen uit elke
classis (20) in ieder geval een
eerste cursus met deze inhoud
aan te bieden. Daarnaast worden er ook nog steeds diaconale
cursussen gegeven en cursussen
psalmzingen.

Vervolgstudie predikanten en docenten uit het
onderwijs

Er wordt al enige jaren aan man-
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nen uit de kerk een vervolgstudie theologie aangeboden, die
bedoeld is om de kennis te verbreden en te verdiepen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van materiaal van een instituut uit de
Verenigde Staten: Miami International Theological Seminary.
Het is een Seminary dat Bijbels
onderwijs wil aanbieden op een
gereformeerde grondslag. Dit
Seminary levert cursussen aan,
die studenten stimuleert tot
een meer universitair niveau
van theologiseren. Een en ander
kan er mogelijk aan bijdragen
dat een aantal predikanten in de
toekomst in staat zal zijn om van
waarde te zijn voor de opleiding
van een nieuwe generatie voorgangers.
Ook docenten in het basisonderwijs en in het middelbaar
onderwijs volgen deze opleiding.
Wie bedenkt, hoe schaars goed
christelijk onderwijs in Malawi
is, zal beseffen hoe dankbaar
we mogen zijn dat er inderdaad
docenten zijn die deze opleiding
volgen.
Een waardevol bezoek aan een
conferentie in Zuid Afrika
Als docenten van de predikantenopleiding werden we in de
gelegenheid gesteld om een
conferentie te bezoeken vlakbij Pretoria in Zuid Afrika. Deze
driedaagse conferentie was
gericht op docenten in Zuidelijk
en Oostelijk Afrika aan predikantenopleidingen met een
gereformeerde grondslag. Het
Mukhanyo College in Zuid Afrika
organiseert die conferentie elk
jaar.
Om meerdere redenen was het
bezoeken van deze conferentie
waardevol. Allereerst versterkte

het de onderlinge band tussen
ds. N. Banda, dhr. J. Jumbe en ondergetekende. Daarnaast bood
het de mogelijkheid om contacten aan te gaan met docenten
in een vergelijkbare situatie. Zelf
kwam ik er bijvoorbeeld achter
Rechts op de foto twee docenten
dat een Bijbel Seminarie in Zam- weermee ik mag samenwerken op het
bia is ontstaan uit zendingswerk seminarie: dhr. Jumbe en ds. Banda.
van de Free Church (Continued)
een van de studenten gevraagd
of Scotland. Persoonlijke onteen Bijbelgedeelte te lezen en te
moetingen zijn een werkelijke
motiveren waarom hij juist dat
bemoediging in het hoogst verantwoordelijke werk waartoe we gedeelte met zijn medestudenten wil delen. Vervolgens krijgt
als docenten geroepen zijn.
Maar de belangrijkste reden voor ieder de gelegenheid om te reahet bezoeken van deze conferen- geren. Soms worden er verduitie was toch wel de inhoudelijke delijkingsvragen gesteld. Maar
het gebeurt vaker dat andere
en praktische toerusting die er
studenten iets aanreiken over
werd geboden op een eerlijke
het gelezen Schriftgedeelte vanSchriftuurlijke basis, in overeenuit een wat andere invalshoek.
stemming met de gereformeerDat leidt soms tot een waardevol
de belijdenis.
Een van de dingen die meerdere gesprek voor allen. Je kunt er
naar uitzien, dat zo’n klein mokeren aan de orde werd gesteld
was het belang van persoonlijke ment van ontmoeting rondom
Gods Woord, mag bijdragen aan
betrokkenheid op de studenten.
de onderlinge geestelijke verHet is niet alleen van belang
bondenheid, maar meer nog.. Je
dat er sprake is van deugdelijke
kunt er naar uitzien, dat dergekennisoverdracht maar ook van
lijke ontmoetingen iets kunnen
vorming van hun persoonlijkbetekenen voor de omgang van
heid, geestelijk en karakterolostudenten met de HEERE.
gisch. Dat vraagt van elk van de
docenten een leven in afhankeDitmaal was de nieuwsbrief
lijkheid van de HEERE. Een leven
vooral gericht op opleiding en
in ootmoedige vreze Gods, in
toerusting. Daar ligt dan ook
aanhoudend gebed voor elk van
het zwaartepunt van de arbeid
de studenten. Het element van
het zelfonderzoek ontbrak op de waartoe we ons geroepen weten. Het is onze bede, dat de
conferentie niet..
HEERE en hier en in Nederland
Ontmoetingen met stu- en in Suriname Zijn werk niet zal
denten tijdens de lunch laten varen. Laten we met elkaar
en voor elkaar bidden om Zijn
Vanaf de eerste keer dat er
studenten naar het seminarie in hulp. De hulp van Hem Die heZomba kwamen dit jaar, is er een mel en aarde gemaakt heeft. De
begin gemaakt met een moment hulp van Hem Die trouw houdt!
van ontmoeten rondom de Bijbel
Ds. en mevr. Van der Bas
na de lunch. Telkens wordt aan

