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Gebedspunten

Wilt u met ons danken voor:
• de nieuwe aanvulling van de werkgroep.
• het vertrouwen van onze achterban.

Werkgroep weer compleet!
Sinds september jongstleden is de
werkgroep weer compleet. Na het
afscheid van een aantal leden zijn Aart,
Geertrude en Jonathan erbij gekomen.
Met z’n zessen gaan we nu als werkgroep
vol enthousiasme aan de gang. Er wordt
inmiddels volop nagedacht over (leuke!)
acties en er worden plannen gemaakt om
de lokale bevolking écht en duurzaam te
helpen. Graag houden wij u daarvan op de
hoogte. Dat doen we door middel van deze
nieuwsbrief maar ook onze stille kracht

Arjan Molenaar draagt daar zijn (digitale)
steentje aan bij. We hopen dat u net als
voorheen ons voorgenomen werk en de
doelgroep in Malawi steunt, niet alleen
financieel. U hoort snel weer van ons.
Wanneer u voor die tijd vragen heeft,
wilt sponsoren of gewoon benieuwd
bent wat we nu precies doen, neem dan
contact met ons op!
In deze nieuwsbrief vindt u nog een kort
stukje over een ieder van ons.

Wilt u ook bidden voor:
• de nabestaanden van de heer Monjeza.
• de voorbereidingen en invulling van de
komende periode.
• het project ‘Malawi 2018’.

Verdrietig nieuws
Helaas ontvingen
wij droevig nieuws
uit Malawi.
Maandagmorgen
7 augustus 2017
is de oude pastor
Levson Monjeza
overleden. De heer Monjeza was voorheen de pastor en de grondlegger van
het compound in Thyolo en de EBC.
Thyolo is onze thuisbasis in Malawi,
waar in 2010 een artsenverblijf en
in 2012 een moeder- en kindkliniek
gerealiseerd zijn. De EBC, oftewel
Evangelical Brethren Church, is het
kerkgenootschap waar wij de projecten
voor uitvoeren. Wij zullen zijn warm
welkom, geloofsovertuiging, humor
en betrokkenheid gaan missen.

Van links naar rechts: Jan van Wincoop, Cor Ruiter, Aart Verweij, Geertrude en Jonathan Lambooij

Project 2018
In 2018 hopen enkele van ons wederom af
te reizen naar Malawi om onze broeders
en zusters te ondersteunen bij verschillende projecten. Dit zal met name in de
omgeving van Thyolo zijn, de thuisbasis
voor de gemeente EBC (Evangelical
Brethren Church). Het doel is nog niet

100% definitief, maar wij zullen onder
andere gemeenschappen ondersteunen
met irrigatieprojecten en het herstel
van dorpshuizen en onderkomens voor
predikanten. Daarnaast hopen wij het
40-jarig bestaan van de kerk te mogen
bijwonen en samen met hen te vieren.

Malawi in Concert!
Noteer vast in uw agenda:
donderdag 22 februari 2018.
Dit belooft een hele mooie avond vol
muzikale verassingen te worden.
We hebben bekende artiesten en
veelbelovend jong talent. Dit alles met
het doel om de mensen in Malawi te

ondersteunen en u een prachtige avond
te bezorgen!
Uiteraard volgt er binnenkort meer
nieuws. Over welke prachtige kerk het
wordt bijvoorbeeld en welk talent er
komt optreden! We hopen u in ieder
geval te ontmoeten op 22 februari 2018.
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Hoevelaken naar Malawi
Wielrennen voor Malawi: Rondje Brussel
Het gaat weer gebeuren: fietsen voor
Malawi. Weten jullie het nog? In 2014 de
fietstocht van Parijs naar Hoevenlaken,
die enorme prestatie 500 km fietsen in
24 uur! We gaan weer voor een nieuwe
uitdaging. Dit keer is de uitdaging met een
nieuwe route, genaamd Rondje Brussel.
We gaan +/- 550 km fietsen binnen 24 uur.
Dit alles gaat plaats vinden op 22 t/m 23
juni 2018.
Ben jij een wielrenner, houd je van een
uitdaging en wil je wat betekenen voor
de mensen in Malawi? Geef je dan snel
op voor 1 januari 2018 en ga de uitdaging
aan!

Hoevelaken

Brussel

Hoe kunt u helpen?
> Door voor ons werk te bidden;
> Door de mensen in Malawi in uw voorbede
mee te nemen;
> Door onze folder en nieuwsbrief te
verspreiden en onze naamsbekendheid te
vergroten;
> Door een financiële steun te geven,
structureel of incidenteel.

Op de hoogte
blijven of steunen?
Elk kwartaal komt er een nieuwsbrief uit.
Hierin staan de acties die wij opzetten en het
laatste nieuws. Wilt u ook een nieuwsbrief van
onze werkgroep? Meldt u dan aan via onze
e-mail. Dit kan ook via de website. Dan krijgt u
per mail de laatste acties en nieuwtjes
toegestuurd. Wilt u uitgebreide of meer
informatie over Opdracht in Afrika? Dit kan via
de site van de stichting opgevraagd worden.

Even voorstellen…
Jan en Nanny van Wincoop
Jan (33) en Nanny (32) van Wincoop:
Woonachtig in Hoevelaken met onze
dochter. Sinds 2009 betrokken met
Malawi en ook regelmatig bezoeken/
werkzaamheden uitgevoerd ter plaatse.
Motto: Samen sterk, zowel maatschappelijk als in Woord. Nanny verzorgt de taak
secretaresse en algehele ondersteuning
en Jan is als voorzitter aangesteld en is
daarbij het contactpersoon richting de
stichting en Malawi.

Jonathan Lambooij
Jonathan, 30 jaar, Hoevelaken, getrouwd
met Geertrude. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam voor een adviesbureau
gespecialiseerd in het aanvragen van
subsidies. De ervaring die ik heb met
subsidies/fondswerving zet ik graag in
om bij te dragen aan het succes van de
‘opdracht’ in Malawi.

Geertrude Lambooij
Hoi allemaal. Ik ben Geertrude Lambooij
en getrouwd met Jonathan, ook lid van de
werkgroep. Geboren in Woerden en dankzij
mijn man in Hoevelaken terecht gekomen.
Het bevalt me goed in Hoevelaken! In het
dagelijks leven ben ik werkzaam met
illegale vreemdelingen. Elke dag ontmoet
ik mensen van over de hele wereld. Dit
verklaart wellicht mijn multiculturele

affiniteit en keuze voor de werkgroep
‘Hoevelaken naar Malawi’. Ik heb al
gemerkt dat het een leuke club is met
mooie doelen! Ik hoop mijn steentje te
kunnen bijdragen aan een betere wereld
via deze werkgroep. Graag ontmoet ik u
tijdens onze acties of bijeenkomsten.
Hartelijke groet, Geertrude.

Aart Verweij
Mijn naam is Aart Verweij, 22 jaar oud en
ben geboren en getogen in Leusden,
strak naast Amersfoort. Hier hebben mijn
ouders een gemengd melkveebedrijf.
Naast de koeien maken we het welbekende
ambachtelijke boerenijs, onder de naam
IJshoeve Ruitenbeek. Ik ben momenteel
werkzaam op het bedrijf van mijn ouders
en een paar dagen in de week bij Verweij
uw bestrater.

Colofon

Contactpersoon Jan van Wincoop
Telefoon (033) 785 18 55
E-mail info@hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (werkgroep)
www.hoevelakennaarmalawi.nl
Internet (stichting) www.opdrachtinafrika.nl
www.facebook.com/hoevelakennaarmalawi
@werkgroep_HNM
Bank NL36 INGB 0007 9101 10
t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika te Huizen.
(Giften zijn aftrekbaar van de belasting,
KvK inschrijfnummer: 41192021)

Cor Ruiter
Mijn naam is Cor Ruiter, getrouwd met
Susanne en vader van een mooi ventje.
Ik werk bij een bouwkundig (bouwfysisch)
adviesbureau voor de bouw. Zelf ben ik
vanaf 2011 betrokken bij de werkgroep,
het was even spannend toen een aantal
leden stopten, maar door de nieuwe
werkgroep weer vernieuwde energie
gekregen om iets moois te doen voor
Malawi.

www.studiofrisk.nl
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