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Gebedspunten

Wilt u met ons danken voor:
• de vaste groep vrijwilligers om ons heen.
• de mooie en succesvolle acties.
Wilt u ook bidden voor:
• de blijvende nood in Malawi, zeker nu
met de dreigende corona.
• de bouw van de kerk in Mwambala.
• onze vrienden in Malawi.

Reis 2020 [ uitgesteld ]

In verband met corona stellen wij de reis
naar Malawi uit. Uiteraard blijven wij ons
wel inzetten voor Malawi en houden wij
contact met de mensen daar. Als we een
datum hebben, dan laten we dit uiteraard
zo spoedig mogelijk weten.
Lijkt het jou leuk om ook een keer mee
te gaan? Laat het ons weten!

Project(je) 2020

Ons oorspronkelijke plan was om in 2020
weer naar Malawi te gaan. De werkelijkheid is helaas anders. Nu ontvingen wij via
de stichting Opdracht in Afrika (OIA) de
hulpvraag uit Mwambala (circa 7 km van
Thyolo). Door de regen is de kerk weggevaagd en is de gemeente zelf aan de
slag gegaan om de kerk opnieuw op te
bouwen. De hoop is om de kerk af te
hebben voordat het regenseizoen begint
(november), zodat de diensten droog
bijgewoond kunnen worden.
Ook al gaan we dit jaar zelf niet naar
Malawi, hebben we besloten om de
gemeente daar wel dit jaar financieel te
steunen. Een deel zal uit ons ‘spaargeld’
komen en een deel uit die van de stichting.
Een mooi ‘projectje’ om gezamenlijk op
te pakken. Dit past mooi bij ons motto:
Samen Sterk voor Malawi! We hopen en
bidden dat hiermee de gemeente daar
bemoedigd wordt.

Malawi en corona
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, is ook in Malawi corona niet
onopgemerkt gebleven. Veel Malawianen
die werkzaam waren in Zuid-Afrika zijn
naar huis gestuurd. Samen met besmette
Malawianen zijn zij teruggereisd en in
Malawi opgevangen. Zij moesten allen in
‘thuisisolatie’… maar hoe houd je afstand
als je met vijf mensen in één kamer/hut
woont? Praktische problemen, die voor
ons eenvoudiger zijn.
De overheid van Malawi wilde een algehele
lockdown, maar dan vormde honger een
groter gevaar dan corona. De rechtbank
heeft daarom besloten dat een lockdown
niet door mocht gaan.
Vanaf 1 april zijn de scholen gesloten,
zonder vervangend onderwijs. Hierdoor is

C

rona in Malawi

(1 september 2020):
• Positief getest:
5.575 personen
• Overleden:
175 personen
Onzeker is wel of alles goed geregistreerd is.

er een flinke leerachterstand ontstaan.
Er is hoop dat de scholen deze maand
weer open gaan. Maar hoe kan dit met
klassen van 50 tot 100 kinderen?
Kerken mochten maar tien bezoekers
ontvangen, waardoor het voor veel
mensen langere tijd niet mogelijk was om
diensten bij te wonen. U zult begrijpen dat
er in Malawi geen internetuitzendingen
mogelijk zijn, zoals bij ons. Sommige
mensen zochten elkaar thuis op om toch
iets van een zondagsviering te hebben.
Momenteel mogen 100 mensen in de kerk,
waardoor kerkbezoek weer mogelijk is.
De economie heeft ook een diepe deuk
opgelopen, beperking van goederen heeft
de prijs nog meer verhoogd, waardoor de
situatie voor veel mensen nog meer
schrijnend is geworden.
Vanuit het EBC hospital (met daarnaast
‘onze’ moeder-kindkliniek, ons project van
2012) is in de omgeving voorlichting
gegeven over corona. Verder is er
hygiënemateriaal en voedsel uitgedeeld.
Wilt u met ons voor onze vrienden in
Malawi bidden?
Groeten,
Werkgroep Hoevelaken naar Malawi

Wijnactie – voor de feestdagen
Omdat we graag bezig blijven, en het in
december wat koud is voor een ijs-actie,
hebben we iets originelers ‘bedacht’: een
wijnactie!

Het gaat om rode en
witte wijn en bestellen
kan per doos (6 flessen).
De kosten zijn € 35
per doos.

We krijgen vaker de vraag wanneer is jullie
wijn er weer, nou: bijna! Om de decembermaand door te komen, is het mogelijk om
de wijn zaterdag 28 november op te
halen. Bestellen kan tot 21 november.
Het duurt dus nog even, maar….. noteer
het vast in de agenda!
Kunt u/ jij niet wachten en wil je de wijn
alvast bestellen: dat kan! Mail naar
info@hoevelakennaarmalawi.nl of stuur
een appje naar 06 - 52 38 48 89.
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Hoevelaken naar Malawi
Terugblik actie Bier-ijs
Afgelopen Vaderdag hebben wij 88
pakketjes verkocht met daarin een bak
La Chouffe ijs en twee La Chouffe biertjes.
We hopen dat jullie er van genoten
hebben! We hebben er een mooi bedrag
mee opgehaald, maar liefst € 523,14.
Hartelijk bedankt hiervoor!

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.

Financiële stand
voor Malawi

€ 11.000

Bruiloften...

Colofon
Benjamin & Laila

Aart & Arthanja

Onze Malawiaanse chauffeur Benjamin is
met Laila getrouwd. We wensen het bruidspaar Gods zegen toe op hun verdere
levenspad. We waren ook uitgenodigd,
maar u zult begrijpen dat we niet even langs
konden gaan (en zeker niet in deze tijd).

Dinsdag 23 juni zijn Aart en Arthanja in
het huwelijksbootje gestapt. Door de
coronamaatregelen iets anders dan
bedacht, maar jullie kijken terug op een
prachtige dag en mooie stap in jullie leven.
Wij wensen jullie veel liefde en geluk toe!

...en een geboorte

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)

Op vrijdag 31 juli hebben Jonathan en
Geertrude een zoon gekregen, Jozef.
Jozef is te vroeg geboren, waardoor de
start zeer zorgelijk was. Dankbaar zijn wij
dat het naar omstandigheden nu goed
gaat. Het is een wonder hoe mooi God
ook nu weer zo’n klein mannetje als een
parel in Zijn hand draagt.
Van harte gefeliciteerd met jullie zoon.

www.studiofrisk.nl
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