
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief over het Diaconaal
Jongerenproject 2015. Elke maand  houden we u via deze brief op de
hoogte van de ontwikkelingen binnen het project. ‘Kalata’ betekent
‘brief’. 
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Het is alweer een tijdje geleden sinds de groep zich in de jongerendienst
heeft gepresenteerd. In de dienst is toen kort toegelicht wat het Diaconaal
Jongerenproject voor 2015 inhoudt. Malawi 2015 is iets anders dan 2012.
Dit keer wordt er geen klaslokaal gebouwd maar een gebedshuis voor de
Michiru gemeente in Blantyre. In 2012 is er voor de eerste keer een reis
naar Malawi afgelegd waaraan verschillende contacten zijn
overgehouden. Er is toen samengewerkt met de lokale gemeente van ds.
Paul Mawaya. Inmiddels zijn we via Paul een partnership gestart met de
Michiru gemeente. Een kerk in een ander deel van de stad Blantyre.

Deelnemers en reisleiding
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De groep voor 2015 is bekend: er gaan 15 deelnemende jongeren mee en 3 reisleiders. Natuurlijk lopen de
rollen reisleider en deelnemer voor de reisleiders een beetje door elkaar want je kunt niet meegaan zonder
een deelnemer te zijn. Als reisleiders gaan mee: Petra en Pieter Verloop en ds. Wouter Bakker. Hieronder volgt
een lijstje met de namen van de jongeren:
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Gebedspunten
Wilt u de volgende punten
meenemen in uw persoonlijk
gebed?

– De Michiru gemeente in
Blantyre.
– De deelnemers
– De reisleiding
– De voorbereidingen

Het afgelopen jaar is er zorgvuldig onderzocht met welk (bouw)project de gemeente het meest gebaat zou zijn.
Er is natuurlijk genoeg te bouwen, maar waarmee kan de gemeente nu zo veel mogelijk mensen helpen en
bereiken? Er is toen besloten dat een gebedshuis een goed doel is om een Diaconaal Jongerenproject voor op te
starten. De Michiru gemeente bevindt zich in de stad. Mensen die daar wonen hebben dus de mogelijkheid om
naar de kerk te gaan in een solide gebouw. Op het platteland rondom de stad wonen mensen in simpele stenen
hutjes. Vaak zelf gebouwd met zelfgebakken stenen. Voorzieningen zijn er niet of nauwelijks. Hier staan dus ook
weinig tot geen openbare gebouwen zoals kerkgebouwen. Door op die plek een gebedshuis te bouwen kan een
gemeente als Michiru zich uitreiken naar de mensen op het platteland door ook daar samenkomsten gaan
organiseren of de mensen de mogelijkheid te geven om dit zelf te doen. Wat begint bij samenkomen om te
bidden kan uiteindelijk uitgroeien tot het stichten van een eigen gemeente. Zo wordt dan als het ware een zaadje
voor een nieuwe kerkelijke gemeente geplant. Malawi 2015 is dus een beginpunt van het stichten van een
nieuwe dorpsgemeente in een van de armste gedeelten van Blantyre. 



 

Acties 

Actie - agenda: 

Kerstmarkt: vrijdag 19 december van 19:00-21:00 in de
Maranatha

Nieuwjaarsduik: Zaterdag 3 januari van 12:00-14:00.
Aanmelden kan vanaf 12 jaar via 
nieuwjaarsduikmalawi@gmail.com Inschrijftermijn is
verlengd t/m 28 december. 

Autowas-actie: zaterdag 10 januari op parkeerterrein
rond de Maranatha van 8:30-15:30. €7,50 per auto

Kijk voor andere acties en verdere informatie over het
project op www.diaconaaljongerenproject.nl of bezoek
onze Facebookpagina: www.facebook.com/djpmaranatha 

Eerste autowas-actie een succes!
Op zaterdag ochtend 8 november gingen de deelnemers vroeg op om auto’s te wassen. In het begin liep het
nog niet zo storm, maar rond 10 uur druppelden er steeds meer auto's het parkeerterrein op.  In totaal zijn er 21
auto’s gewassen en is er met deze eerste was-actie ruim 200 euro opgehaald! Een superstart!

De Michiru gemeente
Michiru CCAP is een gemeente binnen het kerkverband van de CCAP: Church of Central Africa, Presbyterian.
De gemeente valt onder de Blantyre Synode. De Synode telt 500 gemeenten en 600 gebedshuizen. Deze zijn
gevestigd in 14 van de 28 districten in Malawi. De Blantyre Synode erkent een kerkelijke gemeente als er
minimaal 200 leden zijn en een gebedshuis als er een minimum van 35 leden geteld wordt.  

Michiru CCAP is gelegen in een buitenwijk van Blantyre en trekt daardoor mensen uit de stad en uit de
omliggende dorpen. Voor de mensen uit de dorpen is het te ver lopen. Daardoor zijn zij gestart met
gebedsdiensten wat tot gebedshuis is ontstaan. Michiru CCAP heeft drie gebedshuizen in het Michiru gebergte
onder haar verantwoording met gemiddeld 150 leden. Deze gebedshuizen zijn: Chilingani, Mudi en Maliya.

Michiru CCAP is 1 van de 52 CCAP gemeenten in de stad Blantyre. Het begon in 1940 als een gebedshuis en is
later in 1984 erkend als gemeente. Het is dus een gemeente die zelf de ontwikkeling van gebedshuis naar
kerkelijke gemeente heeft doorlopen. Vandaag de dag telt de Michiru gemeente 5000 leden waarvan er iedere
zondag zo'n 2500 de eredienst bezoeken. Omdat dit niet allemaal in 1 keer in de kerk past, zijn er 3 diensten per
zondag. De eerste dienst is in het Engels en begint vroeg in de morgen, namelijk om 6:00. Naar deze dienst
komen gemiddeld 900 leden. De tweede dienst van de dag is in het Chichewa (de taal die voor het grootste
deel in Malawi gesproken wordt)en is om 8:00 's morgens. Deze dienst wordt bezocht door circa 1100 leden.  De
derde dienst is een Chichewa jeugddienst om 10:00. Mensen die te laat zijn voor de eerste twee diensten
bezoeken vaak de derde. Deze jeugddienst is ingesteld om de jeugd bij de presbyteriaanse kerk te houden,
omdat er ook veel jeugd naar de pinkstergemeente trekt. Het vroege tijdstip van de diensten is in Malawi
gewoon. Het is ingesteld vanwege het warme klimaat. De dag begint voor de mensen in Malawi vroeg omdat de
temperatuur dan nog wat lager is. Later op de dag wordt het erg heet, wat minder goed uit te houden is. Wie dus
naar de kerk wil, moet vroeg uit de veren!

Malawi-Pieten
Op zaterdag 29 november  kwamen er Malawi-
Pieten naar het bedrijfsuitje van Aggreko! Het
waren drie Pieten en al gauw waren ze allemaal
aan het klimmen in de speeltoestellen. Maar dat
gaf niks. Het zijn nou eenmaal Zwarte Pieten en
die houden van klimmen. Opeens kwam kleine
Piet langs rennen vertelde buiten adem dat haar
zak met snoepgoed was gestolen! Gelukkig
kwamen de Pieten er snel achter wie de zak had
meegenomen en stopten de kleine ondeugd in
de zak van Sinterklaas. 

Sinterklaas.. waar was hij eigenlijk? De Pieten
leken hem ook te missen en gingen op zoek. Na
veel gezoek en veel gezang van de kinderen
vonden de Pieten hem eindelijk in een stal. Hij
was de weg kwijtgeraakt nadat hij Amerigo had
weggezet. Sinterklaas had ook nog cadeautjes bij
zich! Een voor een mochten de kinderen naar
voren om hun cadeau op te halen. Daarna
moesten de Sint en Pieten al weer weg om
pakjesavond verder voor te bereiden. Het was
een topmiddag!

De Malawi-Pieten hebben met hun bezoekjes tot
nu toe voor een opbrengst van € 320 gezorgd!
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