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Nu het diaconaal jongerenproject 2015 voorbij is en de groep alweer twee weken terug is op Nederlandse 

bodem nog een laatste Kalata. Deze staat natuurlijk volledig in het teken van terugblik op de reis. Een kort over-

zicht van wat we in Malawi allemaal beleefd, gezien en gedaan hebben vanuit de ogen van de groepsleden:  
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Bouwen was onze grootste bezigheid in onze tijd in 

Malawi 

‘s Morgens werden we opgehaald met het busje van 

de kerk waarmee we een avontuurlijke rit van een 

klein half uur hadden naar de bouwplaats in Maliya.  

Hier hebben we gebouwd aan een prayer house. Dit 

omdat het oude kerkje van het dorpje veel te klein en 

te oud was geworden. 

 

Tijdens ons verblijf hebben we kunnen helpen met 

het afgraven van grond voor de afwatering in het re-

genseizoen, het metselen van zowel binnen– als bui-

tenmuren, het, gedeeltelijk, pleisteren van binnen– 

en buitenmuren en alle andere werkzaamheden hier 

omheen. Denk hierbij aan activiteiten als het maken 

van mortel, het halen van water bij de rivier, het 

doorgeven en stapelen van bakstenen voor de muren 

en het afvoeren van grond. Al met al best uiteenlo-

pende activiteiten dus. 

 

Doordat we steeds geholpen werden door een aantal  

lokale vaklieden, hebben we in deze relatief korte 

tijd best veel kunnen doen.  

Omdat het grootste deel van de groep weinig tot 

geen ervaring had met  dit soort werkzaamheden 

hebben we van de lokale arbeiders ook zeker veel 

kunnen leren. 

Op het moment dat we vertrokken waren we een heel eind gevorderd met de bouw. De  

openingsdienst is al in dit nieuwe gebouw gehouden. 

De lokale bevolking zal zelf het gebouw afmaken Ze zullen het stucwerk afronden en verder een terras, tuin en 

parkeerplaats aanleggen. 

Dit alles zal gebeuren onder toezicht van de moedergemeente, de CCAP in Blantyre.              



Wat een verschil met de Nederlandse kerkdiensten zeg! Vooral de tijden zijn erg verschillend. Zondag om 6 uur 

fris en fruitig in de kerk verschijnen. Het was een opgave, maar het is gelukt. Een gave dienst om meegemaakt 

te hebben. Gelukkig was het een Engelse dienst, waardoor we het goed konden volgen. Er werd gezongen, uit 

de Bijbel gelezen, gepreekt en collecte gehouden. De collecte ja, dat ging iets anders dan hier. Het was die 

zondag ‘Paper Sunday’. Dit betekende een normale collecte en daarnaast nog een extra collecte. Bij deze col-

lecte werd er per district een mand neergezet, waarbij er onder muzikale begeleiding al dansend letterlijk met 

geld werd gesmeten. De biljetten vlogen in het rond. Heel apart! 

In deze tweeënhalf uur durende dienst stelden we ons voor en zongen het lied “Ik vermag alle dingen”. In de 

dienst die hierna werd gehouden in het Chichewa, mochten we dit nog een keer doen. Met zijn allen naast 

elkaar in een rijtje en om onverstaanbare grappen toegelachen worden. Een hele ervaring dus de Afrikaanse 

diensten!  

Toen we een dag naar Lake Malawi gingen, hebben we zondagmorgen onze eigen dienst gehouden. We ver-

zamelden ons op het strand en gingen daar in een kring zitten. Wat bijzonder was dat! Een super omgeving om 

een kerkdienst te houden. Zelfs de bewaker vond het helemaal geweldig en zong een liedje met ons mee. Al 

met al hele bijzondere ervaringen dus, dit hadden we absoluut niet willen missen!    - Manon - 

  Kerkdiensten 

We hebben vier kindermiddagen georganiseerd in het dorpje Maliya, waar we ook het gebedshuis bouwden. 

De kinderen spraken alleen Chichewa, maar we hadden een leuke enthousiaste tolk van de Michiru gemeente. 

We stelden ons eerst voor, zongen liedjes met gebaren en na het gebed vertelden we een verhaal aangevuld 

met toneelstukjes, poppenspel of platen.  

Nadat de kinderen  limonade  gedronken hadden, gingen we iets knutselen; poppetjes voor de wereldbol bij 

het verhaal van De Goede Herder, armbandjes bij Noach, als teken van het verbond en de kleuren van de re-

genboog, vissen bij het verhaal van Jona en mutsen bij de Bruiloft te Kana. De mutsen waren ervoor bestemd om 

te dragen bij de overdrachtsceremonie van het gebedshuis. 

 Aan het begin van de middagen waren er vaak nog niet zoveel kinderen, maar naarmate de middagen vorder-

den werd het steeds drukker. De eerste middag waren er ongeveer 100 kinderen de laatste circa 200 kinderen. 

Na het knutselen gingen we altijd nog even buiten spelen, vooral de ballen en de kringspelletjes waren een 

groot succes. De laatste middag hadden drie kinderen een mini-speech voorbereid, waarin ze vertelden wat ze 

van de middagen hadden geleerd en hoe leuk ze het vonden om de armbandjes en de andere werkjes te 

maken.  

We hebben geprobeerd de kinderen leuke en leerzame middagen te bezorgen en dat is gelukt!  - Willy - 

  Kinderwerk 



Naast het harde werken op de bouwplaats, was er ook tijd voor uitstapjes. Tijdens 

het eerste weekend zijn we op zaterdag naar Mount Mulanje geweest. De  

jeugdgroep van de Michiru gemeente ging met ons mee. Zo konden we elkaar 

beter leren kennen en kwamen we meer te weten over de Malawiaanse cultuur. 

Nadat we aan de voet van de berg bij een theeplantage hadden gekeken, reden 

we door naar boven om de berg te beklimmen en een mooie waterval te bewon-

deren. Na nog een kleinere waterval en de nodige natte voeten, was deze dag 

weer voorbij. Op zondagmiddag zijn we weer met de Malawiaanse jeugd op pad 

geweest. Dit keer naar Michiru mountain, om daar te wandelen, volleyballen en 

te barbecueën. In de tweede week zijn we een middagje naar het Queen Elisa-

beth ziekenhuis in Blantyre geweest. Hier zijn we op een kinderafdeling geweest, 

waar we ballondieren en strandballen uitdeelden. Het was best heftig om deze 

zieke kinderen te zien, maar het was ook fijn dat we ze even konden afleiden van 

hun dagelijkse problemen.  

 

Tijdens het tweede weekend zijn we op safari geweest. Zaterdag en zondag 

verbleven we bij Lake Malawi. Hier hebben we gezwommen, gevoetbald, geka-

nood, op een dromedaris gereden, gebarbecued en konden we lekker uitrusten 

van het harde werken. Op zondag hadden we een dienst op het strand over de discipelen die op het meer door 

Jezus werden geroepen. Tijdens deze weken in Malawi hebben we verschillende keren bij mensen uit de 

Michiru gemeente gegeten. Ook werden we op een avond opgesplitst om Bijbelstudies en soms het Heilig 

Avondmaal mee te maken bij gemeenteleden thuis. Dit was erg bijzonder om mee te maken en dit heeft ons ook 

de grote gastvrijheid van de Malawiaanse bevolking laten zien.      - Thirza -  

  Uitstapjes 

Danken en voorbede 

 Dank voor het geslaagde project waarvan de groep inmiddels veilig terug is. 

 Gebed om het verder mogen uitgroeien van de partnership met Michiru CCAP. 

 Zegen over de afbouw van het gebedshuis en over het werk van de evangelist 

in Maliya. 

 Gebed voor de bevolking van Malawi waar veel armoede heerst.   

 Zegen voor de Michiru gemeente en al haar leden. 

 Zegen in de verspreiding van Gods Woord, waar ook ter wereld. 

 Dank voor de vele nieuwe contacten die gelegd zijn. 

 Dank voor de inwijding van het nieuwe prayer house. 

 Dank voor de levensvreugde en de voorbeelden in geloof die we mee hebben 

mogen krijgen van velen van de bevolking van Malawi. 

Meer lezen? 

U kunt alle belevenissen van 

de groep teruglezen op 

onze website. Ook is het 

mogelijk hier berichten in 

het gastenboek te plaatsen. 

Verder kunt u ons vinden op 

Facebook. Ook hier kunt u 

alle berichten die voor, 

tijdens en na de reis 

geplaatst zijn teuglezen. 

 

diaconaaljongerenproject.nl 

 


