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Bij Maliya is de bouw van het gebedshuis een tijdje terug al begonnen. Verschillende groepen uit de kerk, 

waaronder bijvoorbeeld Men’s Ministry (mannen gespreksgroep) en een groep vrouwen uit de buurt, steken de 

handen uit de mouwen om de bouw verder te laten vorderen. De omtrek van het gebouw staat er al en de 

muren zijn al een stuk gemetseld. 
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Het is de bedoeling dat als de groep aankomt, zij de 

volgende werkzaamheden aan het gebouw gaan ver-

richten: 

 Het dak afmaken en afdekken met dakplaten. 

 Werkzaamheden aan het plafond aan de bin-

nenkant. 

 De vloer aanleggen 

 Stucwerk aan de muren. 

Deze werkzaamheden zullen gecoördineerd worden 

door de lokale bouwlieden in samenwerking met 

reisleider Harmen. 

Algemene bouwdag-indeling 

06:00 Opstaan   

06:30 Ontbijt   

07:00 Vertrek naar bouwplaats   

10:00 Koffiepauze  

12:30 30 min. lunch  

14:30 Koffiepauze  

16:30 Vertrek naar verblijf   

19:00 Avondeten 



Tijdens het project in Malawi gaan we niet alleen bouwen, maar zullen we ook vier dagen kinderwerk doen. Dit 

houdt in dat we een Bijbelverhaal aan de kinderen uit de nabijgelegen dorpjes vertellen, waarna ze aansluitend 

een knutselwerkje gaan maken. Het eerste verhaal is de gelijkenis van Jezus als de Goede Herder. Dit willen we 

uitbeelden door middel van een toneelstukje. Hierna mogen de kinderen een poppetje van karton versieren en 

aankleden met papier en wol. Op deze manier ontstaan er tientallen unieke poppetjes, net zoals mensen die 

allemaal even bijzonder zijn en als schaapjes door de Herder beschermd worden!  Het is de bedoeling dat deze 

poppetjes om een wereldbol geplakt worden, een idee gebaseerd op de wereldbol in de hal van de Maranatha, 

waarmee de verbondenheid tussen verschillende werelddelen gesymboliseerd wordt. Daarnaast zullen we het 

verhaal van de ark van Noach vertellen, waarbij de kinderen een vis mogen versieren. Ook de bruiloft in Kana 

gaan we aan de hand van een toneelstukje op de kinderen overbrengen. Vanwege de feestelijke sfeer bij een 

bruiloft lijkt het ons leuk om de kinderen armbandjes van kralen te laten maken en de bekende slingers van 

verschillende gekleurde papieren rondjes. Tijdens de opening van het gebedshuis mogen de kinderen hun 

zelfgemaakte armbandjes dragen en de slingers zullen we in het gebouw ophangen, zodat ook dit bijzondere 

moment een feestje wordt! 

Kidzwork 

Vraag alstublieft in uw persoonlijk gebed om: 

 Zegen op de reis die de groep gaat maken. 

 Een behouden vlucht en verdere transport 

 Zegen voor de bouwactiviteiten die op dit 

moment al in volle gang zijn. 

 Zegen voor het kidzwork dat tijdens het 

project zal plaatsvinden. 

 Steun, inzicht en kracht voor de reisleiding die 

de groep gaat begeleiden. 

 Zegen voor de Michiru gemeente en al haar 

leden. 

 Zegen in de verspreiding van Gods Woord, 

waar ook ter wereld. 

Wat gaat de groep allemaal doen? 
Een jaar lang heeft de groep en de gemeente naar het project toe kunnen leven. In het begin is nog onduidelijk 

hoe het project in Malawi in de praktijk precies vorm gaat krijgen. Nu de groep bijna op reis gaat, kunnen we 

een beeld gaan schetsen van hoe het project daar vorm krijgt en wat de groep, in de tijd dat ze in Malawi zijn, 

gaat doen. 

 

Bouwen 

Natuurlijk is de eerste prioriteit het bouwproject zelf. De groep heeft een groot aantal bouwdagen op de 

planning staan waarin het gebedshuis verder afgemaakt zal worden. Op sommige dagen werkt de groep 

gesplitst; de ene helft gaat dan bouwen en de andere helft verzorgt het kidzwork. 

Kidzwork 

Een deel van de groep gaat ook een aantal middagen kidzwork verzorgen. Meer info kunt u hierover lezen in 

het onderstaande stukje. 

Kerkdiensten 

De groep zal 2 keer een zondag doorbrengen in Malawi. Natuurlijk gaat de groep dan naar de kerk. Dat is niet 

ver reizen voor ze; ze slapen eronder! De diensten worden verzorgd door ds. Paul Mawaya. 

Speciale bezoeken 

Naast de bovenstaande activiteiten is er ook ruimte in het programma voor het bezoeken van speciale plekken. 

Zo staat er een bezoek aan een ziekenhuis, een theeplantage en een safaripark gepland. Ook zal de groep het 

bekende Lake Malawi bezoeken en daar tijd in de natuur doorbrengen. 

Zwaaien 

De groep vertrekt op 

maandag 27 juli om 15:00 

vanaf de Maranathakerk. U 

bent van harte welkom om 

daar de groep te komen 

uitzwaaien. Vanaf de kerk 

zullen zij vertrekken Brussel 

om vanaf daar op het 

vliegtuig te stappen. Op 

zaterdag 15 augustus om 

11:00/11:30 zullen zij weer 

bij te Maranathakerk 

terugkeren. Ook dan bent u 

van harte welkom om de 

groep weer te 

verwelkomen. 

Volgen 

U kunt de belevenissen van de 

groep tijdens het project volgen 

via de website. De groep zal, 

wanneer hier gelegenheid voor 

is, berichten plaatsen op de site. 

Ook kunt u berichten plaatsen in 

het gastenboek op de site. De 

groep zal, wanneer er toegang  

tot internet is, deze berichten 

kunnen lezen in Malawi. Wij 

bevelen dit van harte bij u aan! 

www.diaconaaljongerenproject.nl 


