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Nieuwsbrief Diaconaal

Voor u ligt weer een nieuwe kalata, wat vanuit het Chichewa vertaald wordt naar ‘brief’. In deze kalata leest u
meer over de activiteiten, planning en organisatie van een nieuw project.

Tussenjaar
2018 is weer een ‘tussenjaar’; een jaar waarin geen project
zal plaatsvinden.
Dit betekent natuurlijk niet dat alles stil ligt! Ook in dit jaar
zal de oude groep doorgaan met het organiseren van
acties, om geld op te halen voor een nieuw project.
Later in dit jaar zal de aandacht vooral gevestigd worden
op het samenstellen van een leidersteam en de vorming
van een nieuwe groep.

Nieuws uit Malawi
In Malawi is de laatste tijd veel veranderd;
Paul Mawaya is vanaf afgelopen december namelijk niet
meer de predikant van de Michirugemeente in Blantyre. In
Malawi worden predikanten niet beroepen door een
gemeente, zoals dat bij ons het geval is. De synode (de
vergadering van kerken) bepaalt waar een predikant mag
dienen. Het kan dus gebeuren dat een dominee, vrij
onverwachts, wordt overgeplaatst naar een andere
gemeente. Dit laatste is bij Paul en Thea Mawaya ook
gebeurd.
Nu is het zo dat wij als gemeente een partnerschap met de Michirugemeente waren gestart en niet met de
familie Mawaya. Echter, bleek de communicatie met de gemeente –buiten Paul en Thea om– erg moeilijk te
verlopen. We verwachtten dan ook niet dat we, zonder de familie Mawaya, een werkend partnerschap in stand
kunnen houden.
Daarom hebben we besloten om in het volgende project niet bij de Michirugemeente te blijven, maar te
proberen een nieuw project op te zetten in de buurt van de stad waar Paul nu woont en werkt. Dit betekent wel
dat het partnerschap tussen de Maranatha- en Michirugemeente hierbij opgeheven zal worden.
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Project 2019
In Likole, een van dochtergemeentes van de kerk waar Paul
voorganger is, is in 2017 gestart met de bouw van een nieuw
‘prayer house’. In deze gemeente is behoefte aan een nieuwe
kerk, omdat het oude gebouw veel te klein is voor de huidige
gemeente, die op dit moment sterk groeit. Bovendien is er bij
een aardbeving een deel van het oude, slecht geconstrueerde,
gebedshuis ingestort.
Financieel gezien is de gemeente niet sterk. Dus willen we hen
ondersteunen door geld voor de bouw op te halen. Maar in de
afgelopen Jaren hebben we ook gezien dat het enkel sturen van
een financiële bijdrage, een veel kleiner effect heeft, dan het
uitzenden van een groep, om de lokale bevolking te helpen.
Daarom hopen we in de zomer van 2019 met een groep
jongeren naar deze plaats af te reizen, om te helpen bij het
afmaken van dit gebouw.
Wil je meer over dit project weten? Op maandag 14 mei 2018
organiseren we een informatieavond over het project. We
starten om 19.30 in de jeugdzaal van de Maranathakerk.
NB. Voor deelnemers geldt een minimale leeftijd van 17 jaar op
01-01-2019!

Acties
Vanuit het project van 2017, is een actieve groep overgebleven van jongeren die regelmatig bij elkaar komen
en door willen gaan met het organiseren van verschillende acties.
Zo heeft in december weer een succesvolle editie van de oliebollenactie plaatsgevonden, deze keer in
samenwerking met het Maranatha jeugdwerk. De verkoop van het haardhout loopt ook nog door.
Op zaterdag 16 juni 2018 zal de jaarlijkse mud run weer worden gehouden voor kinderen uit groep 6, 7, 8 en de
brugklas. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar acties@diaconaaljongerenproject.nl. Geef je nu snel op!

Dank– en gebedspunten


Dank voor de voortzetting van projecten in de nieuwe gemeente van
Paul



Gebed voor de voorbereidingen van het nieuwe project



Gebed voor de bevolking van Malawi waar veel armoede heerst.



Zegen voor de St. Andrews gemeente en al haar leden.



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

Meer lezen?
U kunt alle nieuwe
informatie over het project,
de vorming van de groep en
de geplande acties lezen op
onze website:
diaconaaljongerenproject.nl
En bezoek ook eens onze
Facebookpagina!

