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ZO ZEND IK OOK U
In de vorige Nieuwsbrief werd er vermeld dat Paul na 16 jaar
TEKST TER
afscheid heeft genomen als gemeente predikant voor de CCAP
OVERDENKING
Blantyre Synode en vanaf January 2020 als zendings predikant
“En zij, uitgegaan zijnde,
werkt voor SIM (Society for International Ministries) in Malawi.
predikten overal,
SIM is een zendingsorganisatie die afhankelijk is van giften voor de
en de Heere wrocht mede en
uitvoering van haar werk. Degene die in dienst zijn krijgen geen
bevestigde het Woord door tekenen
salaris maar moeten zelf fondsen werven voor het werk en een
die daarop volgden.
gebedsgroep opzetten om het werk te omringen.
Deze fondsen werving gebeurt voor het merendeel in Malawi en
Markus 16:20
het werk kan niet beginnen voordat 50% van het jaarlijkse budget
binnen is. Dit duurde even, met name door de economische
situatie in Malawi.
Dankbaar zijn we dat inmiddels de minimale 50% binnen is en verwachten
we dat het overige geld er ook zal komen. Eind Maart werd Paul daarom
uitgezonden in een dienst die werd gehouden in de eerste kerk die ontstaan
is nadat David Livingstone als zendeling vanuit Schotland naar Malawi kwam.
Een bijzondere dienst waarbij we beiden geknield zaten en Paul uitgezonden
werd door twee predikanten, een uit Malawi en een uit Singapore.
COVID-19
Wat kan er ontzettend veel veranderen in een aantal maanden tijd! Iedereen
begon het jaar 2020 met grote plannen, bedrijven, scholen, gezinnen, jonge
stellen, kinderen; iedereen had zo zijn verwachtingen voor dit jaar. Hoe heel
anders liep het en loopt het nog. Iets wat klein begon heeft zo’n enorme uitwerking gekregen, zelfs wereldwijd.
Keken we eerst nog naar 1 land, inmiddels zijn er slechts 1 of 2 landen waar het virus nog niet is aangetroffen.
Malawi was een van de Afrikaanse landen die lange tijd niet op de lijst voorkwam maar uiteindelijk op 3 April
toch erkende dat er 3 mensen met het virus besmet waren. Allemaal zouden ze dit buiten Malawi hebben
opgelopen. Twee dagen later werden er drastische maatregelen getroffen: de president en zijn kamerleden
leverden 10% van het salaris in voor de komende 3 maanden om geld in te zamelen voor de medische zorg.
Scholen gingen dicht en mensen werden opgeroepen om vanuit huis te werken. Bij de winkels en kerken
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werden emmers met water en zeep neergezet om buiten eerst grondig de handen te wassen. En social
distancing, zoals dat nu bij iedereen bekend is, werd ook ingevoerd. Lastig voor een Afrikaan die gewend is
iedereen enthusiast te begroeten met een drie dubbele handdruk! Tegelijkertijd riep de President op tot een
Nationale Biddag waar iedereen werd gevraagd om thuis en in de kerk zich te verootmoedigen in het gebed
om God’s genezing voor land en de gehele wereld te smeken. Inmiddels zijn we 3 weken verder en is het
aantal patienten die positief getest zijn opgelopen tot 17 en 2 mensen zijn overleden aan het virus. Nieuwe
maatregelen voor een 21-daagse lockdown zijn binnen 24 uur al weer ingetrokken en het medische personeel
van de regeringsziekenhuizen zetten een staking in omdat de benodigde beschermingsmiddelen voor het
personeel niet wordt aangeleverd. Alle huidige patienten zijn ontslagen in het anders zo overbezette
ziekenhuis. Zelfs de gynaecology afdeling is leeg! We houden ons hart vast wat dit allemaal verder te weeg zal
brengen!
PREVENTIEVE ZORG IN DE DORPEN Terwijl er
gewerkt werd aan een 5-jaren project voor hulp aan
weeskinderen in de dorpen, kwam er eerst een spoed
klusje tussendoor. Tijdens de eerste dagen ‘thuiswerk’
werd er een aanvraag geschreven voor hulp in de dorpen
met het oog op preventie van Covid-19. Gelukkig werd er
vanaf Stephanos heel positief op gereageerd en konden we
de dorpen in. De inkoop van al het materiaal was al een
hele klus. Omdat we vanuit huis werken werd alles thuis
afgeleverd en opnieuw geladen voor de dagelijkse ritten
naar de dorpen. Onze kinderen hielpen mee met het
pakken van de kleine vrachtwagen en vonden het
bijzonder om zo hun bijdrage te leveren aan het werk. Drie dagen lang zijn we op pad geweest om aan 1,200
gezinnen hulp te bieden vanwege de gevolgen van Covid-19. Naast preventieve maatregelen kregen de
gezinnen ook middelen uitgereikt om zichzelf en anderen te beschermen tegen het Corona virus. Ieder gezin
ging met een emmer, 10 stukken zeep, schriftjes en potloden naar huis. Op alle plaatsen mocht het Woord
van God opengaan en was er gelegenheid om aan te sporen om de Heere te zoeken, terwijl Hij te vinden is.
Bijzonder om dat deze keer samen met Paul te doen die op alle 7
plaatsen, in de eigen taal, de mensen mocht wijzen op Christus.
“When we work, we work
Ondanks de hitte (de laatste plaats van bestemming was 44
graden) was het zichtbaar van de gezichten af te lezem dat er
When we pray, God works”
verlangen was om meer te horen van Gods werk en werd Paul
Hudson Taylor
ook gevraagd om nog weer terug te komen voor evangelisatie.
ONBEREIKTE BEVOLKINGSGROEPEN
Van de 7 miljard mensen op de aarde zijn er 3,1 miljoen mensen die nog nooit met het Evangelie bereikt zijn.
Dit zijn de Onbereikte Bevolkingsgroepen. In onze kamer hangt een wereldmap en iedere avond bidden wij
samen met de kinderen dat het Evangelie mag doorbreken in deze landen. Zo hebben we ook regelmatig
zendingswerkers uit andere landen op de koffie. In Maart gaf Paul leiding aan een groep van 76 vrijwilligers
die o.l.v. Wycliffe Bijbelvertalers, het Nieuwe Testament
vertalen in 5 stamtalen uit het noorden van Malawi. Deze
2 weken werden afgesloten met een gezamelijke maaltijd
en onze kinderen leren zo het belang van gebed voor
anderen en voor leiding in hun eigen leven.

Een hartelijke groet van de Mawaya Family!
Mawaya Family – P.O. Box 119, Chileka, MALAWI – 00265 999927526 – theamawaya@gmail.com

