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Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Johannes 10 vers 27

 

Beste lezer, 

Inmiddels zijn we ruim drie maanden in Malawi. De eerste weken waren best pittig. We zijn
dankbaar voor alle steun die we van jullie ontvingen. De eerste pakketjes kwamen, lieve en leuke
kaarten en een mooie video met allemaal wensen voor het nieuwe jaar. Via deze weg willen we
ook jullie Gods zegen wensen voor 2023.

Kerst en Oud en Nieuw vieren in Malawi was een vreemde ervaring. De temperaturen waren
hoog en we misten onze familie en vrienden. Kerst in Nederland heeft zo zijn eigen sfeer, in
Malawi is die sfeer heel anders. En hoewel het met Kerst draait om de geboorte van Jezus,
misten we die Nederlandse sfeer toch een beetje. Met oud en nieuw was er in onze omgeving
nauwelijks vuurwerk, dat is toch een hobby waar je rijk voor moet zijn. Met vrienden hier in Malawi
bakten we oliebollen. Zo kreeg de jaarwisseling een Nederlands tintje. 

Radiostation
Anneloes is begonnen met werken bij het radiostation. Voorlopig draait ze mee met de
nieuwsafdeling. Elke dinsdag werkt ze samen met een team aan de uitzendingen. Het is de
bedoeling dat ze de komende periode ook zelfstandig programma’s gaat maken die gerelateerd
zijn aan het Bijbelstudieprogramma. 
Het is een fijn team om in te werken. Op haar werk krijgt Anneloes veel vragen over Nederland en
andersom kan zij ook alle vragen stellen over Malawi. Een mooie manier om Malawi nog beter te
leren kennen. 



Bijbelstudieprogramma 
Herman is ondertussen volop bezig met de evaluatie van het Bijbelstudieprogramma. Er is een
ontmoeting geweest in Blantyre met verschillende mensen uit alle hoeken van zuidelijk Malawi die
betrokken zijn bij de implementatie van het programma. Ook heeft hij al verschillende diepte-interviews
gedaan. De komende maanden hoopt hij samen met zijn collega’s het onderzoek af te ronden en
samen met lokale dominees een aantal aanbevelingen te doen.
Niet iedereen in de kerk hier in Malawi ziet de noodzaak van (dagelijks) Bijbellezen, zo blijkt uit de
gesprekken. Afgelopen september bleek uit een onderzoek van de NBG (Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap) dat ongeveer de helft van de christenen in Nederland ook nooit de Bijbel leest. Het
blijft van belang dat we als wereldwijde kerken en christenen spreken over het belang van Bijbellezen.
Te midden van de vele stemmen die klinken in ons leven, is het belangrijk ook Gods stem de kans te
geven ons Zijn weg te wijzen.

Hier in Malawi klinken veel stemmen. Van toverdokters en waarzeggers bijvoorbeeld. Maar ook van
Jehovagetuigen en ‘profeten’ met hun welvaartsevangelie. Zonder Bijbelkennis is het moeilijk deze
stemmen te pareren. Als je al die andere stemmen niet confronteert met Gods stem, gaan ze de
overhand krijgen. En dat geldt niet alleen in Malawi…

Retraite
Afgelopen december waren wij met de GZB in Zuid-Afrika voor de tweejaarlijkse retraite. Samen met
andere zendingswerkers uit zuidelijk Afrika van de GZB hadden we een periode van Bijbelstudie,
gebed, gesprekken en rust. We hebben dit ervaren als een goede, fijne en opbouwende periode. Er
was ook tijd om te genieten van het prachtige land en de schitterende natuur. 

Auto 
De vorige keer vroegen we jullie om te bidden voor het vinden van een geschikte auto. Gelukkig
hebben we er één gevonden. Zoals bijna elke auto hier in Malawi is ook onze een tweedehandsauto
die oorspronkelijk uit Japan komt. Het is een stoere blauwe Nissan Xtrail geworden met de nodige
PK’s. Dat is nodig ook. De zandweg voor ons huis wordt in het regenseizoen met de dag slechter. 

Van onze dagelijkse activiteiten doen we regelmatig verslag op onze sociale mediakanalen. Als je ons
ook wilt volgen kan dat op Instagram en Facebook onder de naam Meijers met missie. 

Dank voor de fijne retraite met de GZB in Zuid-Afrika.
Dank dat Anneloes is begonnen bij het radiostation en
daar werkt in een fijn team. 
Bid voor onze werkzaamheden. Dat wij de goede
woorden vinden om te spreken, de juiste mensen
ontmoeten en tot zegen mogen zijn.

Gebeds- en dankpunten

Bekijk een paar foto's van de afgelopen periode op de volgende pagina!



Herman maakt kennis met alle MET-coördinatoren binnen
CCAP Blantyre Synode.

Sinterklaas vieren met andere Nederlanders in
Blantyre.

Een leuke groepsfoto aan het einde van de retraite.

Echte Nederlandse oliebollen eten in Malawi.

Een dagje naar Kaap de Goede Hoop.

Gezellig theedrinken met Violet, onze werkster, en haar
dochter Harriët.



Herman heeft mooie gesprekken met de coördinatoren
over het Bijbelstudieprogramma en belang van Bijbel
lezen.

Met een collega hebben we zojuist iemand
geïnterviewd over de situatie rondom Cholera.

Ter voorbereiding op de GZB-dag hebben we video-
opnames met dominee Hastings Phale, een van de
sprekers op de dag. 

Onze fijne auto.

Colofon
Herman, Anneloes en Ralf zijn in september 2022 uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt
samen met hen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van
deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot
uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB
o.v.v. Herman en Anneloes Meijer. Dank voor uw onmisbare steun!
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