
Evangelie delen in Malawi

Geachte gemeenteleden, donateurs, familie en belangstellenden,
Hierbij onfuangt u de nieuwsbrief van Lieuwe en Wieke Schaafsma, maart 2018.

Lieve vrienden,
Na onze wintervakantie in Nederland zijn we alweer behoorlijk gesetteld in Malawi.
Het regenseizoen is nog niet helemaal over, maar het loopt op zijn laatste benen.

Vandaag was het een warme dag met veel zon, gelukkig ook wind, en toch nog 32 graden.

Wieke is elke morgen in de Bolera-Palms Schoolte vinden om de kinderen Engels te leren lezen.

Lieuwe heeft met zijn team dit jaar al heel wat gemeenten bezocht. Het blijft boeien om te
spreken over zending aan moslims. Pas was Lieuwe uitgenodigd om in een grote stadsgemeente
over dit onderwerp te spreken. Daar bleek dat eigenlijk niemand wist dat onze moslim
medemens het Christus-Evangelie van verzoening door voldoening niet kent. De mensen denken
vaak dat Islam een ander soort christendom is. De Koran wijst het kruis af. En dat is schrijnend,
want een christen moet het juist hebben van het kruis. ln deze lijdensweken staan we dankbaar
bij dat heilsfeit stil.

Ook de Theologische School in Zomba is weer begonnen. De studenten hebben in Februari
examen gedaan en ze zijn nu aan het tweede semester begonnen.

Ondertussen is Lieuwe druk aan het voorbereiden met de bouw van een christelijke school en
onderwijzershuizen ver weg op het platteland. Acht vrijwilligers uit Baarn en Oldebroek gaan het
bouwproject leiden. Enkele weken geleden zijn we ernaartoe geweest. Het was een grote
bijeenkomst met de Chiefs, de kerkenraad, de predikant, mensen van onze Synode, een
waterboorbedrijf en de hele dorpsgemeenschap. Er waren veel toespraken, die er allemaal op
neerkwamen dat het hele dorp zou gaan meehelpen om de bouw tot een succes te maken. Over
enkele weken, zodra de regens ophouden, gaat de bouw al beginnen.

We zijn een dag met een gevangenispredikant op pad geweest naar drie gevangenissen. H'rj heeft
toegang tot alle gevangenissen in ons gebied. Wieke was al eens mee geweest met een vriendin
uit Australië en wilde het graag nog eens herhalen met Lieuwe en vriendin Suzan Aleman die bij
ons op bezoek was. Het was zeer schrijnend deze duizend jongens en mannen te zien zitten in
hun vaak kapotte gevangenispakje. Lieuwe heeft bemoedigende toespraken gehouden over de
Heere Jezus, die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven tot
een losprijs voor velen (Matth. 2O:28). We hadden voor alle gevangenen een stuk zeep

meegebracht, wat één van de meest nodige dingen was.

Ons GZB-contract is bijna afgelopen en we zijn met het laatste traject bezig. Rond midden 2018

hopen we voorgoed op NederÍandse bodem terug te keren. We zien ernaar uit om beschikbaar te
zíjn voor onze kinderen en kleinkinderen.

We sluiten af met een hartelijke groet aan jullie allemaal. Lieuwe & Wieke Schaafsma.
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