Evangelie delen in Malawi
Geachte gemeenteleden, donateurs en belangstellenden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Lieuwe en Wieke Schaafsma
Beste vrienden,
We schrijven deze nieuwsbrief ergens in de bossen van Nunspeet. We zijn op verlof. Het is zo fijn
om onze kinderen en kleinkinderen weer te zien. We staan er gewoon versteld van hoe de
kleinkinderen gegroeid zijn in het jaar waarin we ze niet gezien hebben. We hebben wel skype,
maar elkaar door een camera bekijken is slechts een hulpmiddel.
We zijn net twee weken onze deelgenootgemeenten langs geweest. Het was erg fijn om elkaar
te ontmoeten tijdens een presentatie of in de kerk, onder het Woord. We kregen goede vragen
bij de presentaties en er was aandacht .
2016 was een afwisselend jaar voor ons team. We hebben heel wat stof doen opwaaien in de
dorpen, letterlijk en figuurlijk. De wegen zijn vaak niet verhard en na 8 maanden droogte rijd je in
het rulle zand. Als je achterom kijkt zie je een grote stofwolk. Aanvankelijk werkten we in twee
classes maar in het afgelopen jaar is daar nog een gebied bij gekomen.
Pas hadden we een 3-daagse conferentie met alle predikanten en ouderlingen in ons gebied. We
vroegen ons af of onze seminars over moslim-evangelisatie wat had uitgewerkt. We kregen
verslagen van de kerkelijke leiding, waaruit bleek dat er 1500 mensen waren benaderd met het
Evangelie. Driehonderd van deze groep zijn of gedoopt of ze zitten nog op een
belijdeniscatechisatie. Dat getuigenis gaf ons een geweldige bemoediging om door te gaan.
Hervormd Wekerom, één van onze deelgenootgemeenten, heeft ons via de GZB geld gegeven
voor irrigatie-trappompen. We dachten in eerste instantie 20 pompen te kopen, maar inmiddels
zijn dat er al 45 geworden! We hebben de trappompen bij de gemeenten gebracht. Drie
landbouwers gebruiken één pomp. In de lange droogteperiode konden ze zo toch hun gezin van
eten voorzien en van het overschot hun kinderen naar school sturen.
Vlak voor ons verlof heeft de GZB heeft een groot bedrag gegeven zodat in de Classis Mangochi
drie keer een grote voedseluitdeling kon plaatsvinden onder armen en kwetsbaren.
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Wij kunnen naar de winkel gaan om ons voedsel te kopen maar de meeste dorpelingen kunnen
dit niet. De mais is heel duur geworden en de mensen zijn totaal afhankelijk van de kruiden en
vruchten die er nog te vinden zijn. Vaak vinden we Moringa bomen bij de huizen. Het blad en de
jonge zaden van deze boom zijn eetbaar en bevatten veel vitaminen en mineralen.
Wieke is nog druk met het Gehandicaptenhuis Tidzalerana en gaat dagelijks naar een lagere
school waar ze de kinderen helpt met het Engels lezen. Op deze school heeft ze ook een breiklas.
Ze geeft ook breiles aan vrouwen, die bij elkaar komen in het gemeenschapscentrum van ons
dorp.
Tenslotte wensen wij jullie veel heil en zegen in 2017. We hopen dat jullie aan ons en aan ons
werk zullen blijven denken in gebed en gaven. Het is zo fijn te merken dat het thuisfront
meeleeft. Uiteindelijk is het niet ons werk dat de doorslag geeft maar Gods werk. Het Evangelie is
Gods kracht tot zaligheid. Zijn Woord heeft altijd uitwerking tot roem van Zijn Naam. Zijn Naam
moet eeuwig eer ontvangen!
Nunspeet, Januari 2017

Vanuit de thuisfrontcommissie
Lieuwe en Wieke zijn momenteel met verlof in Nederland. Tijd om door te brengen met kinderen
en kleinkinderen. Medio februari zullen ze weer vertrekken naar Malawi.
Op diverse manieren zijn er de afgelopen tijd initiatieven geweest om financiële middelen te
werven. Wij als TFC willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.
Daardoor hebben we tot op heden aan onze verplichtingen aan de GZB kunnen voldoen. Daar zijn
we erg blij mee. We hopen ook de komende tijd op uw steun –in voorbede en financiële
middelen.

Om voor te bidden en te danken
Dank en bid voor mensen die zijn gedoopt
Dank dat er mogelijkheden waren om boeren te voorzien van pompen en dat er voedsel
uitgedeeld kon worden.
Wilt u bidden voor Lieuwe en Wieke dat ze met vreugde hun werk mogen doen.
Wilt u bidden of er ook vrucht mag zijn op het werk, dat de mensen die in contact komen met het
evangelie, tot geloof mogen komen, maar ook dat de hulp die geboden wordt mag bijdragen tot
een beter leven.
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