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HET KRUIS
CENTRAAL
In deze eerste nieuwsbrief van
Opdracht in Afrika, vlak voor
Pasen, staat het Kruis van Jezus
Christus centraal. Door het kruis
hebben wij genade ontvangen
en dat mogen we doorgeven
aan onze broeders en zusters in
Zuidelijk Afrika.
Zowel in Zuid-Afrika als in Malawi worden
grote paasconferenties gehouden.
Gemeenteleden van de ver uit elkaar
liggende kerken ontmoeten elkaar
in Ga-Rankuwa in Zuid-Afrika en in
Thyolo in Malawi tijdens de feestelijke
paasviering. Hun gezamenlijke thema
is: “Holiness through the Cross”. Bij
beide conferenties worden rond de 500
gemeenteleden verwacht.
Beelden van eerdere Paasconferenties >

Van wit naar groen

KINDERTEHUIS RISE & SHINE

EN VERDER:

P3 • Bestuurslid Jos Joosse verliet het
witte Nederland en bezocht projecten in
Malawi en Zuid Afrika. Een reisverslag.

P4 • Tegenslag bij de realisatie van de
nieuwbouw. Uw steun en gebed gevraagd!
R&S is daarom ‘Project van het kwartaal’.

P2 • Cadeautje voor u • Gebedspunten
P3 • Opening Moeder & Kind kliniek in mei
P4 • Nieuws vanuit het bestuur

Een nieuwe
naam,
dezelfde
opdracht

Opdracht in Afrika ondersteunt zendingswerk, een kindertehuis, een
ziekenhuis en verschillende ontwikkelingsprojecten in Zuidelijk Afrika.
Stichting Shadrach Maloka gaat verder
onder een nieuwe naam: Opdracht in
Afrika. De nieuwe naam drukt onze
missie in slechts drie woorden uit. En
met de ondertitel ‘geïnspireerd door
Shadrach Maloka’ blijven we verbonden
met de evangelist en grondlegger van de
stichting.
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Met deze nieuwe naam hopen we dan
ook duidelijker naar buiten te treden in
onze communicatie en fondsenwerving.
De nieuwe naam en huisstijl werden
bekendgemaakt tijdens een Open Dag
van de stichting op 12 januari jongstleden.
Lees een uitgebreid verslag van deze dag
in het artikel op pagina 2.
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Bij binnenkomst in het Visnet worden de bezoekers
verwelkomd met Afrikaanse hapjes.

De werkgroep ‘Hoevelaken naar Malawi’ zingt een
prachtig lied uit Malawi in het Chichewa.

Voorzitter Frida Barmentlo maakt de nieuwe naam
bekend en Maartje en Bregje onthullen het nieuwe logo.

Open Dag Stichting Shadrach Maloka
Met veel plezier kijken wij als bestuur terug op de Open Dag van onze stichting op 12 januari in het Visnet te
Huizen. Gasten werden hartelijk verwelkomd met een Afrikaans hapje en Hollandse koffie. Oranje ballonnen
wezen de weg naar de zaal, waar alles ging gebeuren.
De zaal was omgetoverd in een Afrikaans
geheel met veel prachtige foto’s van onze
projecten. Je waande je in Afrika, zelfs de
Afrikaanse muziek ontbrak niet.
Shadrach Maloka
Na de opening van de middag met een
welkomstwoord en gebed werd het filmpje
van Shadrach Maloka op de EO familiedag
in 1974 getoond. Hierop is hij zingend te
zien met zijn accordeon, omringd door een
grote groep kinderen. Shadrach zong het
bekende lied ‘Kiyajabula’. Alle aanwezigen
hebben geprobeerd dit lied in de Zulutaal
met hem mee te zingen.
Verder was er nog een prachtige muzikale
omlijsting van de werkgroep ‘Hoevelaken
naar Malawi’ die een lied uit Malawi in
het Chichewa zong en ook de werkgroep
‘Sliedrecht’ zong een Afrikaans lied.
De Afrikaanse sfeer werd nog verder
verhoogd door een groet en goede wensen
van Pastor David Mahlangu uit Zuid-Afrika
en Pastor Joshua Monjeza uit Malawi.

Na een terugblik op de geschiedenis
van de stichting door voorzitter Frida
Barmentlo werden we ontroerd door een
oud filmpje waarin Shadrach Maloka ons
bemoedigt om te blijven doorgaan met het
ondersteunen van het zendingswerk.

En dan is het moment daar:
de onthulling van de nieuwe
naam: Opdracht in Afrika!
Onthulling van de nieuwe naam
Toen was het moment daar, de onthulling
van de nieuwe naam: Opdracht in Afrika!
Twee kleine meisjes hielden het spandoek
omhoog en twee banieren gingen onder
tromgeroffel de lucht in.
Informatiestands en workshops
De informatiestands en workshops
werden druk bezocht. Er was van alles
te zien over de diverse projecten van
onze stichting: Het algemene werk met
Afrikaanse souvenirs en herinneringen uit

Cadeautje voor u!
Bij een gift aan onze stichting van €25 of meer krijgt u onze
prachtige verjaardagskalender als cadeau toegestuurd.
Hoe kan ik doneren?
U kunt uw gift online doneren via Target Pay op onze
website of via ons ING banknummer: 3723335 (het is hierbij mogelijk om een specifiek
doel te vermelden). Ook kunt u gebruik maken van de antwoordkaart die u bij deze
nieuwsbrief ontvangt. Mocht u door een foutje van de post de antwoordkaart retour
krijgen, wilt u hem dan alsnog in een envelop retourneren (postzegel is niet nodig)?
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de oude doos; Zending & evangelisatie;
Kindertehuis Rise & Shine in Zuid-Afrika;
Het Chirawana Hospitaal in Malawi; en het
Landbouw- en Irrigatieproject door Jos
Joosse. Ook de djembé-workshop was erg
populair en voor de kinderen was er een
speciaal programma. Tussendoor werd de
inwendige mens verzorgd met heerlijke
zelfgemaakte Afrikaanse hapjes.
Afrikaans Lagerhuis
Als laatste activiteit was er het Afrikaanse
Lagerhuis. Twee pittige stellingen werden
geponeerd: het kortdurend ondersteunen
van projecten en het overbrengen van
Europese kerkelijke tradities. De discussie
werd afgesloten met de binnenkomst
van zingende kinderen onder begeleiding
van gitaarmuziek. Als slot zongen we met
elkaar een lied van zegen.
Grote belangstelling
Het was een middag met een goede sfeer,
mooie ontmoetingen en een fijn samenzijn.

Gebedspunten
o Paasconferenties in Zuid-Afrika en
Malawi;
o Bescherming voor Annette van Vliet
tijdens haar bezoek aan Malawi;
o De ziekte van
Pastor Levson
Monjeza. We
bidden voor zijn
genezing.

VAN WIT NAAR GROEN
Onder mij gleden de kleuren letterlijk weg tijdens de vliegreis naar
Malawi en Zuid-Afrika. Van de sneeuw in Nederland naar een groen
zomers Afrika, warm en benauwd, vol met muggen en regenwater.
Maar groene velden betekent veel voedsel.
Ontwikkelingswerker en OiA-bestuurslid Jos Joosse bezocht voor zijn werk Rwanda en
Zambia. Hij was in de gelegenheid dit te combineren met een privébezoek aan Malawi,
Zuid-Afrika en Swaziland. Hier bezocht hij verschillende projecten die door Opdracht
in Afrika worden gesteund. Een reisverslag.
Bij de informatiestands viel veel te leren over het werk
van de stichting. Ook was er een percussie-workshop.

Dankbaar voor het grote aantal belangstellenden.

De opkomst was overweldigend: tussen
de 150 en 200 belangstellenden. Daar zijn
wij erg dankbaar voor! Het verwondert ons
om te zien dat er zoveel mensen zijn die
zich betrokken weten bij onze stichting.
Het was een samenkomst van trouwe
donateurs en een grote groep nieuwe
geïnteresseerden, waaronder ook veel
jonge mensen.
Wij hopen dat u ook van het programma
genoten heeft en dat wij u enthousiast
gemaakt hebben om samen met ons
onder de nieuwe naam door te gaan. Dank
voor uw komst en betrokkenheid, dat
waarderen wij heel erg.

Opening ‘Moeder & Kind kliniek’
In mei zal de ‘Moeder & Kind kliniek’ van het
Chingazi Rural Hospital in Thyolo (Malawi)
feestelijk worden geopend. Annette
van Vliet, onze Malawi-coördinator, is
voornemens hierbij aanwezig te zijn en zal
in de volgende nieuwsbrief verslag doen
van haar reis.
Mede door inzet en steun van de
werkgroep ’Hoevelaken naar Malawi’ is het
hospitaal uitgebreid met een verloskamer
met twee afgescheiden ruimtes, een
zwangerenpoli, een kraamafdeling,
een kamer voor HIV/Aids-zorg aan
zwangere vrouwen en moeders en een
consultatiebureau.

Malawi
In Malawi was het een bezoek met
uitersten. In de kerkdiensten werd
uitbundig dank aan God gebracht voor
de regen en de zegening van de oogst.
De plaatselijke predikanten gaven me
de groeten door en veel dank voor de
gevolgde theologische cursus die ze
inmiddels hebben afgerond.
Maar de regen brengt ook ongemakken.
Veel dorpjes zijn geïsoleerd geraakt.
De onverharde wegen zijn veranderd in
modderpaden en moeilijk begaanbaar.
Het ziekenhuis stroomt over van
malariapatiënten vanwege de vele
muggen.
De leider van de Evangelical Brethren
Church (EBC), pastor Levson Monjeza,
is ernstig ziek. We vragen uw gebed
voor zijn genezing en hopen dat hij nog
lang Gods Zegen mag meegeven als de
gemeente op zondag samenkomt.

veertien dagen lang
opgezet. Er worden
evangelisatiediensten gehouden
en cursussen in
geloofsgroei. Erg
inspirerend om mee
te maken.
Ds. David Mahlangu

Swaziland
Verder heb ik een bemoedigingsbezoek
gebracht aan de kleine gemeente in
Swaziland. De jonge kandidaatspredikant
Clifford kent de Swazitaal en leidt deze
jonge, enthousiaste en betrokken kerk.
Onze Opdracht
Door deze bezoeken ben ik er opnieuw
in bevestigd dat we gezamenlijk een
Opdracht in Afrika hebben. We worden
bemoedigd door onze God die ook daar
voor zijn Gemeente zorgt.
Jos Joosse

Een eenvoudige kerk in Malawi.

Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika ben ik met de voorzitter
van de International Evangelical
Christian Church (IECC), Ds. David
Mahlangu, mee geweest met het
Gospel Outreach Programma zoals de
tentevangelisatiecampagne nu heet.
Naast de bestaande kerk wordt de tent

Door de regen is er een goede oogst dit jaar.
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De laatste
loodjes
!

Keihard wordt er gewerkt bij Lucya Ntontela
in Khutsong aan de afbouw van het nieuwe
kindertehuis. In september 2013 zal naar
verwachting het huis worden geopend. Een groot
feest!
Helaas zijn er tegenvallende kosten voor het materiaal. Zo is
het noodzakelijk om een plafond te plaatsen voor de veiligheid
van de kinderen, tegen de harde wind en het stof. Verder was
er een dure reparatie nodig aan de waterleiding die verstopt
zat, waardoor er weken geen water was. Ook de inrichting van
de keuken en stapelbedden zijn dringend nodig.

Kindertehuis Rise & Shine biedt opvang
voor ruim 100 kinderen en draagt permanente zorg
voor weeskinderen waarvan sommigen besmet zijn met HIV.

We komen op dit moment een bedrag van € 3000,- tekort.
Hiervoor vragen we uw hulp en gebed. In Zuid-Afrika zal tijdens
de paasconferentie ook geld voor het kindertehuis worden
ingezameld onder de gemeenteleden. We hebben samen met
mama Lucya een groot vertrouwen dat het huis in september
gereed zal zijn. Uw steun in gebed en financiële middelen is
meer dan welkom!

Vanuit het bestuur
Nieuwe website gereed in juni
Momenteel werken we aan de realisatie
van de nieuwe Opdracht in Afrika website.
We hopen dat deze in juni 2013 actief
wordt. Tot die tijd wordt u op
www.opdrachtinafrika.nl nog doorgelinkt
naar de oude website
www.shadrachmaloka.nl. Het e-mailadres
info@opdrachtinafrika.nl is wel actief.

Vertrek André Molenaar
Het bestuur van Opdracht in Afrika neemt
afscheid van bestuurslid André Molenaar.
Hij heeft zich diverse jaren ingezet voor
onze stichting voor PR-werkzaamheden
en de website. Wij hebben zijn werk en
inzet erg gewaardeerd. We bedanken
hem hartelijk en wensen hem en zijn gezin
Gods Zegen toe.
Twee nieuwe bestuursleden
Sinds december 2012 zijn Henk en
Annemarie Schaap toegetreden tot het
bestuur van de stichting.
Henk is in het dagelijks leven design
consultant bij een softwarebedrijf
en Annemarie is werkzaam als
organisatieadviseur binnen de
gezondheidszorg. Tijdens een

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Opdracht in Afrika en verschijnt
vier keer per jaar.
Redactie:
Vormgeving:

Frida Barmentlo
Henk Schaap

Nieuwe bestuursleden Henk en Annemarie Schaap

stageperiode van Annemarie in 2009
hebben zij kennisgemaakt met het leven
in Zuid-Afrika en een indruk gekregen
van het reilen en zeilen van kerken en
van diverse gezondheidszorgprojecten.
Van hieruit is de passie ontstaan om
ook vanuit Nederland actief betrokken
te zijn op dit continent. Henk en
Annemarie zullen binnen het bestuur
verantwoordelijk zijn voor Communicatie
en PR.

Secretariaat:
Esther van Tongeren
Dr. de Visserlaan 16,
1272 GX HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl

Folder en antwoordkaart
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u onze
nieuwe folder met antwoordkaart.
Mocht u door een foutje van de post de
antwoordkaart retour krijgen, wilt u hem
dan alsnog in een envelop opsturen naar
ons? Een postzegel is niet nodig.

Financieel steunen?
Bank (ING) 37 23 335 t.n.v. Stichting
Opdracht in Afrika, Huizen.
ANBI-status verleend, giften zijn
aftrekbaar van de belasting
KvK inschrijfnummer 41192021

