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JUBILEUMFEEST: 40 JAAR EBC
Feest in Malawi! De Evangelical Brethren 
Church bestaat 40 jaar. Drie van onze 
bestuursleden bezochten de verschillende 
jubileumactiviteiten van de EBC.

BEZOEK AAN PROJECTEN
De gelegenheid werd aangegrepen om direct 
verschillende projecten te bezoeken die 
Opdracht in Afrika ondersteunt, zoals de Daycare 
in Chikonde en de nieuwe kerk in Jikka. 

EN VERDER:
P4 • Vanuit het bestuur: Opdracht in Afrika 
was vertegenwoordigd op het Generation Praise 
festival in Huizen.

De Evangelical Brethren Church vierde haar 
40 jarig bestaan op 16 september 2018. Als 
bestuur van Opdracht in Afrika kregen we 
een uitnodiging dit mee te vieren. Reden 
voor een officieel bestuursbezoek naar 
Malawi. 

Half september reisden Frida Barmentlo 
(voorzitter) en haar man Gerard, Gerjos 
Joosse (penningmeester) en Esther van 
Tongeren (secretaris) af naar Malawi.  In deze 
nieuwsbrief doen we verslag van hun bezoek. 
Frida en Gerard reisden vervolgens door naar 
Zuid-Afrika voor een bestuursbezoek aan 
de IECC. Hierover leest u meer in de Kerst-
nieuwsbrief.

Afscheid 
Dan is alweer het einde gekomen aan het 
bestuursbezoek van Malawi.  Wat geëmotioneerd 
nemen we afscheid. Wanneer zien we elkaar weer? 
Esther en Gerjos brengen Frida en Gerard naar het 
vliegveld voor hun doorreis naar Zuid-Afrika.

 Bezoek aan de St. Matthews Primary School 
Voordat Esther en Gerjos  weer terug gaan naar 
Nederland brengen ze nog snel een kort bezoek 
aan de Primary School St. Matthews in Chileka. Een 
mooie school met veel kinderen en gemotiveerde 
leerkrachten. Ze werden enthousiast ontvangen 
door twee bestuursleden en kregen een 
rondleiding langs verschillende klaslokalen. Een aantal jaar terug is 
er een vleugel gebouwd met steun van de Vrienden van Eben-Haezer uit Huizen. De directeur van 
de Beatrixschool in Huizen heeft toen tijdens haar bezoek deze vleugel mogen openen. Deze 
school uit Huizen heeft voor het bezoek van Gerjos en Esther T-shirts en tasjes meegegeven om 
uit te delen aan de kinderen. De kinderen en leerkrachten waren zeer blij toen ze dit in ontvangst 
mochten nemen. Onze bestuursleden mochten ook een gift overhandigen namens de Vrienden 
van Eben-Haezer. Een mooi bedrag om weer nieuwe schoolbanken en stoelen van aan te schaffen. 
Na dit bezoek zijn ook Gerjos en Esther op het vliegtuig gestapt om weer terug te gaan naar 
Nederland. 
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Graag vragen we uw hulp bij de ondersteuning 
van de kosten van het jubileum van de EBC. 

We hebben het nu weer met eigen ogen 
gezien hoe de Malawiaan probeert met de 
weinige middelen die ze hebben toch een 
feest te vieren. De mensen in Malawi hebben 
bijna nooit iets bijzonders. Ze leven om te 
overleven. 85% van de mensen leeft in zeer 
armzalige omstandigheden: geen werk, 
geen voorzieningen, in een hutje zonder 
elektriciteiten riolering. Vaak is er geen 
mogelijkheid voor scholing voor hun kinderen. 
Besmetting van aids/hiv loert om de hoek.  

Zo’n feest als bij de EBC daar praten ze nog 
maanden over. Wij hebben de vele voordelen van 
zo’n feest gezien. Alle gebouwen zijn opgeknapt, 
de compound is opgeruimd en achterstallig 
onderhoud is gedaan. Iets waar weer jaren op 
geteerd kan worden. 

Ook de jubileumkleding waar iedereen in 
gehuld was gaat nog jaren mee. De kerkjes die 
deelgenomen hebben aan het feest konden 
voor een klein bedrag stof kopen voor hun 
gemeenteleden die daar weer kleding van maken. 
De meeste Malawianen hebben één of misschien 
twee stuks kleding. Dus deze kans om nieuwe 
kleding aan te schaffen voor een klein prijsje is 
daarom een enorm voordeel. Daar genieten ze 
weer lange tijd van. 

Wij hebben als Opdracht in Afrika de 
EBC financieel ondersteund voor deze 
40-jarige viering. U kunt ons als lezer helpen 
deze ondersteuning mogelijk te maken. 
Verder is uw gebed voor onze doelen de 
allerbelangrijkste ondersteuning. 

EBC JUBILEUM
P R O J E C T  V A N  D I T  K W A R T A A L

NAT MAAR GEZELLIG GP-FESTIVAL

Nog een jubileum: op zaterdag 22 september 
vierde Generation Praise haar 15-jarig bestaan. 
Generation Praise organiseert maandelijks 
een lofprijzing- en aanbiddingsdienst in de 
Zenderkerk te Huizen. Opdracht in Afrika was 
uitgenodigd als goed doel bij dit muzikale 
festival, met verschillende bekende artiesten, 
bands, workshops en foodtrucks.

Ondanks het regenachtige weer was het 
gezellig druk bij de kraam van Opdracht in Afrika. 
In aansluiting op het festival-thema "I've got 
the power" brachten we ons Stroomopwekking-
project in Malawi onder de aandacht. Bezoekers 
aan de kraam konden tegen een kleine 
vergoeding een kaartje van ons Zonnepaneel-
spel omdraaien. Zo maakten zij kans op mooie 
prijzen als een wellness-bon, een elektrische 
tandenborstel, taart, speculaas, chocolade, 
Afrikaans beeldje... Of een heuse GP-festival-
applaus-klapper.  De opbrengsten van dit 
event komen ten goede aan zonnepanelen voor 
afgelegen dorpen in Malawi.

Bezoekers aan onze kraam maakten kans op mooie 
prijzen met ons zonnepaneel-spel.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 

Op 14 september vliegen we naar de stad Blantyre, in het zuiden van 
Malawi. Op het vliegveld ontmoeten we ook David Mahlangu en David 
Dludlu die vanuit de broedergemeente IECC uit Zuid-Afrika waren 
uitgenodigd. 

 Aankomst 
Aangekomen op de compound in Thyolo staan alle bekenden ons al op 
te wachten en worden we met luid gezang verwelkomd. Voor het donker 
verkennen we nog even de compound. We zijn verwonderd over de 
grote bedrijvigheid die er plaatsvindt. Overal op de compound wordt er 
aangeveegd en rommel opgeruimd, er worden buitenmuren geschilderd 
en er zijn allerlei herstelwerkzaamheden in de kerk. Alles moet in orde zijn 
voor het grote feest. 

40 JAAR 
VERSPREIDING VAN 
HET EVANGELIE IN 
MALAWI

Aankondiging van het 40-jarig jubileum buiten de compound in Thyolo
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Na de lunch hebben we een goede kennismaking en ontmoeting met 
het nieuwe bestuur van Wells of Joy. Jolanda Bontenbal gaat eind dit 
jaar met haar gezin terug naar Nederland. Zij heeft geschikte nieuwe 
bestuursleden gevonden om het roer van Wells of Joy over te nemen. 
“Een verhoring op gebed” zoals ze aangaf.

Vertrek van bezoekers: een wagen volgeladen 
Aan het einde van de dag zijn we getuige van groepen vertrekkende 
kerkbezoekers, onder andere zo’n 30 mensen uit Zomba. Ze worden 
allemaal in de laadbak van een vrij klein vrachtwagentje gepropt 
(waaronder ook vrouwen en kleine kinderen). Nadat met een groepje 
mannen de lekke band van de auto is gerepareerd (niet met een krik, 
maar gewoon door met elkaar de auto op te tillen en het wiel te wisselen) 
vertrekken ze.

MAANDAG 17 SEPTEMBER

 Officiële opening kerk in Jikka 
Op maandagochtend zijn we alweer vroeg uit de veren. Er is nog steeds 
geen elektriciteit en water. We 
worden geconfronteerd met de 
ontberingen van de heel eenvoudige 
omstandigheden in Malawi. Na het 
ontbijt gaan we op weg naar het 
plaatsje Jikka waar de Werkgroep 

Hoevelaken 
de plaatselijke 
bevolking 
heeft 
geholpen 
een kerkje te 

bouwen. Dit mogen we nu officieel gaan openen. De ceremonie bestaat 
uit een ‘rondje om de kerk’.  Al zingend trekken alle aanwezigen eenmaal 
rond de kerk, waarna we eindigen bij de hoofdingang. Daar hangt een lintje 
voor de deur. Esther heeft de eer het lint door te knippen en spreekt 
enkele woorden tot de aanwezigen.

Daarna is er een korte dienst, waarin enkele sprekers iets zeggen over 
het gebouw en de bouw ervan. Joshua laat zelfs doorschemeren dat 
deze kerk een eerste stap is naar een volledig kerkelijk centrum op deze 
plaats. De fundering voor een pastorie is daarbij inmiddels ook gelegd.  
               Lees verder op de volgende pagina >>

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

 
Bezoek aan het graf van Levson Monjeza 
De volgende ochtend gaan we eerst met de familie Monjeza naar het graf 
van vader Levson Monjeza waar we samen met onze Afrikaanse vrienden 
stilstaan bij het overlijden van Levson eerder dit jaar. Een plechtig 
gebeuren.  
Daarna vertrekken we over een hobbelige zandweg naar Chikonde 
kinderopvang. Onderweg zien we chaotische veelkleurige marktjes waar 
van alles verkocht wordt en vrolijk lachende Malawianen die in groten 
getale langs de weg lopen, soms fietsend met hun fiets indrukwekkend 
volgeladen met hout, geiten, kippen en wat nog al meer. 

 Kinderdagverblijf Chikonde 
Bij het kinderdagverblijf in Chikonde worden wees- en straatkinderen 
en kinderen uit éénouder gezinnen tot vijf jaar opgevangen. Ze krijgen 
kleding, eten, enige medische verzorging en daarnaast wordt het 
Evangelie verteld. Ze kunnen hier veilig spelen. Er wordt gezorgd dat 
kinderen in de buurt voor de nacht een slaapplekje hebben. Toen we 
aankwamen waren er 20 kinderen. Dit groeide snel aan tot wel 50. 

Waarschijnlijk ging het gerucht dat er mensen waren die ballonnen 
en lolly’s uitdeelden. Het was een leuke en goede ontmoeting met de 
beheerder en de lerares/verzorgende. Al waren sommige kinderen een 
beetje bang voor die ‘witte’ mensen…

 Kennisdeling met ziekenhuispersoneel 
De middag wordt ingevuld met het delen van medische kennis door 
Esther en Frida aan het ziekenhuispersoneel. Esther is mondhygiëniste 
en houdt een verhaal over gebitsreiniging en onderhoud van de tanden. 
Frida geeft als bekkenfysiotherapeut uitleg over oefeningen en adviezen 
voor bekkenpijn bij zwangeren. Het is een echte cursus met voor 
iedere deelnemer een notitieblok en pen, en een pauze met een hapje 

en drankje. De artsen en verplegend personeel zijn erg enthousiast 
en geïnteresseerd en er worden veel vragen gesteld. Als verrassing 
hebben we aan het einde van de lessen allerlei medische instrumenten, 
verbanden en babykleding als cadeau, aangevuld met tandpasta en 
tandenborstels. 

 Feestmaal 
Terug bij onze 
gastvrouw vertelt 
Gerjos een 
bloedstollend verhaal 
dat hij meemaakte 
dat een koe gevangen 
en geslacht werd 
voor zijn ogen. 
Zo’n 50 meter van 
ons logeeradres, 
“gewoon” buiten onder een boom, op een kleedje. Na de afronding van de 
ontleding, worden de onderdelen in grote plastic bakken naar de schuur 
van ons huis gedragen. 

Voorbereidingen voor het feest 
In de avond gaan we helpen de kerk versieren voor het feest van morgen. 
We hebben zelf ook allerlei versieringen uit Nederland meegenomen. Er 
wordt nog volop gewerkt. Naar later blijkt tot twee uur in de nacht. We 
hopen dat het allemaal nog op tijd af komt. Ondertussen druppelen de 
gasten binnen op de compound. Ze zitten in groepen bij de ingang te 
wachten tot hen een slaapplaats wordt aangewezen en ze hun maaltijd 
kunnen klaarmaken. We praten met diverse bezoekers. Iedereen wacht 
rustig af en is vrolijk. Er worden liederen gezongen. Het ziet er super 
gezellig uit. 

ZONDAG 16 SEPTEMBER

Laatste puntjes op de i 
Zondag 16 september is de grote dag van het 40-jarig jubileum van de 
EBC in Malawi. Om een uur of half zes is iedereen op de compound al “in 
de benen”. We zijn dus vroeg in actie. Nadat we hebben geconstateerd 
dat er noch elektriciteit noch water is die ochtend, moeten we ons 
behoorlijk behelpen bij het maken van ons toilet.

 Onthulling monument 40 jaar EBC 
Inmiddels druppelen 
de eerste “bobo’s” 
binnen, uiteenlopend 
van mensen van de 
regering, de synode 
en Jolanda Bontenbal 
van Wells of Joy.  Om 
tien uur begint de 
ceremonie met het 
onthullen van het 
monument van het 
40-jarig bestaan.  

 
Kerkdienst 
Daarna gaan we de tjokvolle kerk in waar gemeente en vele genodigden 
wachten. We zitten op de eerste rang. De vrouwen zitten netjes 
gescheiden van de mannen. De kerk ziet “blauw van de mensen”, 
voornamelijk vanwege de vele mensen die zich, op allerlei manieren, 

hebben getooid in kleding die is gemaakt van de speciale 40-jaar-blauwe 
jubileum stof. Echt prachtig! Van jurken, rokken, overhemden, colbertjes, 
tot de stropdassen van Gerjos en Gerard. Dan volgt de lange, zeer 
goed georganiseerde dienst, met diverse sprekers en prachtige koren. 
Er is onder andere een vrouwenkoor en een meisjes koor. Ook wij als 
Nederlanders zingen een aantal liederen. David Mahlangu heeft de eer de 
preek te mogen houden over Jesaja 9:1, de tekst van de EBC. Een detail is 
dat, als David wil beginnen met Bijbellezen, hem wordt gezegd dat hij even 
moet wachten en dat dan het vrouwenkoor zingend naar voren komt en 
in een grote doos, heel eerbiedig, de Bijbel komt brengen. Een prachtig 
gezicht. De laatste spreker is Frida Barmentlo met Bijbelse verwijzingen 
naar het getal 40. Dan is er, na een uur of vier (eindelijk) het slotgebed en 
trekt de hele gemeente in stoet naar buiten, waar Gerjos en Gerard het 
reeds aangekondigde cadeau van Opdracht in Afrika onthullen: een kleine 
minibus, die we eerder die ochtend hadden versierd en ingepakt.

Lunch voor 700 
Intussen is de lunch voor zo’n 700 mensen bereid en zien we op allerlei 
plaatsen groepjes etende mensen. Nsima, (een soort maïspap) met 
wellicht wat delen van de gisteravond geslachte koe. 

 Kennismaking met nieuw bestuur Wells of Joy 

Bezoek aan Chikonde. Rechts onze bestuursleden bij de herdenkingsplaquette.

De hele kerk in jubileum-blauw

Penningmeester Gerjos Joosse biedt namens Opdracht in Afrika het 
jubileumcadeau aan de EBC aan: een feestelijk versierde minibus.

Ds. David Mahlangu vanaf de versierde 
preekstoel

Frida met een meisje in een jurkje van jubileum-stof dat ze 
waarschijnlijk nog lang zal blijven dragen

Voordat de kerk geopend wordt gaat men zingen een 

'rondje om de kerk'.

Officiele opening door secretaris Esther van Tongeren

Kennismaking met nieuwe bestuursleden Wells of Joy

Herdenkingsmonument voor 40 jaar EBC

Kennisdeling aan de medici van het Chingazi Rural Hospital

Voorbereiding op het feestmaal
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grote bedrijvigheid die er plaatsvindt. Overal op de compound wordt er 
aangeveegd en rommel opgeruimd, er worden buitenmuren geschilderd 
en er zijn allerlei herstelwerkzaamheden in de kerk. Alles moet in orde zijn 
voor het grote feest. 

40 JAAR 
VERSPREIDING VAN 
HET EVANGELIE IN 
MALAWI

Aankondiging van het 40-jarig jubileum buiten de compound in Thyolo




