
“Maar ook daar is niets zo 
ingewikkeld als het starten 
van veranderingen in een 
bestaande kerk”

Daarnaast hebben we veel tijd gehad om 
binnen en buiten de lessen ons te 
verdiepen in de inhoud van ons werk. We 
hebben met wijze mensen kunnen 
spreken over hoe we ons christen-zijn 
kunnen integreren in ons werk als arts 
en adviseur in de Afrikaanse cultuur. 

InIn de laatste week moesten we allemaal een presentatie 
geven over een onderwerp waarin we ons hadden 
verdiept. Anneke heeft zich gericht op hoe mensen in 
Afrika omgaan met ziekte. Ziekte wordt er gezien als een 
verstoring van de harmonie in de relatie met jezelf, je 
omgeving en God. Met haar onderzoek in het 
achterhoofd hoopt Anneke als arts zich meer bewust te 
zijnzijn van alle vragen die achter een klacht van een patiënt 
schuilgaan. En ook hoopt ze samen met de mensen daar 
Gods heelmakende en bevrijdende kracht te zien op alle 
de terreinen van het leven. 

Martijn heeft veel boeken en 
artikelen gelezen over hoe de 
'Malawiaanse' kerk echt 
'Malawiaans' zou kunnen zijn. 
Op dit moment lijken veel 
kerken in Afrika in hun theologie en structuren sterk op 
de Westerse kerken door wie ze zijn gesticht. Maar hoe 
bruikbaarbruikbaar is die Westerse erfenis eigenlijk in de 
Malawiaanse situatie? Dat lijkt een relevante vraag ook 
omdat uit allerlei onderzoeken blijkt dat de gevestigde 
kerken voor veel gemeenteleden geen antwoorden geven 
op de vragen die hen echt bezig houden. 

Vernieuwing van de kerk lijkt dus ook in Malawi nodig. 
Maar ook daar is niets zo ingewikkeld als het starten van 
veranderingen in een bestaande kerk. Hoewel dat niet 
onze primaire taak zijn, was het goed om ons te 
verdiepen in wat er speelt in de kerk waarvoor gaan 
werken.

Nadenken over ons werk
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Ons adres (tot 30 september)

“Daarbij ontdekten we 
steeds weer dat het lief- 
hebben van de mensen 
met en voor wie we 
werken cruciaal is.”

Van april t/m juni verbleven wij in het 
kader van onze opleiding op All Nations 
Christian College, een bijbelschool in 
Engeland gespecialiseerd in het trainen 
van zendingswerkers. We hebben daar 
een hele goede tijd gehad, waar we met 
dankbaarheid op terugkijken. We hebben 

veelveel geleerd met “hart, hoofd en handen”, zoals ze het 
daar noemden.

Door de lessen die we elke 
ochtend volgden, door de 
gesprekken met andere stu- 
denten en door de kerkdiensten 
werden we uitgedaagd om na te 
denken over ons geloof en over 
onze roeping om naar Malawi te gaan. Daarbij ontdekten 
wewe steeds weer dat het liefhebben van de mensen met en 
voor wie we werken cruciaal is. Maar even cruciaal is dat 
we die liefde niet uit onszelf hoeven te putten: we mogen 
Gods liefde doorgeven.

Leren met ons hart

Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas en Marije hopen wij in september 
2008 voor een periode van zeven jaar te worden uitgezonden naar Malawi. We gaan omdat we ons bewogen voelen met 
onze medemensen daar. We voelen ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om hen te dienen. Zo willen 
we, samen met de kerk in Malawi, iets van Gods bevrijdende liefde laten zien in woord en daad. Anneke zal als tropenarts 
gaan werken in het Ekwendeni Hospital, in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid 
van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Martijn zal als organisatieadviseur voor deze kerk gaan werken.
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Martijn en Anneke van den Boogaart worden uitgezonden namens de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland. Hun uitzending 
vindt plaats via de GZB. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In hun voorbereidingen worden Martijn en Anneke 
geholpen door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland. 

HaHartelijk dank voor uw meeleven, meebidden of meegeven. Giften voor het werk van Martijn en Anneke blijven welkom op rekeningnummer 1468.25128 ten name van de Hervormde Diaconie 
te Delft of rekeningnummer 1381.59394 ten name van de Hervormde Zendingscommissie te Oud-Beijerland in beide gevallen onder vermelding van “Fam. Van den Boogaart – Malawi”.

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij onderstaande adressen:
TFC Delft: Arjan & Joëlle Gooijer, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft, 015-2146992, tfc-delft@bewogenmetmalawi.nl
TFC Oud-Beijerland: Arnoud van den Boogaart, Oostdijk 93, 3261 KC Oud-Beijerland, 0186 842182, tfc-obl@bewogenmetmalawi.nl

In Oud-Beijerland werd op zaterdag 7 juni op het 
kerkplein de jaarlijkse verkoopdag gehouden. De 
opbrengst was voor het grootste deel bestemd 
voor het werk van Martijn en Anneke.

Het was een geslaagd evenement waar veel mensen 
van hebben genoten. De opbrengst van deze dag 
was het geweldige bedrag van 10.000 euro.

DezeDeze en andere acties, samen met de vele 
toezeggingen die we ontvingen, maken dat de 
financiering voor 2008 nu definitief rond is. Zeer 
veel dank daarvoor!

Nieuws van de TFC’s

Wilt u met ons meedanken:
o voor de vormende tijd op All Nations, wat betreft 
“hart, hoofd en handen”

o dat Thomas en Marije de overgang naar Delft weer
goed hebben gemaakt

o voor de vooruitgang die we boeken in onze taal-
studiestudie

Wilt u met ons meebidden:
o dat we veel leren van onze taal- en cultuurstudie in
de komende maanden

o dat we op een goede manier afscheid kunnen nemen
van allen die ons lief zijn

o dat de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken
ggoed zal verlopen

o voor een goed begin in Malawi

Danken en bidden

Tijdpad tot eind 2008

“…met aandacht afscheid 
te nemen van mensen en 
plekken, ook met Thomas 
en Marije.” 

Een ander voor ons heel relevant 
lesonderwerp was transition: het proces 
van weggaan van de ene cultuur naar een 
andere. We leerden dat we in het "hier 
weggaan" en “daar landen” door 
meerdere emotionele fasen heen zullen 
gaan die soms behoorlijk heftig kunnen 
zijnzijn. Niet alleen wij gaan door die fasen 

heen, maar ook de mensen 
om ons heen. We kregen het 
advies om met aandacht 
afscheid te nemen van 
mensen en plekken, ook met 
Thomas en Marije. 

Wat zo’n overgang betekent 
in de praktijk hebben we in 
Engeland ook al kunnen 
merken. Thomas heeft de 
eerste weken echt tijd nodig 
gehad om zich veilig te gaan 
voelen. Gelukkig raakte hij 
geleidelijkgeleidelijk gewend aan zijn  
Engelse crèche en werd hij 
weer meer de vrolijke, 
zelfstandige jongen die hij in 
Nederland was. We zijn ons nu goed bewust dat we 
Thomas en Marije echt tijd en aandacht zullen moeten 
geven om te wennen in Malawi. 

De praktijk van weggaan ervaren


