
een kerk die groeit. We hoeven ons als Nederlandse 
christenen geen minderwaardigheids-complex te la-
ten aanpraten. 

Voor Marije moesten we in Nederland nog een aantal 
medische controles laten doen omdat ze in Malawi 
een aantal keer een nierbekkenontsteking had gehad. 
Na een jaar zonder infecties verwachtten we niet dat 
er echt iets aan de hand zou zijn. Jammergenoeg werd 
er toch een aanlegafwijking gevonden in haar blaas. 
Mogelijk moet ze daar in de toekomst nog een kleine 
ingreep voor ondergaan. 
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Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas en Marije zijn wij in september 2008 voor een peri-
ode van zes jaar uitgezonden naar Malawi. We zijn daar gaan werken omdat we ons bewogen voelen met onze medemensen in zuidelijk Afrika. 
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 werkt  als tropenarts in Ekwendeni Mission Hospital, in het noorden van Malawi. Dit 
ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.

Thuiskomen
We zijn weer een maand terug en zijn weer lekker 
aan het werk. Het verlof was heerlijk, maar ook lang 
genoeg om weer blij te zijn om ‘thuis’ te zijn in ons 
normale leven in Ekwendeni.  We kijken terug op een 
erg mooi verlof. We hebben met volle teugen geno-
ten van de hartelijke ontmoetingen met familie en 
vrienden. Dat is iets wat we in Malawi wel missen. De 
gesprekken deden ons goed. Soms was het net alsof 
we nauwelijks weg waren geweest. 
We zijn erg dankbaar voor het warme onthaal in 
Oud-Beijerland. We vonden een ingericht huis, auto 
en fietsen klaar voor gebruik. We vonden het bijzon-
der hoe we in de gemeenten in Delft en Oud-Beijer-
land werden ontvangen. De hartelijke belangstelling 
van en contacten met gemeenteleden waren inspire-
rend.  We merkten duidelijk het meeleven, meegeven 
en meebidden.

Het deed ons 
heel goed om 
te zien hoe 
g e m a k ke l i j k 
Thomas en Marije de overgang hebben gemaakt naar 
Nederland. Ze maakten makkelijk contacten en ge-
noten van de vele belevenissen: opa’s, oma’s, neefjes 
en nichtjes, andere vriendjes, fietsen, veel – heel veel 
- speeltuinen, bruiloft, de trein, Madurodam, Artis en 
nog veel meer. Zeker in het spelen met andere kin-
deren merkten we toch wel dat het spreken van de-
zelfde taal heel veel uitmaakt.
 
Op vier gemeenteavonden hebben we verteld wat 
we de afgelopen jaren hebben kunnen doen. Tege-
lijk benadrukten we dat we niet alleen iets hebben 
kunnen ‘brengen’, maar ook iets ‘mee terug nemen’ 
voor de gemeenten in Nederland. Bovenal het be-
sef dat we deel uitmaken van een wereldwijde kerk, 

"... warm onthaal in 
Oud-Beijerland."

Na tien weken Nederland zijn we eind juli weer naar 
Malawi gevlogen. We troffen bij terugkomst onze 
auto en ons huis in goede orde aan. Ook op ons werk 
was alles min of meer conform de planning gegaan. 
Voor de kinderen ging de overgang terug heel soepel. 
De maand augustus was hier de grote vakantie. Tho-
mas is sinds 6 september weer naar school gegaan. 
Hij mocht nu naar Standard 1, de eerste klas van de 
basisschool hier. De kinderen zitten aan tafeltjes en 
schrijven in schriftjes of op het schoolbord. Geen 
rustig begin voor hem dus, maar gelijk aan de slag 
met rekenen en taal. Spelen is er nauwelijks bij. Tho-
mas heeft nu zelfs al een huiswerkagenda. Toch vindt 

"... met volle teugen genoten...."



Ziekenhuis in ontwikkeling
Ik ben weer even de enige arts in het ziekenhuis, maar 
gelukkig zijn er wel genoeg clinical officers. Het was 
redelijk rustig de afgelopen weken en ik kon weer 
goed inkomen. Ik was eigenlijk best heel blij hoe ik 
het ziekenhuis weer aantrof. Er was nieuw personeel 
aangenomen en ook een nieuw gebouw voor de ver-
loskunde geopend. Ik had een aantal taken aan een 
clinical officer overgedragen en was erg blij hoe hij 
het had opgepakt. Hij mag deze taken blijven doen. 
Het is leuk om iemand zo te zien groeien. 
Ik werk op dit moment aan projectvoorstel om met 

"Het voorstel om de ambts-
termijn te beperken leverde 
overigens veel vuurwerk op"

Voor mij stond de eerste maand na terugkomst in 
teken van het voorbereiden van de jaarlijkse Synode-
vergadering van de kerk (van 29 augustus – 2 septem-
ber 2010). Daar moest ik verslag uitbrengen van de 
uitvoering van het strategisch plan van de kerk. 

Er moest dus veel vergaderd en bijgepraat worden. Ik 
was blij te kunnen constateren dat de meeste task-
forces hard doorgewerkt hadden. Er is veel bereikt:
• Een bijbelpromotie tour heeft een ronde ge-

maakt langs de 22 presbyteries (classes) van de 
kerk. Er was een programma samengesteld met 
drama, muziek, een bijbelquiz en toespraken om 
het belang van zelfstandig bijbellezen te promo-
ten. Met steun van de GZB konden we ook 1000 
bijbels te koop aanbieden tegen een gesubsidieer-
de prijs (zo’n € 2,50). Mensen stonden in lange 
rijen om een bijbel te bemachtigen en de vraag 
was telkens “Wanneer komen er weer meer?”. 
Bemoedigend. Het promoten van bijbelstudie 
blijft één van de belangrijkste speerpunten van de 
kerk voor de komende jaren.

• We hebben een grootschalig onderzoek ge-
daan onder gemeenteleden in ongeveer 80 
gemeenten. Zo’n 850 mensen zijn geinterviewd 
over hun bijbelbezit en bijbelgebruik, hun be-
hoeften aan pastoraat, hun ervaringen van de 
eredienst, hun problemen met witchcraft, en hun 
beeld van kerkelijke financiën. We zijn nu bezig 
met het verwerken van de uitkomsten. Het rap-
port moet in oktober klaar zijn.

• Er is een voorstel gemaakt voor het aanbieden 
van training voor ouderlingen en diakenen. 
De taakgroep die zich hiermee bezig hield heeft 
gelijk ook maar het hele functioneren van ou-
derlingen en diakenen tegen het licht gehouden. 
Eén van hun belangrijkste punten  - naast het in-
voeren van de (verplichte) training - was om een 
ambtstermijn in te voeren. Nu wordt je hier als 
ouderling of diaken benoemd voor het leven. Het 
voorstel van de taakgroep is om over te gaan naar 

2 termijnen van 4 jaar. 
• Tot slot is een eerste versie gemaakt van de 

website van de kerk. Deze is nu online op  
www.ccapsolinia.org. Het is een eerste stap in 
een traject waarin we uiteindelijk alle afdelingen, 
classes en gemeenten een eigen website willen 
geven.

De Synode was erg blij met de inzet van de groep van 
zo’n 20 vrijwilligers. Ze waardeerden dat we in een 
periode van effectief 3 maanden deze resultaten had-
den weten te bereiken. Het voorstel om de ambts-
termijn te beperken leverde overigens veel vuurwerk 
op van de aanwezige ouderlingen. Dat moeten we nu 
met een commissie van wijze mannen verder onder-
zoeken en uitwerken.

Het laatste punt van de Synode-vergaderingen is altijd 
“overplaatsingen”. Solliciteren of beroepen van predi-
kanten bestaat hier niet. Je wordt gewoon geplaatst 
door een plaatsingscommissie. Dat doet altijd veel 
stof opwaaien. Deze keer, toen het stof was neerge-
daald, bleek dat voor 2 van ‘mijn’ taskforces 7 van de 
12 leden een andere plek hadden gekregen. De ko-
mende weken zal ik dus bezig moeten om de teams 
opnieuw samen te stellen en aan het werk te krijgen.

Synode-vergadering

CCAP Synod of Livingstonia Secretariat Office Block in Mzuzu

hij het gelukkig erg leuk en maakt hij elke dag trots 
zijn huiswerk. Marije kan zich gelukkig ook goed al-
leen vermaken. Ze speelt veel met haar poppen, lego 
of in de zandbak.



een aantal investeringen de zorg rondom de be-
valling te verbeteren zodat we moedersterfte nog 
beter kunnen voorkomen. We zijn erg dankbaar dat 
we iemand zich heeft aangeboden om daar in te in-
vesteren, want de moedersterfte in Malawi is nog al-
tijd één van de hoogste ter wereld (807 per 100.000 
bevallingen). Met een aantal éénvoudige verbeterin-
gen in diagnostische apparatuur en operatiemateria-
len en door het stimuleren van bloeddonaties hopen 
we een goede bijdrage te leveren aan het redden van 
levens van net bevallen moeders.

De afgelopen jaren is er in Malawi heel veel gedaan 
om te zorgen dat HIV patiënten anti-retrovirale me-
dicijnen (ARVs) kunnen krijgen. Het ziekenhuis in 
Ekwendeni doet daar ook volop aan mee. Inmiddels 
is landelijk zo’n 65% van de volwassenen en kinderen 
die deze medicijnen nodig hebben ook daadwerkelijk 
onder behandeling. Een hele prestatie, maar uitbrei-
ding is nog steeds nodig. We zijn nu een project be-
gonnen om de capaciteit van onze ARV-kliniek 
te vergroten. We zijn van plan om meer verpleeg-
kundigen te trainen en het gebouwtje van de kliniek 
te vergroten. Ook willen we ook één keer in de week 
een aparte ochtend voor kinderen met ARVs gaan in-
troduceren. Zo hopen we zowel het aantal patiënten 
en de kwaliteit van de zorg uit te kunnen breiden. 

Verder hebben we met steun van de gemeente in 
Oud-Beijerland een extra (tweedehands) zieken-
huisauto kunnen kopen. De auto is inmiddels be-
steld en we hopen dat hij in oktober zal aankomen. 
Zo kunnen we de ene officiële ambulance die het 
ziekenhuis heeft, ontlasten en zorgen dat die langer 
meegaat. 

Vreugdevol nieuws
Naast dit ‘zakelijke’ nieuws, hebben we ook nog heel 
ander, vreugdevol nieuws: wij verwachten een derde 
kindje in maart 2011. We zijn er erg blij mee en zien 
ernaar uit. 

Tegelijkertijd is de verwachting voor ons niet zonder 
zorgen. Thomas en Marije zijn (veel) te vroeg gebo-
ren en hebben beide langere tijd in het ziekenhuis ge-
legen. Medisch gezien is de kans op herhaling groot. 

Daarom heeft de gynaecoloog ons geadviseerd om 
al bij een zwangerschapsduur van 5 maanden naar 
Nederland te komen, zodat het verloop van de 
zwangerschap in de laatste maanden goed in de ga-
ten gehouden kan worden. In Nederland kunnen bij 
tekenen van een mogelijke vroeggeboorte nog voor-

Contactgegevens
Martijn en Anneke van den Boogaart, c/o Ekwendeni 
Mission Hospital, PO Box 19, Ekwendeni, Malawi.
Tel: +265 999 125 234 (Martijn), +265 999 156 109 
(Anneke). Email: martijnenanneke@bewogenmetma-
lawi.nl. Skype: mvdboog

"Praktisch betekent 
dat, dat we al in  
november 2010  

tijdelijk naar 
 Nederland zullen 

terugkomen." 

zorgsmaatregelen genomen worden die in Malawi 
niet voorhanden zijn. Bovendien zijn in Nederland 
veel meer mogelijkheden in de zorg voor te vroeg 
geboren kinderen. 

Praktisch betekent dat, dat we al in november 2010 
tijdelijk naar Nederland zullen terugkomen. Voor 
ons zijn dit dus best vreemde maanden omdat we 
nu maar tijdelijk hier zijn. Terwijl we in deze weken 
zoveel mogelijk voor ons werk willen doen, bereiden 
we ons ook tegelijkertijd weer voor op een verblijf 
in Nederland. We vinden het bestwel spannend hoe 
alles zal verlopen. Bovenal hopen we dat het met het 
kindje goed zal gaan en dat het niet veel te vroeg 
geboren zal worden. 
 
Als we in Ne-
derland zijn, blij-
ven we gewoon 
in dienst van de 
GZB. Martijn zal 
op afstand het 
werk in Malawi 
zoveel mogelijk 
blijven begelei-
den. Daarnaast hoopt hij ook op het kantoor van de 
GZB een aantal werkzaamheden te kunnen verrich-
ten. Als het goed gaat met de zwangerschap, hoopt 
Anneke een aantal dagen aan de slag te kunnen gaan 
als arts. 

Als het mogelijk is, willen we voor Thomas en Marije 
graag een tijdelijke plek te vinden op een school en 
peuterspeelzaal. Al die dingen – naast huisvesting en 
andere praktische zaken –  moeten nog in detail ge-
regeld worden. Daarin zijn we erg blij met steun van 
onze thuisfrontcommissies.



Martijn en Anneke van den Boogaart zijn vanuit de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland door de GZB 
uitgezonden. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Martijn en Anneke worden ondersteund 
door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland. 

Hartelijk 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

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl

giften GZB: giro 28016

Thuisfrontcommissie
Zoals u hebt kunnen lezen, verwachten Martijn en 
Anneke hun derde kindje: een Wonder waar we God 
dankbaar voor mogen zijn. Voor Martijn en Anneke 
levert dit naast vreugde ook spanning op, omdat de 
vorige zwangerschappen van Anneke niet zonder 
complicaties zijn verlopen. Daarnaast is het ook span-
nend hoe ze hun werk in Malawi zullen terugvinden 
als ze er na een aantal maanden tussen uit te zijn ge-
weest, terugkeren. Zullen Thomas en Marije terug in 
Malawi weer aansluiting vinden bij de kinderen daar? 
De verschillen tussen een Nederlandse school en 
een school in Malawi zijn groot. Als thuisfrontcom-
missies wensen we Martijn en Anneke een gezegende 
zwangerschap toe. Bidt u met ons mee om Gods na-
bijheid en Zijn zegen, zodat ze kunnen genieten van 
dit nieuwe leven?

In november komen Martijn, Anneke en hun kinderen 
alweer naar Nederland om hier de geboorte van hun 
derde kindje af te wachten. Ze blijven in deze periode 
gewoon in dienst van de GZB. Eventuele verdiensten 

Meebidden

"Ze blijven in deze periode ge-
woon in dienst van de GZB. " 

die ze in die periode in Nederland hebben, zullen te-
rug vloeien naar de GZB. Het geld zal gebruikt wor-
den om de kosten voor het extra verblijf in Neder-
land en verlenging van het dienstverband te dekken. 

Door dit bijzondere verlof wordt de periode dat ze 
in dienst zijn bij de GZB met een half jaar verlengd, 
zodat de totale uitzendtermijn, de periode dat ze 
daadwerkelijk in Malawi zijn, 6 jaar blijft. Dit betekent 
voor ons als thuisfront dat we hen een half jaar langer 
mogen steunen in hun missie.

We hopen op uw blijvende steun in meebidden, mee-
leven en meegeven.

Wilt u met ons meedanken voor:
• Het wonder van onze zwangerschap, die tot 

nu toe ook goed verloopt 
• Onze goede terugkomst in Malawi en de ont-

dekking dat ons werk tijdens ons verlof bo-
ven verwachting goed is doorgegaan. Zowel in 
kerk als in ziekenhuis. 

• De nieuwe ziekenhuisvleugel: meer voorzie-
ningen voor verloskunde en nieuw personeel! 

• De enthousiaste begroeting van collega's en 
bekenden toen we terugkwamen van verlof 

• Dat Thomas het zo goed naar zijn zin heeft op 
school. En dat Marije thuis ook zo goed alleen 
kan spelen.

• Het extra budget dat de GZB beschikbaar kon 
stellen voor specifieke projecten, waaronder 
een tour om de Bijbel breder te verspreiden

Wilt u met ons meebidden voor:
• Een gezegende zwangerschap zonder compli-

caties.
• Wijsheid, overzicht en zegen voor ons in deze 

periode; hectisch door de combinatie van 
werk, overdracht en het regelwerk voor onze 
(tijdelijke) terugkeer naar Nederland ivm de 
zwangerschap.

• Gezondheid en groei voor al onze kinderen; 
kracht en vertrouwen voor onszelf.

• Zegen op het kerke- en medische werk. Denk 
aan de Bijbel-tour van deze zomer; de HIV-pa-
tienten; de kwetsbare zwangerschappen hier.

• De General Secretary, Rev. L.N. Nyondo, te-
gen wie een rechtzaak loopt voor "opruiing". 
Bidt voor een eerlijke rechtsgang en dat hij 
mag ervaren dat God hem nabij is. (zie weblog 
21 en 24 aug.)


