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BEWOGEN MET MALAWI
Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas, Marije en Ruth zijn wij in september 2008 voor een
periode 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.

Gemeenten helpen veranderen
Ik word gebeld. Op het display zie ik dat het Bruce
Munthali is, één van onze trainers uit het verre noorden van Malawi. Hij woont in Therere, in één van de
meest onbereikbare plekken van onze kerk. Verrast
en benieuwd neem ik op. Hij barst gelijk los: “Ik wil
je graag informeren dat de workshop in mijn eigen
gemeente echt heel goed verloopt. Ik zit achter in
de kerk mee te luisteren en mee te doen. Er zijn
heel veel mensen en iedereen is enthousiast.” Zomaar een spontaan telefoontje met goed nieuws, dat
gebeurt me niet vaak. Ik ben er erg blij mee.
Het is 26 januari 2016. Vandaag hebben heel veel
gemeenten van de kerk tegelijk een visiedag aan de
hand van het materiaal dat we ontwikkeld hebben.
In de week erHet gaf een groot
voor hadden
we 26 teams
gevoel van eenheid:
tegelijk op pad
we waren als kerk
gestuurd om
op 26 plekken
met z’n allen met
in het land een
hetzelfde bezig.
3-daagse training te geven aan in totaal zo’n 800 predikanten, scriba’s en ouderlingen. Tijdens die training leerden ze
onder andere hoe ze zo’n visiedag in hun gemeente
konden faciliteren. Op kantoor in Mzuzu hield ik met
telefoon, sms en whatsapp contact met alle teams. Ik
stuurde 3x per dag een update van de voortgang aan
alle teams. Het gaf een groot gevoel van eenheid: we
waren als kerk met z’n allen met hetzelfde bezig.
Het idee voor de visiedagen ontstond in oktober
vorig jaar. We waren tot de conclusie gekomen dat

we met het beleidsplan van de kerk in de afgelopen
jaren heel veel goede vernieuwingen hadden geïntroduceerd in de gemeenten, maar dat op heel veel
plekken geworsteld werd met de vraag hoe al die
goede plannen uitgevoerd te krijgen.We besloten pas
op de plaats te maken en tijd en geld te investeren
om gemeenten te helpen met visievorming, overzicht
maken (en houden) van alle plannen en het inventariseren en inschakelen van de gaven en talenten van
alle gemeenteleden.
Aan het eind van de dag op 26 januari krijg ik nog
een keer een sms-je van Bruce Munthali: “I witnessed
Therere congregation in Wenya where turn up was good,
participation was very good indeed probably @ 86 percent, congregation trainers very encouraging giving pride
to us who facilitated at Presby. Logistics were well organised. Assignments brought a lot of excitement. At end of
the day elders and deacons unanimously agreed to own
the synod’s strategic plans.We began and ended at a high
note. Gud night.”
Daar word ik blij van. Daarover voel ik me dankbaar.
Ook als nog steeds regelmatig mensen – vaak trainers – me in de wandelgangen aanschieten en vertellen hoeveel verschil de vernieuwingen maken in de
gemeente waar ze wonen. “We wish you could come to
witness it yourself…”

Overdracht
Hoe graag ik dat ook zou willen, gemeenten bezoeken zit er niet meer in. We zitten in onze laatste weken in Ekwendeni. De jaren zijn voorbij gevlogen. Het
werk is nog lang niet klaar, maar gelukkig staan verschillende opvolgers klaar om ermee verder te gaan:
•
•
•

•

Rev. Glad Kumwenda, mijn directe opvolger, gaat
het hele programma coördineren en blijft alle
zes projectteams begeleiden
Rev.Victor Kapira, de opvolger van Tjerk Visser,
gaat door met de uitvoering van het programma
voor het trainen van ouderlingen en diakenen
Ds. Gert van de Pol uit Rotterdam is door de
GZB benoemd als bijbelstudiecoördinator binnen het programma “Geestelijke groei”.Vanaf
begin 2017 gaat hij gaat gemeenten helpen de
nieuwe bijbelstudiemethode die de afgelopen
jaren is ontwikkeld te gebruiken in alle aspecten
van het gemeenteleven.
Naar alle waarschijnlijk komt er in september
of oktober iemand helpen bij het jeugdwerkprogramma van de kerk. Hij zal betrokken zijn
bij het verder uitwerken van de plannen van
de muziekschool, maar ook bij het opzetten en
uitproberen van plannen om jeugdverenigingen
te helpen om alle jeugd van de gemeente te
bereiken.

Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel vreugde mijn werk gedaan. Daarom zal ik het missen, de
bijna dagelijkse vergaderingen met taskforces en afdelingen van de kerk. Alleen al omdat we er naast de
serieuze en diepgravende discussies altijd veel konden lachen met elkaar. Ik zal het missen, de eindeloze discussies over de laatste ontwikkelingen in de
kerkpolitiek, over de
Ik zal het missen, zoveelste verhoging
samen enthousi- van de benzineprijzen, over de nieuwste
ast worden over schandalen in de polieen nieuw idee, tiek. Ik zal het missen,
samen
enthousiast
worden over een nieuw idee, een plotselinge ingeving om een project vlot te trekken. Ik zal het missen,
de eindeloze reeksen begroetingen op de gang, in de
kamers, op de straat. Ik zal het missen, de enthousiaste trainers na afloop van een training, de verhitte
groepsdiscussies in een gemeente, de vrouw die haar
man omhelst als hij zijn diploma in ontvangst neemt.
Het waren prachtige jaren. Ik voel me rijk, bevoorrecht.

Nederland: studieverlof en op
zoek naar een nieuwe plek
Over een maand gaan we terug naar Nederland. Wat
ik daar ga doen? Dat is nog niet duidelijk. In elk geval
wil ik graag mijn kennis en ervaring in de wereldkerk
relevant maken voor Nederland, in het bijzonder
voor de Nederlandse kerk. De zoektocht naar manieren waarop dat zou kunnen is begonnen.
Ondertussen gebruik ik de gelegenheid tot studieverlof die de GZB biedt om mijn kennis en ervaring met
strategie, organisatie en veranderingsprocessen op
papier te zetten. Dat doe ik allereerst omdat de kerk
in Malawi mij dat herhaaldelijk heeft gevraagd.Tegelijk
is het ook de bedoeling dat ik het op zo’n manier
doe dat het ook bruikbaar is voor andere partners
van de GZB. Want de vragen die wij in de afgelopen
jaren stelden zijn eigenlijk heel universeel: “Hoe vertaal je een landeljke visie naar concrete plannen in
alle gemeenten?” en “Hoe help je gemeenten om zelf
rond de bijbel een visie te vormen en daarin landelijke plannen een plek te geven?”.
Ook in Nederland spelen dat soort vragen. In maart
2016 was ik aanwezig bij een beleidsconferentie van
de GZB in Cairo over het nieuwe strategisch beleidsplan voor de komende jaren. Eén van de meest opvallende dingen vond ik dat we zonder uitzondering
allemaal het gevoel hadden dat het werk dat we doen
in de kerk in Thailand, Mexico, Colombia of Malawi
minstens zo relevant is voor de gemeenten in Nederland. We kwamen echter ook tot de conclusie dat
het vaak heel lastig is om die relevantie duidelijk te
maken en om te zetten in concrete actie. “Hoe maak
je de ervaringen in de wereldkerk nuttig voor de kerk
in Nederland?” is dus ook een vraag om op te pakken
in het studieverlof.

Vrij zijn
Daar staat ze. Heel dapper. Grace. Ze draagt haar
zelfgemaakte gedicht voor aan de rest van de tieners.
Nadat alle tieners medicijnen hebben gekregen en we
ook bij verschillenden hun viral load hebben getest,
komen we als groep bij elkaar. Dit keer hadden we
geen onderwerp voorbereid, maar de jongeren zelf
gevraagd of ze iets wilden voordragen, vertellen of
zingen.
De groep van ongeveer 40 tieners met HIV komt nu
al drie jaar elke twee maanden bij elkaar en we zien
dat er vriendschappen ontstaan. Buiten deze groep
mogen, kunnen of durven ze aan niemand vertellen
dat ze de ziekte hebben. Eens in de twee maanden is
het even niet abnormaal om HIV te hebben en HIV
remmers te slikken. En daar kan Grace haar angst en
hoop onder woorden brengen.

Wanangwa
Na meer dan een jaar plannen maken, fondsen werven, bouwen, controleren en vergaderen was het eindelijk zover: op 13 mei 2016 is de nieuwe HIV-kliniek
officieel geopend. Het was een feestelijke bijeenkomst
waar naast de ‘officials’ en het ziekenhuis-personeel
ook patiënten aanwezig waren. En de jongeren van de
Teensclub. Grace mocht en durfde zelfs haar gedicht
‘Fear no more’ voor te dragen.
De naam van de HIV-kliniek is Wanangwa clinic. Wanangwa betekent ‘genade’ en ‘vrijheid’. In de kliniek
willen we ruimte bieden. Ruimte aan Naomi om haar
verhaal te horen waarom het zo moeilijk is om dagelijks haar medicijnen in te nemen. Het verhaal van
Marcus of hij het nu heeft aangedurfd om zijn vrouw
te vertellen dat hij HIV heeft. Ruimte om Wongani
spelenderwijs uit te leggen waarom ze medicijnen
slikt. In de nieuwe kliniek hebben we eindelijk genoeg ruimte voor persoonlijke medische zorg, voor
psychologische en pastorale gesprekken en ook een
ruimte voor kinderen.We hopen dat door die fysieke
ruimte mensen ook geestelijk en psychisch ruimte
ervaren. Dat ze genade en vrijheid mogen ervaren.
De kliniek werd gebouwd naar het mooie ontwerp
van Annette Bos. De bouw werd mogelijk dankzij de
genereuze steun van onze thuisgemeenten in Delft
en Oud-Beijerland een ook door bijdragen van de
GZB, de stichting Hofstee, de stichting Jars of Clay,
en de Presbyterian Church of Canada. Allen hartelijk
dank!

Fear no more
(by Grace)
One day living with no worries or care
Now living each day with a new fear
Fear of sharing
Fear of caring
Fear of loving
Why must we suffer from the disease within
not knowing how our lives will ultimately end
Fear of sharing
Fear of caring
Fear of loving
Hope in a pill to suppress the disease
Getting closser to the day
They say to appease fear
Fear of sharing
Fear of caring
Fear of loving
I look to my Saviour for answers
to this fear I raise my head
and feel the tears
Fear of sharing
Fear of caring
Fear of loving
Let me love unconditional and fearless
knowing that God is ever near us
No more fear of sharing
No more fear of caring
No more fear of loving
Hope eternal in God’s Grace
He alone will dry the tears
from my face
No more fear of sharing
No more fear of caring
No more fear of loving
God’s peace now reigns in my soul
This disease will no longer laugh at you
No longer fear of sharing
No longer fear of caring
No longer fear of loving

Malaria
In het ziekenhuis is het buitengewoon druk dit jaar
met malaria.Waar we gewoonlijk in het regenseizoen
ongeveer 20-30 opgenomen kinderen hebben, zijn
het dit jaar steeds rond de 60 met zelfs uitschieters
boven de 80. Gedeeltelijk lag het aan de regens die
lang aanhielden. Maar het kwam ook doordat in de
omliggende klinieken geen malariamedicijnen waren.
Wij hadden als één van de weinige ziekenhuizen wel
behandeling voor malaria. Omdat velen van ver kwamen, waren de kinderen bij aankomst vaak al heel
ziek en verzwakt.
In het begin had ik echt het gevoel dat we het als ziekenhuis niet aankonden. Er was niet genoeg overzicht
over de kritieke kinderen. Er was nieuw personeel die
niet altijd zag wanneer een kind ernstig ziek was. De
apotheek kon de voorraden niet op peil houden. Het
laboratorium had niet snel genoeg bloed klaar voor
transfusies. Gelukkig lukte het om de samenwerking
tussen de afdelingen te verbeteren en de sterfte te
verminderen.
Op mijn netvlies staan een paar kinderen die het niet
hebben gehaald: Fortunately en Abel. Het is hartverscheurend om de moeder te horen huilen, te zien dat
ze nog even haar kindje dat nog warm aanvoelt oppakt. Dan huil ik mee. Maar gelukkig haalden anderen
het wel: Alice, Evans, Flora, Happy. Ze hadden meerdere bloedtransfusies nodig, zuurstof, sondevoeding.
We gingen meerdere keren per dag kijken en de behandeling bijstellen. Dan ben ik zo blij als het kind
gezond het ziekenhuis verlaat.

De naam van de HIV-kliniek is
Wanangwa clinic. Wanangwa
betekent ‘genade’ en ‘vrijheid’.

Afscheid nemen
Thomas, Marije en Ruth praten vol enthousiasme
over Nederland als ze het hebben over de school of
over de opa’s en oma’s. Maar op momenten dat ze
zich realiseren dat naar Nederland gaan ook definitief
afscheid nemen betekent van ons huis, van vriendjes en alles wat bekend is, zijn ze ook verdrietig. Ze
hebben afgelopen twee jaar hechte vriendschappen
opgebouwd met Malawiaanse vriendjes. Ze zijn verknocht geraakt aan ons huis en onze tuin. Ze gaan
Begin april is Anneke een week naar Nederland gegraag naar hun Malawiaanse school. Marije zei: “Ik
weest voor de sollicitatie van de huisartsopleiding.
heb hier alles geleerd: leren lopen, leren praten, leHet was een hele intensieve week. Een paar dagen
ren lezen”. Ruth heeft bij vlagen pijn in haar keel, wat
voordat ze vertrok kreeg haar oma een grote herhaar manier is om te zeggen dat ze gespannen is.Toen
senbloeding. Anneke was blij dat ze haar oma nog
we afgelopen zaterdag als gezin voor het laatst de
kon zien. Een paar dagen later overleed ze, liefdevol
“Bwabwa”, een berg bij ons in de buurt, beklommen,
omringd door familie. Voor Anneke was het goed om
zei ze “Ik vind het zó jammer dat ik de Bwabwa niet
erbij te zijn die week.
in mijn koffer kan meenemen…” Nou, wij ook! We
besteden veel aandacht aan het proces van overgang.
De sollicitatie verliep goed. Inmiddels heeft ze geWe maken vriendenboekjes, verzamelen herinnerinhoord dat ze in Leiden is aangenomen om per 1 sepgen, praten over wat je gaat missen en waar je naar
tember met de huisartsopleiding te beginnen. De opuitkijkt. Toch zal het proces van los komen en weer
leiding duurt ruim 3 jaar. Ze zal het eerste jaar aan de
wortelen waarschijnlijk nog wel doorgaan ook als we
slag gaan bij een huisartsenpraktijk in Voorburg.
fysiek alweer in Nederland zijn.

Huisartsopleiding

Terugkeren naar Nederland
We zitten nu in de laatste weken van ons verblijf in
Malawi. We tellen eigenlijk al niet meer in weken,
maar in dagen. Vrijdag 1 juli is onze laatste werkdag.
Daarna nemen we nog een week de tijd om ons huis
leeg te maken. Een groot deel van onze inboedel is al
mee met de verhuizers en zal waarschijnlijk voor ons
in Nederland aankomen.
Op maandag 11 juli vertrekken we uit Ekwendeni en
we maken dan nog een korte rondreis door Malawi
om afscheid te nemen van plekken en vrienden. Op
woensdag 20 juli vliegen we vanuit Lilongwe terug
naar Nederland waar we ’s morgens vroeg op 21 juli
hopen aan te komen. We gaan in Delfgauw wonen.
De kinderen zullen dan vanaf augustus beginnen op
de Prins Mauritsschool in Delft. Thomas in groep 8,
Marije in groep 6 en Ruth in groep 3.

Terugkomdienst

In Memoriam Jan van IJken

In de ochtenddienst van zondag 4 september zal er
een terugkomdienst gehouden worden. Bijna 8 jaar
geleden zijn Martijn en Anneke uitgezonden vanuit de
Mattheuswijkgemeente in Delft. In deze dienst willen
ze samen met de gemeente
God danken voor zijn trouw,
nabijheid en zegeningen. in de
afgelopen jaren.

Dit voorjaar, 4 mei 2016, overleed Jan van IJken op 77-jarige
leeftijd. Hij was als penningmeester van de Delftse Thuisfrontcommissie vanaf het
prille begin zeer betrokken
op de uitzending van Martijn
en Anneke naar Ekwendeni.
Veel van onze donateurs zullen direct of indirect contact
met hem hebben gehad. Ondanks zijn ziekte rondde
hij in januari nog de financiele cijfers over 2015 af.
Het was tekenend voor zijn trouw. We missen zijn
betrokkenheid, wijsheid en herinneren ons zijn geloof en vertrouwen in onze goede God en Vader. We
wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid in het verwerken van dit verlies.

Wilt u er bij zijn? Dat stellen
ze zeer op prijs. Tijdstip en lokatie: 10uur, Oude Kerk (Heilige Geestkerkhof 25) Delft.

Fondswerving
Nu de uitzending ten einde loopt zal ook de fondswerving worden gestopt. Op dit moment zijn voldoende middelen beschikbaar om Martijn en Anneke
te ondersteunen. Per 1 juli van dit jaar zullen de automatische incasso’s worden beëindigd. Daar hoeft u
als gever niets voor te doen.
We danken u allen heel hartelijk voor uw trouwe
steun. Het was meer dan we zeven jaar geleden durfden hopen. We hebben er naast de uitzending zelf
ook een aantal belangrijke projecten mee kunnen ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de HIV kliniek en het
werk rond de gemeenteopbouw waarover u hierboven leest.

Contactgegevens
Martijn en Anneke van den Boogaart. Email: martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl. Skype:
mvdboog en anneke.snoep

Meebidden
Dank met ons voor:
• Voor de feestelijke opening van de HIV-kliniek en
de goede resultaten van het HIV-werk van het
ziekenhuis
• Voor de enthousiaste respons op het “visie en
plannen”-programma in heel veel gemeenten
• Dat Anneke is aangenomen voor de huisartsopleiding en dat we een huis hebben gevonden in
Delfgauw.
Bid met ons voor:
• Troost en vrede voor de vrouw, kinderen en
kleinkinderen van Jan van IJken
• Een goede afronding van de werkzaamheden en
mooie afscheidsmomenten van werk, gemeente
en vrienden
• Een goede overgang naar Nederland

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.
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl
giften GZB: giro 28016

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

