
Schwelm/Elburg, 31 mei 2019 
 

Verslag van een bezoek aan Malawi van 9 tot 24 mei 2019 
 
Bijbelconferentie van 16.-19 mei 
De belangrijkste reden voor het bezoek was een Bijbelconferentie met broeders uit naburige Afrikaanse 

landen, die plaatsvond in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Gedurende lange tijd was deze conferentie 
onderwerp van gebed van meerdere broeders. In de betreffende landen: Zuid-Afrika, Kenia, Mozambique en 
Malawi, zijn er namelijk weinig gelovigen die de Bijbelse beginselen van het samenkomen tot de Naam van 
de Heer kennen en in praktijk brengen. In totaal waren er broeders van acht verschillende nationaliteiten 
aanwezig. 
 
Het thema "De komst van de Heer", dat door de broeders uit Malawi was 

voorgesteld, werd overdacht in samenhang met het onderwerp van de 
bedelingen en met de vraag "Wat betekent dat voor ons vandaag?". Dit 
samenzijn rondom het Woord was voor alle deelnemende broeders tot grote 
geestelijke zegen, vooral omdat ze uit kleinere vergaderingen in eigen land 
komen.                                                                          Dezelfde verwachting ! > 
Het elkaar leren kennen en de ervaring van praktische gemeenschap over 

de landsgrenzen heen, was een 
grote bemoediging voor iedereen, 
evenals hun vrijmoedige bijdragen aan de < Bijbelstudies. Het 
verlangen om zo’n Bijbelconferentie te herhalen werd duidelijk door 
iedereen benadrukt. 
 
De Heer maakte het mogelijk dat de broeders werden ondergebracht 

in een conferentieruimte met slaapzalen, een keuken en een 
eetkamer. Tijdens de pauzes en na het avondeten wisselden de 
broeders van gedachten over hun werk in de christelijke boekwinkels 
in eigen land. Het was een grote bemoediging voor hen om 
soortgelijke ervaringen te delen en van elkaar te leren. 
 

Die praktische gemeenschap werd ook bij de bereiding van de dagelijkse maaltijden genoten door zusters 
uit Dowa en Lilongwe met de hieronder genoemde zusters. 
 
Vergaderingen in Dowa en Lilongwe 
De geestelijke ontwikkeling in beide plaatsen is verheugend. Jonge broeders en zusters nemen hun plaats 

in aan de tafel van de Heer en tonen interesse in het Woord van God. Het is bemoedigend om te zien hoe de 
Heer zijn werk doet in de harten individuele broeders en 
zusters. 
 
Zoals eerder vermeld, moesten de broeders en zusters in 

Lilongwe het oorspronkelijk gehuurde pand in augustus 
vorig jaar ontruimen, omdat de eigenaar, een moslim, geen 
samenkomsten toestond. Zowel de hoge huren in de 
hoofdstad, als de ongunstige ligging van de huidige ruimte 
heeft de broeders ertoe geleid een stuk grond te verwerven 
en in april van dit jaar met de bouw > van een vergaderlokaal te beginnen.  
De bouw vordert goed, en de bijeenkomsten zullen naar verwachting daar vanaf juli kunnen plaatsvinden.  

De broeders en zusters in zowel Dowa als Lilongwe zijn dankbaar voor uw ondersteuning met gebed. 
< Uitwisseling van gedachten over hun werk in de christelijke boekwinkels 

in eigen land. 
 
Christelijke boekhandel in Lilongwe 
De groei van activiteiten in het Bijbelcentrum is nog steeds 

zeer verheugend. Getallen moeten altijd met de nodige 
voorzichtigheid worden vermeld, maar ze geven wel een 
indruk van het werk: vorig jaar werden zo’n 10.000 Bijbels 
verkocht, en zo de Heer wil, zullen dat er dit jaar meer dan 
20.000 Bijbels zijn. Daarnaast worden meerdere 



commentaren, traktaten en flyers verkocht en verdeeld, zodat een voortdurende aanvoer vanuit Europa 
vereist is. 
 
Rondom de jaarwisseling werden overal in het land grote hoeveelheden van de kalender "Het goede zaad" 

(nu ook verkrijgbaar in de plaatselijke taal Chichewa) verspreid en een boekenlegger. De verzoeken om 
lectuur uit de buurlanden Mozambique en Zambia nemen toe. Het aantal deelnemers van de Bijbelcursussen 

is nu met honderden nieuwe cursisten toegenomen, zodat - bij het 
gebrek aan correctoren - tot nader order geen nieuwe 
belangstellenden kunnen worden aangenomen. Nogmaals, 
voorbede is nodig om de veelzijdige taken aan te kunnen. 

< De praktische gemeenschap van de zusters 
 
Gezin Philip en Rahel Krauss en de zusters Sarah Schümann 

en Susanna Sluiter 
Al aan het begin van het jaar vond de verhuizing plaats van een 

huurhuis naar een eigen terrein. Hoewel daarvoor veel werk 
moest worden verricht, zijn de daaruit voortvloeiende (ook 
financiële) vermindering van lasten en van verbeteringen enorm. 
Iedereen is gezond en dankbaar met onze voorbede voor de 

dagelijkse uitdagingen. 
 
Met hartelijke broedergroet in de Heer, 
 
Hartwig Krauss en Hilvert Wijnholds 
 
 
Lezingen           Deelnemers 
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