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“God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer” 

 (1 Cor. 1:9) 
 

Geliefde broeders en zusters, 
 
De Heer maakte het mogelijk voor mij om zowel Malawi van 2 – 12 oktober en Zuid-Afrika van 13 – 19 oktober te 

bezoeken. Broeder Paul Meijer kwam op oktober 12 in Zuid-Afrika aan om alvast administratief werk te verrichten. 
 
Malawi 
Mijn eerste bezoek in Malawi vond plaats in 1992 en wel op verzoek van broeder Edwin Cross die zijn contacten in 

dat land wilde bezoeken. In de volgende jaren vonden meer bezoeken plaats, ook in de tijd dat Albert en Henny Nanninga 
zich vestigden in de hoofdstad Lilongwe. Door hun dienst ontstond er een plaatselijke vergadering in het dorp Dowa. Ik 
bewaar hele goede herinneringen aan de dienstgemeenschap met Albert. Na de terugkeer van Albert en Henny hebben 
Simon Attwood en ik nog een keer de contacten bezocht die Edwin Cross via zijn uitgeverij Chapter Two had gehad in 
Malawi. 

 
Deze bezoeken waren nuttig, maar met de vestiging van de broeders Philip Krauss (2016) en Hajo Fröhlich (2021) 

met hun gezinnen in Malawi, kon het werk van Albert en Henny Nanninga regelmatig worden voortgezet, verdiept en 
uitgebreid.  

 
Mijn gecombineerd bezoek in Malawi en Zuid-Afrika in 2017 was voor Philip en mij, samen met de plaatselijke 

broeders in Dowa, aanleiding tot de organisatie van een Bijbelconferentie voor broeders in het zuidelijk gedeelte van 
Afrika. De eerste Southern Africa Conference (SAC) vond plaats in mei 2019 in Lilongwe met broeders uit Kenya, 
Zimbabwe, Mozambique, en Zuid-Afrika. Wij allen genoten zeer van het geestelijk voedsel uit het Woord van God, en 
de sterke onderlinge gemeenschap in de Heer. De broeders uitten dan ook de wens zo’n Bijbelconferentie te herhalen. 
Als gevolg van de covid beperkingen, kon die conferentie pas vorige maand plaats vinden. 

 
 Evenals in 2019, woonden broeders uit de bovengenoemde landen deze 

tweede Southern African Conference (SAC) bij en tevens broeder Hartwig 
Krauss, de zendelingen Philip en Hajo en ik: broeders uit zeven verschillende 
landen, talen, culturele achtergronden, die echter geen enkele invloed hadden 
op het wijze waarop SAC2022 verliep! 

 

De broeders van de twee vergaderingen in Malawi (Dowa en Lilongwe) 
hadden als onderwerp van de Bijbelstudies “Het leven en de dienst van 
Daniel” gekozen. 
De conferentie begon met een inleiding over vooral de profetische gedeelten 
van het boek Daniel met behulp van een Powerpoint presentatie. Zo’n 
presentatie helpt om een goed overzicht te krijgen van de wereldrijken en hun 

heersers, over wie Daniel op indrukwekkende wijze visioenen krijgt. Er is geen boek dat zo nauwkeurig en gedetailleerd 
beschrijvingen geeft van toen nog toekomstige rijken.  

 

We hebben in de vervolgstudies over Daniel’s leven en 
dienst gezien dat God deze openbaringen aan Daniel kon 
geven, want hij werd een vanaf zijn jeugd gekenmerkt door 
gebed, volkomen toewijding aan de levende en waarachtige 
God, en vertrouwen in Hem.  

Hij was nederig en gaf zijn God de eer in alles wat hij 
mocht openbaren en doen tot op hoge leeftijd. 
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Naast de reguliere samenkomsten van de plaatselijke vergadering, zullen ook voor hen aparte bijeenkomsten worden 
gehouden om beter aan hun geestelijke behoeften te kunnen voldoen en persoonlijke contacten op te bouwen. 

 

Op zaterdagmiddag begonnen we met Bijbelstudies over het leven en de dienst van koning Josafat, die we op zondag 
na de broodbreking voortzetten. De Schrift benadrukt dat koning Josafat God zocht en wel dusdanig dat lang na zijn 
dood men zich hem herinnerde als de koning, die “de HEERE met heel zijn hart gezocht heeft” (2 Kron. 22:9). Dezelfde 
Josafat ging echter ook een dusdanige huwelijksband aan met de meest goddeloze koning van het 10-stammen rijk, 
Achab, dat jaren later zijn even goddeloze schoondochter probeerde alle nakomelingen van David om te brengen. God 
verhinderde echter deze duivelse poging om de geboorte van de ware Zoon van David. Eeuwen later vertelden engelen 
aan de herders: “U is heden een Heiland geboren, die Christus de Heer is, in de stad van David” (Lk 2:11).  

 

  

 

   
 

Zowel Paul als ik vinden dat een langer verblijf in Randburg erg nuttig zou zijn ter bemoediging van de broeders en 
zusters en uitbreiding van het werk. Er is een ruim aanbod aan appartementen voor tijdelijke huur in Randburg en 
omgeving. Mocht de gelegenheid zich voordoen, zouden Paul en Renate samen een langer bezoek kunnen maken. Wilt 
u bidden voor een open deur? 

 

 
 

Wij willen u allen graag hartelijke danken voor uw gebed en praktische steun in de afgelopen tijd. 
 

Met hartelijke groet in de Heer, ook namens Paul, 
 

Hilvert Wijnholds 
 
PS: Wilt u bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid voor de komende reis naar Kenia en Oost-Uganda van 17 november tot 

6 december.. 




