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Wilt u met ons mee bidden en danken?
Wellicht helpen onderstaande punten u dan om de dankzegging en het gebed
concreet te maken…

· Sinds half december wordt Malawi hard getroffen door het beruchte virus.
Het aantal coronagevallen en -doden bleef tijdens de eerste golf nog verras-
send laag. Maar nu is al duidelijk dat de tweede golf veel heviger is. Onge-
twijfeld is de Zuid-Afrikaanse mutatie van het virus debet aan de snelle ver-
spreiding. Vorige week overleden twee ministers aan het COVID-19 virus,
regelmatig komen er berichten over andere bekende Malawiërs die na be-
smetting met het virus bezweken, en afgelopen zaterdag overleed ook een
van de predikanten uit onze kerk aan corona.
Op zijn vroegst in juni zal men in Malawi een kleine groep mensen kunnen
gaan vaccineren. Malawi, als een van de armste landen ter wereld, wordt
hard getroffen. Waar haalt de regering het geld vandaan om de nodige maat-
regelen te treffen? Sinds maart vorig jaar komen er nauwelijks toeristen naar
Malawi, velen verloren hun baan, het tekort aan buitenlandse deviezen stijgt.
Een ramp! De zwaksten worden er het hardst door getroffen.
Bid voor Malawi en zijn regering. En ook voor de kerken hier: dat ze vol
geloof, hoop en liefde de harde werkelijkheid onder ogen zullen zien en haar
verantwoordelijkheid zullen nemen om in deze situatie leiding te geven.

· Angst voor duistere machten speelt in Malawi altijd een grote rol (zie ook
ons blog van 2 december jl. op www.care4malawi.nl). Die angst wordt door
het coronavirus gemakkelijk aangewakkerd. Velen zijn ervan overtuigd dat
zulk onheil wel veroorzaakt moet worden door bepaalde mensen die hier-
voor magische krachten aanwenden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat be-
paalde mensen (heksen!) of groepen als schuldigen worden aangewezen,
met alle gevolgen van dien.
Bid dat velen juist nu de bevrijdende kracht van het evangelie zullen ontvan-
gen en ervaren: Christus overwon alle duistere machten die we maar kunnen
bedenken en vrezen!

· We werken in elk geval tot 1 maart thuis – en u begrijpt waarom. Gert hoopt
zo goed als dat gaat door te werken aan de voorbereidingen voor het maken
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van videotrainingen, waarin mensen leren hoe ze op een interactieve manier
Bijbelstudie kunnen doen en Bijbelstudiegroepen kunnen leiden.
We waren al dankbaar dat de kerk deze nieuwe weg durfde in te slaan, maar
in het licht van de COVID-19 pandemie is onze dankbaarheid daarvoor al-
leen maar groter: videotrainingen maken het mogelijk dat mensen in de lo-
kale gemeente in kleine groepjes (en dus ‘coronaproof’!) de training volgen.
Er is echter nog veel werk te doen en ook deze plannen worden door het
coronavirus doorkruist. Bid dat we creativiteit ontvangen en wegen vinden
om het werk hieraan aangepast doorgang te laten vinden. En ook dat er
gaandeweg geschikte en enthousiaste mensen gevonden worden om zich
hiervoor in te gaan zetten.

· Rieneke kan voorlopig niet naar Tidzalerana of meewerken aan de mobiele
spreekuren in Nguludi. Bid voor haar, maar zeker ook voor alle mensen die
dit raakt. Dat Tidzalerana (in de sloppenwijk van Ndirande) juist nu een veilig
thuis zal zijn voor de mensen die er wonen. Zij hebben allemaal een licha-
melijke en/of verstandelijke beperking en zijn kwetsbaar.
Bidt voor de verzorgenden en de nieuwe manager, Frank.


