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“ … en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het 
noorden en van de zee” (Ps. 107:3) 

 
Geliefde broeders en zusters, 
 
In de afgelopen weken is er veel tijd en energie gestoken in regelmatig contact met verantwoordelijke 

broeders in Uganda, Kenya, Rwanda, Noordoost Congo en Zuid-Afrika. Dit contact gaat via email en soms is 
telefonisch overleg nodig. Het overleg betreft zowel zaken van geestelijke als van administratieve aard. Vorige 
week zijn budgetten van deze landen over de periode van juli tot september nauwkeurig doorgenomen. De 
beschikbare fondsen zijn verzonden, nadat de boekhouding van de werkelijke uitgaven van de afgelopen drie 
maanden was goedgekeurd. 

 
Nu vind ik tijd om een verslag te schrijven over de bezoeken in Zuid-Afrika en Malawi in mei. Onderweg van 

Zuid-Afrika naar Malawi, kwam bovenstaande tekst mij in gedachten. Ik liet namelijk na een bezoek, broeders 
en zusters van Zuid-Afrika achter en zag uit naar een nieuwe ontmoeting met broeders en zusters in Malawi.  

Waar dit bijeenbrengen voor het ware Israël met een aardse toekomst is verbonden, resulteert het voor ons 
in een burgerschap in de hemelen, ongeacht ras, stam of land. Het is een groot voorrecht om de onderlinge 
band van Gods kinderen uit alle windstreken nu al praktisch te mogen genieten. 

 
Zuid-Afrika 
Er worden in Zuid-Afrika 11 talen gesproken o.a. Zulu (11 miljoen inwoners), Xhosa (8 miljoen), Afrikaans 

(6,8 miljoen), Engels (4,9 miljoen) en nog zeven andere talen. Er zijn in de 
christelijke boekhandel in Blairgowrie (Randburg) Bijbels in al deze talen 
beschikbaar. Daarnaast is er in het < Zulu een brochure over het 
samenkomen in het Zulu, en brochures en traktaten in het Engels, Afrikaans 
en enkele andere talen. Er is grote behoefte aan vertaling van lectuur in deze 
talen over o.a. de christelijke wandel en de Gemeente. 

 
We zijn dankbaar dat we door een plaatselijke drukker traktaten kunnen 

laten drukken van goede kwaliteit en tegen een zeer redelijke prijs. Hij heeft 
onlangs 60.000 traktaten gedrukt 
die de plaatselijke broeders 
verspreiden in winkelcentra, 

straten en van huis tot huis. > Ze hebben echter vaak geen direct 
contact met de huisbewoners omdat alle panden beschermd zijn met 
een hoog hek.  

 
Deze drukker heeft ook 3000 ex van het vierde nummer van de 

jeugdbladen MATHETRIA en CHRISTIAN EXPLORER gedrukt. 
Deze bladen worden verspreid onder de jongeren in de vergadering 
in Blairgowrie, hun klasgenoten en in scholen.  

Voor de jeugd In Blairgowrie zijn voldoende exemplaren 
meegebracht van alle kampboekjes die we in andere landen hebben 
gebruikt. De plaatselijke broeders hebben dan ook voor meer dan een 
jaar voldoende materiaal voor het jeugdwerk. 

 
Broeder Tony Egglestone keek al langere tijd uit naar zijn 
pensionering – hij is 69 jaar - met de wens de Heer te dienen. Hij 
kreeg vorige week opeens ontslag en schreef mij: “Nu kan ik de Heer 
met al mijn beschikbare tijd dienen en ik kijk uit naar de 
mogelijkheden die Hij mij zal geven”. Hij was al begonnen met 
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Bijbellezingen in Blairgowrie, en cursussen Engels om persoonlijk contact te leggen met de cursisten en hen 

het evangelie te verkondigen. Hij zal o.a. de Bijbelstudies over de 
bedelingen voortzetten met behulp van de brochure en het 
spandoek, waarop het schema van de bedelingen is afgedrukt. 
 
Tijdens mijn bezoek hebben we weer een deel van de genoemde 
brochure kunnen behandelen. < Broeder Tony heeft ook een paar 
Bijbelstudies hierover gehouden. 
 
De plaatselijke broeders, die zijn dienst zeer waarderen, zijn ook 
dankbaar dat de Heer zelf de deur voor broeder Tony heeft 
geopend. 
 
    Malawi 

Het was bemoedigend broeder en zuster Philip en Rahel Kraus 
met hun kinderen weer te ontmoeten. We wisselden ervaringen uit en bezochten samen de broeders in zusters 
in Dowa en andere plaatsen.  

 
U hebt door de brieven van Philip en Rahel al kennisgenomen van de 

groei van het werk. Ik moest terugdenken aan het eerste bezoek in 
Malawi in 1992, samen met broeder Edwin Cross. Uit deze en latere 
bezoeken ontstonden contacten met geïnteresseerden, waarbij Edwin en 
ik vaak twijfels hadden over hun motieven. Een langer verblijf in Malawi 
van broeders uit Rwanda en Uganda maakte uiteindelijk duidelijk dat we 
in de meeste gevallen te doen hadden met “hout, hooi en stro”.  
 

De Heer zegende het jarenlang verblijf van Albert en Henny Nanninga 
in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Er ontstond een getuigenis in het 
dorp Dowa en ik had in de afgelopen zes jaar de gelegenheid de 
betreffende broeders en zusters vijf keer te bezoeken, waarvan twee 
keer met Philip.  

 

De broeders Eliko (l), Stanley(m) en Philip (r) voor het vergaderlokaal in Dowa > 
 

Het is verblijdend standvastigheid en groei te zien in de vergadering 
en in gezinnen van de broeders en zusters. Dat geldt ook voor het nieuwe 
getuigenis in Lilongwe waar het aantal geïnteresseerden sterk toeneemt. Een ruimte achterin het Bijbelcentrum 
bleek al gauw te klein, zodat een zaal ernaast gehuurd werd. Deze zaal wordt nu ook al te klein voor het aantal 
deelnemers aan de regelmatige Bijbelstudies die Philip houdt. 

 
Vorig jaar vergezelde ik Philip naar de plaats Dedza, ongeveer anderhalf uur rijden ten zuidoosten van 

Lilongwe. We ontmoetten daar een man die interesse had in het Woord van God. In het afgelopen jaar heeft hij 
zich bekeerd en ook meerdere leden van zijn gezin. 

 
Samen met Philip, broeder Eliko van het 

Bijbelcentrum in Lilongwe en broeder Stanley 
uit Dowa bezochten we hen. Er was een 
diepe, ernstige belangstelling voor het Woord 
van God en hun vragen bewezen geestelijke 
groei. Ze bestuderen nu samen in het Woord 
van God het onderwerp “De Tafel van de 
Heer”.  

< De broeders Stanley van het getuigenis 
in Dowa en Eliko zullen hen een bezoek van 
meerdere dagen brengen om dit onderwerp 
samen met hen nog eens bespreken. 

  
Het blijkt telkens weer hoe belangrijk het 

werk is van plaatselijke broeders die trouw zijn 
en bekwaam anderen te leren. 
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Broeder Eliko’s werkzaamheden in de christelijke boekhandel en in lectuurverspreiding in dorpen, zijn 
dusdanig toegenomen, dat hij geholpen wordt door een jonge broeder. Tijdens mijn verblijf kwamen jonge 

mensen uit o.a. Dowa helpen met de correctie van de talrijke schriftelijke Bijbelcursussen. 
 
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische steun in de afgelopen maanden. 
 
Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,  
 
Hilvert Wijnholds 
 
PS: 
Zo de Heer wil, zal ik van 20 juli tot 7 augustus Rwanda en Kameroen bezoeken.  
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