Zondag 9 oktober

Bezoek van de ZOA business Ambassadeurs aan de kerk in Nakarwa

Kerkgebouw, mogelijk gemaakt door Nederlandse Hervormde Gemeente Kampen.
Op z n Afrikaans komen we een half uur te laat aan bij de openluchtdienst in de kerk van Nakarwa.
Het kerkgebouw is een onderdeel van het Christian Assistance project. We worden hartelijk
ontvangen met zingende en klappende vrouwen en kinderen. De kerk bestaat uit een dak en bankjes
gemaakt van boomstammen. Voorheen hielden ze een dienst onder een boom, maar dankzij de
donatie van de gemeente in Kampen hebben ze nu bescherming voor de hete zon en regen. Het is
een hele verbetering en ze zijn erg dankbaar. Ook volgt de dominee een leiderschapstraining. Tijdens
de dienst wordt de Bijbel opengeslagen bij Jesaja 50 vers 4 tot 10. Omdat de Heer mij helpt word ik
niet ontmoedigd. Later lezen we Lucas 10 vers 13 tot en met 30. Het gaat over Jezus die een zieke
vrouw geneest op sabbat. De gemeenteleden hebben geen Bijbel omdat er maar enkele kunnen
lezen en schrijven. Na het lezen van de schrift volgt een applaus van de gemeente voor Gods woord
en er word gezongen. Er zitten veel vrouwen en kinderen in de kerk en het aantal mannen is op één
hand te tellen.
De dominee geeft een preek over de wijnstok en de ranken. Af en toe zie je geiten en schapen
langslopen. Er komen steeds meer vrouwen uit het bos om de dienst bij te wonen. Nog een andere
persoon deelt een stukje uit Gods woord en we zingen allemaal voor de gemeente

De dominee
“Wat de toekomst brengen moge” en “Heer uw licht en uw liefde schijnen”. Kom Jezus kom, vul dit
land met Uw heerlijkheid zingen we uit volle borst. Daarna dansen en zingen de vrouwen van de
gemeente voor ons en ontvangen we mooie geschenken.

Voor de oudere mannen een krukje en een stok en de jonge mannen ontvangen een ketting. Ik kreeg
als vrouw een ketting twee armbanden die je gehuwde status symboliseren en respect geven. De
kerkdienst duurt iets langer dan bij ons, meer dan 3 uur, zittend op een boomtak. We vinden het
mooi om als één gemeente van Christus samen te zijn hier in Uganda en vertellen hen dat in het
Engels. De dominee verteld over zijn opleiding en hij is erg dankbaar. Na de kerkdienst spreken we
een voorganger over de opleiding die hij heeft gekregen (één van de zes voorgangers) om in Kenia te
studeren en meer van de Bijbel te leren en dit over te brengen in zijn gemeente. Zijn naam is Kakuko
Joseph. We stellen hem een paar vragen. Hij studeert nu op een bijbelschool en wil graag
doorstuderen. Hij heeft nu twee boeken gekregen een voor overdracht/ presentatie aan zijn
gemeente en de ander om zijn Engels nog beter te leren. We zitten te denken om meer overdracht te
krijgen met een soort platen Bijbel. We denken in een vorm van een zondagsschool. Iets bedenken
om ze verder te helpen in dit district waar bijna niemand kan lezen en schrijven valt nog niet mee.

We vragen of hij nog iets nodig heeft en hij geeft aan meer kerkgebouwen voor andere gemeentes
en hij vraagt om educatie. ZOA medewerker Willeke spreekt met één van de weinige vrouwen die
Engels spreekt. Ze heet Georgina en geeft aan dat ze graag volwassenonderwijs zal willen krijgen
zodat ze de gemeenteleden kan leren lezen en schrijven. Je ziet en hoort dat educatie voor de
mensen heel belangrijk is en dat ze hiernaar verlangen. Het is dan ook zegenrijk dat de Nederlandse
Hervormde Gemeente in Kampen theologische trainingen en onderwijs faciliteert voor de
voorgangers zodat zij het Bijbelse onderwijs weer kunnen doorgeven aan hun gemeenteleden.
In een grote kring ontvangen we de zegen van de voorganger en daarna nemen afscheid.
Een van de reisgenoten wordt broederlijk omhelst door een oudere man uit de gemeente. Ze
spreken elkaars taal niet, maar het voelt goed.

De zegen.

Heel erg bedankt en
hartelijke groeten aan u allen
namens de gemeente in Nakarwa
verbonden met u door Jezus Christus.

