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Lieve vrienden, 

 

Wij groeten u in de naam van Jezus Christus. 

We zijn erg blij dat we deze mogelijkheid hebben om het nieuws van de Rwandese gemeenschap 

in het algemeen en dat van de gemeenschap van diaconessen ‘Abaja ba Kristo’ in het bijzonder 

met u te delen. We hopen dat u zich goed voelt, zelfs als de Covid 19 in uw landen steeds meer 

verslechtert, vooral in de koude periode. We blijven onze almachtige God aanroepen, Hij is in 

staat om alle macht van het kwaad uit te wissen, inclusief Covid 19. 

Tegenwoordig verbetert in Rwanda de situatie van Covid 19 steeds meer, zodat veel activiteiten 

opnieuw worden opgestart: scholen, openbaar vervoer en sportactiviteiten. Sommige 

activiteiten zijn nog steeds verboden, namelijk: een aantal kerken is nog steeds gesloten, omdat 

ze niet voldoen aan de normen die de Rwandese staat vereist, de lagere klassen van de 

basisscholen en de kleuterscholen kunnen nog niet starten en in de bars is het verkopen van 

alcoholische dranken niet toegestaan. 

Volgens officiële bronnen waren van de 571.902 tests 5.242 positief en 4.967 konden na 

medische behandeling weer gezond worden en 38 personen verloren het leven. Als Gemeenschap 

van Diaconessen  ‘Abaja ba Kristo ’ danken we God dat Hij ons heeft beschermd en dat er onder 

de zusters of medewerkers niemand besmet is geraakt met het virus. 

Om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van COVID 19, kon de Gemeenschap van 

Diaconessen 1.084 arme gezinnen, 28 straatkinderen en 203 mensen met een handicap helpen. 

Ook werden er latrines gebouwd voor 15 gezinnen. Wij danken de Zustergemeenschap van 

Amerongen, de St. Vrienden van Zusters in Rwanda, Kerk in Actie en alle mensen die hebben 

bijgedragen aan het lenigen van nood ten gevolge van de pandemie. 
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             De zusters delen voedsel en toiletartikelen uit aan mensen die lijden onder de gevolgen van Covid19 

Hoewel het aantal besmettingen sterk is verminderd, blijven we de preventieve maatregelen naleven 

die door de Rwandese staat zijn vastgesteld, zoals het dragen van een mondmasker, het wassen van de 

handen en het respecteren van een meter afstand tussen mensen. 

Middelbare en hogere scholen zijn weer open, maar het dragen van maskers is verplicht voor studenten 

en docenten. Door de negatieve gevolgen van deze pandemie zijn veel ouders hun baan kwijtgeraakt en 

kunnen daardoor geen schoolgeld betalen. Als gevolg hiervan konden sommige kinderen niet terug naar 

school; ook werden sommige jonge meisjes zwanger tijdens Covid 19, waardoor ook zij hun opleiding 

moesten stoppen. 

Voor onze Indatwascholen en de RTSS hebben we op voorschrift van de overheid een wasgelegenheid 

aangebracht, die door studenten en leraren gebruikt wordt om de verspreiding van Covid 19 te 

bestrijden. De RTSS heeft zijn deuren geopend zoals andere middelbare scholen, maar Indatwa 

kleuter- en lagere school zijn nog steeds gesloten omdat het voor de kleuters en de leerlingen van de 

klassen 1, 2 en 3 nog niet is toegestaan naar school te komen; zij wachten op hun officiële 

heropeningsschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Wasbakken bij Indatwa school 

In dit jaar, 10-3-2020, is de gemeenschap van diaconessen "Abaja ba Kristo" gezegend met 4 zusters 

die de vormingsfase hebben voltooid en hun toewijding met een belofte hebben bevestigd. Dit zijn: 

(v.l.n.r.) zr. Olive Mujawayesu, zr. Marceline Ntabanganyimana, zr. Pauline Nyiraneza, zr. Donatha 

Nishimwe. Zr. Emilienne (helemaal rechts) heeft hen tijdens de vormingsfase begeleid. 

 

In het kader van de versterking van ons christelijk geloof organiseert de Gemeenschap van 

Diaconessen "Abaja ba Kristo" elk jaar een week van retraite voor de zusters. Voor dit jaar 

concentreerde de retraite zich rond het thema "Doe de wapenrusting aan die God je geeft zodat je 

kunt opstaan tegen de listen van de duivel" Efeziërs 6:11. 

De retraite werd georganiseerd in twee groepen zodat alle zusters de mogelijkheid hebben deel te 

nemen. De eerste retraite vond plaats van 17-21 aug. 2020 en de tweede was van 2-6 nov. 2020. Zo’n 

week biedt de  zusters gelegenheid om het gekozen thema grondig te bestuderen, opnieuw te 

reflecteren op de roeping, zichzelf te onderzoeken en zwakke punten onder ogen te zien, om zo het 

sociale en spirituele leven te versterken. We danken de Heer die ons deze kostbare tijd geeft. 



In het kader van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Gemeenschap van Diaconessen hebben we 

drie hoofdprojecten: 

1. Landbouwproject van Kibirizi: dit project loopt goed, 120 boeren en boerinnen hebben dit jaar de 

opleiding gevolgd. Het uitbreiden van het irrigatiesysteem heeft vertraging opgelopen door Covid 19. 

2. Indatwa-schooluitbreidingsproject: het is de bedoeling dat de school wordt uitgebreid met nieuwe 

lokalen voor de kleuters, keuken, eetzalen, bibliotheek e.d. Dit grote project is in de voorbereidende 

fase en er is contact met de stichting die het project wil financieren. 

3. Waterproject: het project van graven van een eigen bron voor de gemeenschap is gestart, maar 

WAR (Water Access Rwanda) ondervond tegenslag bij het boren (hard gesteente), waardoor niet diep 

genoeg gegraven kon worden en de graaflocatie moest veranderen. We hopen dat met de nieuwe poging 

het doel bereikt zal worden. Intussen zijn voorbereidingen die nodig waren op het terrein van de 

zusters voltooid, het wachten is nu op het moment dat er leidingen kunnen worden getrokken vanaf de 

bron naar de tanks.  

Beste vrienden, nu de dagen van Advent en Kerstmis naderen, worden wij christenen over de hele 

wereld geroepen om ons innerlijk voor te bereiden om de geboorte van Christus te vieren. Nu er o.a. 

door Covid19 zo veel verandering in de wereld en in ons leven meemaken, worden we geroepen om 

waakzaam te zijn en ons toe te vertrouwen aan Jezus Christus, onze Heiland en bevrijder, die over alle 

naties regeert. 

‘Daarom zal de Heer zelf je een teken geven, zie, de jonge vrouw zal zwanger worden, ze zal een zoon 

baren en zij zal hem de naam Immanuël geven’. (Jesaja 7:14) 

Deze zoon, Jezus Christus, is gekomen en komt weer om als Vredevorst te regeren, dat is waar we in 

de Adventstijd (en alle dagen van ons leven) bij willen stilstaan. Het is de hoop waaruit we mogen leven! 

Moge de God van hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloof, opdat u overvloedig zult zijn 

in hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15: 12-13) 

We wensen u een gezegende Adventstijd toe, waarin de Heilige Geest die in u is, zijn werk kan doen en 

u ervan verzekert, dat Jezus Christus de Leidsman en Voleinder van uw geloof blijft. 

Nogmaals, de Gemeenschap van Diaconessen "Abaja ba Kristo" bedankt u voor uw liefde, steun en 

toewijding, waarmee u onze gemeenschap helpt zich in alle opzichten goed te ontwikkelen. 

Moge God u beschermen en zegenen! 

Hartelijke groeten van alle leden van de Gemeenschap ‘Abaja ba Kristo’.  

Zr. Berthe Mukarurangwa 

Leidinggevende  

 

 


