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Beste vrienden en partners van Abaja ba Kristo,
Wij groeten u in de naam van Jezus Christus, onze Verlosser. De zustergemeenschap "Abaja ba Kristo"
dankt God voor deze gelegenheid om met vrienden en partners wat actueel nieuws en gebeurtenissen te
delen, die zich over het algemeen in Rwanda en in het bijzonder in CD-ABK hebben voorgedaan.
Allereerst neemt de Corona-viruspandemie af in Rwanda en is het merendeel van de dagelijkse activiteiten
hervat, al zijn er nog wel enkele maatregelen die de overheid heeft genomen om verspreiding tegen te
gaan. Volgens de minister van Volksgezondheid kregen "meer dan twee miljoen Rwandezen een Covid-19vaccin, waaronder anderhalf miljoen volledig gevaccineerden”.
Rwanda heeft als doel om in 2022 60 procent van de bevolking gevaccineerd te heben; momenteel is 21
procent van de 7,8 miljoen mensen volledig gevaccineerd" (New Times 27 september 2021).
De zusters
zijn inmiddels allemaal volledig gevaccineerd.
Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe leiding van de gemeenschap operationeel: Zr. Marie Louise NIYONSENGA
volgde zr. Berthe Mukarurangwa op als eindverantwoordelijke en wettelijke vertegenwoordiger van de
Gemeenschap. Zr. Domithille UWIRAGIYE is haar plaatsvervanger en vice-wettelijke vertegenwoordiger van
de gemeenschap.
Het officiële inwijdingsfeest vond plaats op 24 augustus 2021.
Het was een mooie en vreugdevolle bijeenkomst met zusters,
voorgangers, vrienden en andere partners, Door de coronamaatregelen moest het aantal gasten beperkt blijven.
We voelden ons gezegend door de aanwezigheid van vier
bestuursleden van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda,
die op bezoek waren: Zr.Dorien Peet, Mevrouw Janny Orebeek,
Dhr. René van de Kieft, Dhr. Maarten van Ginkel, en ook een
vriend van de zustergemeenschap in Amerongen: Dhr. Remmelt
Veenstra. Zij genoten van het feest.

Een andere feestelijke gebeurtenis vond plaats op 31 juli, toen drie zusters na 10 jaar in de gemeenschap
zich opnieuw aan God toewijdden. De jongste zuster beëindigde op 21 augustus haar proeftijd en werd
officieel in de gemeenschap opgenomen.

De drie zusters worden gezegend.

Zr. Philomène legt de belofte af.

Vanuit Duitsland zijn er vier vrijwilligers bij de gemeenschao betrokken. Zij zijn werkzaam op onze scholen:
Anneruth en Emmanuel doen 3 maanden stage op de technische school, terwijl Simon en Linda een jaar
blijven, Simon aan de technische school en Linda bij de kleuter- en lagere school. Wij waarderen hun
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.
In september was de “diploma-uitreiking” aan 2 groepen leerlingen (25 en 23 kinderen) van Indatwa
School, die de hoogste klas van de kleuterschool hebben afgesloten. (De kleuterschool heeft drie niveaus:
babyklas, middelklas en topklas). Zij gaan nu naar klas 1 van de lagere school.

Ook was het weer mogelijk om in september 150 boeren en boerinnen uit de directe omgeving te trainen in
verschillende landbouwtechnieken om armoede in de gezinnen en in de lokale gemeenschappen te
bestrijden.
U allen, als vrienden van onze gemeenschap, willen wij hartelijk danken voor uw betrokkenheid en
vriendschap.
Wij wensen u het allerbeste en veel zegen van onze Heiland Jezus Christus.
"Moge nu de God van de vrede, die door het bloed van het eeuwige verbond onze Heer Jezus, die grote
Herder van de schapen, uit de dood heeft teruggebracht, u uitrusten met alles wat goed is om zijn wil te
doen, en moge Hij in ons werken wat hem behaagt, door Jezus Christus, tot wie tot in eeuwigheid
heerlijkheid zij" (Hebreeën 13:20-21).
Een warme groet van ons allen!
Zr. Marie-Louise Niyonsenga

