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   Communauté de Diaconesses                              

 “  Abaja ba Kristo” Rubengera. 

B.P. 56 KIGALI-Rwanda 

Tel +250788835552 

    Email: diaconesses.rw@gmail.com 

 

 

 
  Rubengera, 5 april 2022 

 

   Beste vrienden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huidige situatie van de Communauté de Diaconesses "Abaja ba Kristo" 

We zijn nu met eenenveertig zusters en we zijn erg blij met Claudine, een nieuw meisje, dat in de proeftijd is.  

Dertig zusters zijn langer dan tien jaar bij de gemeenschap. De meeste zusters werken in de activiteiten van 

de gemeenschap. Zes zusters werken buiten de gemeenschap, waarvan vier in het gezondheidscentrum en 

twee in de activiteiten van onze kerk.  

We danken God dat onze scholen de tweede termijn op een goede manier hebben afgesloten. 

     Ook zijn we dankbaar dat de uitbreiding van de Indatwaschool voorspoedig 

     verloopt. Het ziet ernaar uit dat de bouw in mei kan worden voltooid. 

 

 

 

 

       Inhoud van deze brief: 

      - Kort overzicht van Communauté de Diaconesses "Abaja ba Kristo" 

      - Huidige situatie van Covid 19 in Rwanda 

      - Effect van klimaatverandering op de gemeenschap 

      - Wijding van nieuwe predikanten in Rubengera  

      - Diaconaal Project van de gemeenschap "Abaja ba Kristo" 

      - Onderwerpen voor gebed 

 

Wij begroeten u in de naam van Jezus Christus, onze Redder; wij vinden het fijn om wat nieuws en 

ervaringen met  u te delen van de afgelopen drie maanden.  

Het thema waardoor wij ons dit jaar willen laten leiden is Romeinen 5:1.  God roept alle christenen 

op om zich meer te richten op geloof, hoop en liefde. 

"Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze 

Heer Jezus Christus". 
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Huidige situatie van Covid 19 in Rwanda 

Op het ogenblik is het aantal besmettingen in Rwanda aanzienlijk verminderd en zijn er geen patiënten in 

ziekenhuizen en gezondheidscentra. Daardoor kunnen alle activiteiten weer worden hervat; alleen vaccinatie 

en handen wassen blijft gehandhaafd als maatregelen om deze pandemie te beëindigen. De pandemie heeft 

het  levensonderhoud van veel huishoudens verstoord, wat heeft geleid tot meer armoede, waar de armsten 

en kwetsbaren het meest onder lijden. Mensen verloren hun baan of bedrijf en schooluitval nam toe onder 

kinderen. Familieconflicten nemen ook dagelijks toe en sommige mensen zijn gestopt met de kerkgang.  

Om de problemen aan te pakken heeft de zustergemeenschap, in samenwerking met de Presbyteriaanse 

kerk, de meest arme gezinnen ondersteund door voedsel, hygiënematerialen en schooluniformen voor 

kinderen te verstrekken. Ook werkt de gemeenschap samen met de plaatselijke overheid om de problemen 

in beeld te krijgen en te helpen bij de ontwikkeling van de bevolking, o.a. door de landbouwcursus. 

. 

Wijding van nieuwe predikanten in de kerk van  

Rubengera 

                

 

 

 

 

 

 

Effect van klimaatverandering op de 

gemeenschap 

De klimaatverandering is de afgelopen decennia 

een wereldwijde zorg geworden.  De gevolgen 

ervan zijn zichtbaar in onze Rwandese 

gemeenschappen, vooral bij degenen die 

afhankelijk zijn van de landbouw. In maart kreeg  

onze omgeving te maken met hevige regens, die 

veel gewassen, huizen, scholen en kerkgebouwen 

verwoestte. 

De bananenplantage van de zusters is ook 

verwoest door deze heftige storm en regen. 

Laat iedereen een stap zetten om dit 

universele probleem aan te pakken. 

 
 

 

Op 27 februari 2022 werden in de Presbyteriaanse 

Kerk in Rubengera 7 nieuwe predikanten gewijd. 

Predikanten en christenen van verschillende 

parochies namen deel aan dit evenement. We zijn 

blij dat de zusters van het naaiatelier erin 

slaagden de toga’s te naaien voor de nieuwe 

predikanten. 

 

 

 

 

 



3 
 

Diaconaal Project van de Zusters gemeenschap 

De zustergemeenschap ondersteunt kwetsbare gezinnen door  

sociale begeleiding en financiële ondersteuning te bieden om  

hun welzijn te behouden. Zo krijgen 22 moeders  met tweelingen  

bij ons hulp. We leggen  hen uit hoe ze de baby’s flesvoeding  

moeten geven en ze krijgen geld om  melk voor hen te kopen,  

omdat de moedermelk niet genoeg is. 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSONDERWERPEN: 

1. We bidden voor Rusland en Oekraïne, voor de vele vluchtelingen en voor de leiders van beide landen, 

dat zij zullen willen streven naar vrede. 

2. Laten we bidden om vrede wereldwijd en om de komst van Jezus, onze Verlosser! 

3. We vragen uw gebed voor enkele zusters die gezondheidsproblemen hebben. 

4. Wilt u ook bidden voor de tijd van herdenking van de genocide die op 7 april begint. Moge God het 

Rwandese volk troosten en in het bijzonder de overlevenden van de genocide.  

 

"Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop 

steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest" (Romeinen 15:13). 

Wij zijn op weg naar Pasen – Jezus is waarlijk opgestaan! Hij is onze hoop! 

Hartelijke groeten, namens alle zusters, 

 

Zr. Marie Louise NIYONSENGA. 
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