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Wozani nibone – maart 2009 
 

Een goed voorbeeld 

Het was nog altijd standaard praktijk voor onze Zulu kerken om, wanneer er behoefte was aan 

een nieuwe kerk, naar de zendelingen of naar Nederland te kijken. Nu hebben we in 2007 en 

2008 bezoek ontvangen van de twee Masakhane groepen uit Nederland. Deze jonge mensen 

en hun begeleiders hebben laten zien dat ook gewone mensen een kerk kunnen bouwen – met 

veel enthousiasme, energie en bereidheid om de handen uit de mouwen te steken. Bij 

sommigen van onze Zulu broeders heeft dit veel te denken gegeven. Bij de afscheid van 

Masakhane 2 heeft ouderling JA Khumalo op KwaLanga daarom gezegd: jullie hebben ons 

een goed voorbeeld laten zien van hoe we zelf ook eens een keer iets kunnen doen door onze 

jonge mensen en kerkleden in te spannen! 

 

Een kerkje op Ntinini 

Er werd al een aantal jaren gesproken over een eigen kerk op Ntinini, de plaats waar Ds. 

Mbatha zelf woont. Hij heeft er meteen een kleine gemeente geplant, en het was duidelijk dat 

hier iets aan het gebeuren was. Toch heeft de TC nieuwbouw nog altijd een beetje tegen 

gehouden, omdat er maar 10 leden waren. Zij wilden vooral echte bewijzen van groei en 

levensvatbaarheid zien voordat ze zouden instemmen met het bouwen van een kerk. Eind 

2008 was het duidelijk dat de kleine gemeente inderdaad flink is gegroeid, met zo’n 30 

volwassen leden en nog eens zoveel kinderen – plus een flinke aantal bezoekers elke zondag.  

Tot nu toe hebben ze een leskamer van een middelbare school in de buurt gebruikt, maar de 

school begon een beetje moeilijk doen, en toen zei de TC: het is tijd!  Laten we daar een 

kerkje bouwen. 

 

Zelf sparen en werken 

Het is merkwaardig dat het kleine groepje mensen, van wie niemand een fulltime baan heeft, 

in een jaar of twee genoeg geld heeft opgespaard om zelf een stuk grond te kopen, en zelf het 

hekwerk er omheen op te zetten. In de zomervakantie van 2008 zijn ze begonnen om de 

fundamenten te graven en het voorbereidingswerk te doen. Tegen januari 2009 lag er al een 

vloer, gereed om op te bouwen. Maar toen moesten de jonge mensen weer naar school gaan 

en de vrouwen op de velden gaan werken. Het werk lag stil. Door één van de ouderlingen van 

de kerkenraad van KwaNdindindi is er een locale aannemer gevonden die bereid was het werk 

over te nemen voor maar weinig geld. 

 

Inmiddels heeft ook de NGZN een bijdrage toegezegd (het grootste deel van het geld komt uit 

Nederland), met als voorwaarde dat uitbetaling naar behoefte moest geschieden, en alleen 

indien er bewijs was dat er goed met dat geld werd omgegaan. Ik heb dus regelmatig de 

boeken van de kerk nagekeken, en alles was keurig netjes opgeschreven. Van elke cent kon 

Ds. Mbatha rekenschap geven. Het werk kon verder gaan. 

 

Niet alles is vlot gegaan. Zelf heb ik absoluut geen kennis van bouwen, en Ds. Mbatha ook 

niet. We hebben ons dus niet voorbereid op flinke prijsverhogingen van december op januari, 

wat voor ons budget niet goed was!  We hebben ook niet gedacht dat levering van materialen 

zo duur zou zijn. Met vallen en opstaan zijn we er gekomen – in ieder geval een stuk wijzer! 

 

Een aantal vrouwen van de kerk heeft elke dag water gesjouwd en specie gemengd terwijl drie 

jongens het metselwerk deden. Eind maart was de kerk ongeveer klaar. Alleen nog een kwast 

verf er overheen, en tegels op de vloer in de kerkzaal, en het kerkje kan gebruikt worden. We 

weten nog niet precies wanneer dit zal gebeuren – misschien al op Goede Vrijdag! 
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Zo staat er nu dus een kerkje op Ntinini – voor een fractie van het geld dat het zou kosten 

indien een professionele aannemer gebruikt was. Het voorbeeld van Masakhane heeft hieraan 

meegewerkt, maar niet alleen. Het kerkje op Ntinini geeft ook beeld van vertrouwen en durf 

die steeds meer onder onze kerken groeit: we kunnen zelf ook wat! Zo zien we maar: de Here 

bouwt zelf zijn kerk op – soms op verrassende wijze. Daar prijzen we Hem allereerst voor! 

 

Hierbij ook onze hartelijke dank aan allen die al de jaren door hebben meegewerkt aan de 

zending in Nqutu.  Dit kerkje is bewijs van resultaten! 

 

 
Watersjouwers op Ntinini 

 

 
Bijna klaar!       Ds Mbatha in vergaderruimte 

 

 


