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Ditmaal een brief met mooie en minder mooie gebeurtenissen in het leven van de werkers in de kerken. 
 
Uitbreiding bij familie Tsotetsi 
In het gezin van evangelist Tsotetsi is een tweede dochter geboren: Mmathatho Alungile. Vader en 
moeder zijn erg dankbaar. Vele jaren zag het ernaar uit dat ze nooit kinderen konden krijgen, zo wezen 
medische onderzoeken uit. Drie jaar geleden werd er, tegen alle verwachting in, een dochter geboren. En 
nu, opnieuw onverwacht, nog een dochter! Over wonderen gesproken. De dankbaarheid is groot.  
 
Een zoon bij de Hlatshwayo’s 
Musa Hlatshwayo is eind vorig jaar getrouwd. In het jonge gezinnetje is een zoon geboren, Musa Okuhle. 
Het kindje was vroeg geboren en de eerste maanden zag het er niet goed uit. Musa jr. lag veel in het 
ziekenhuis. Wat een spanning voor de jonge ouders! Maar na de vroege geboorte is het kindje toch 
sterker geworden. En nu zijn de zorgen verdwenen. Ook bij Musa en zijn vrouw is de dankbaarheid groot. 
Ook zij ervaren dat God een God van wonderen is, die zijn kinderen nabij is. 
 
Overlijden bij de Motloungs 
Dominee Motloung heeft onlangs een broer begraven. Deze klaagde enkele dagen over zware hoofdpijn. 
Hij is naar het ziekenhuis gegaan en opgenomen. Twee dagen later is hij daar overleden. Voor ds. 
Motloung en zijn vader en moeder (vader was jarenlang evangelist in dienst van de zending) een zwaar 
verlies. We bidden hen allen Gods nabijheid en troost toe. Als mens sta je op zo’n moment machteloos. 
 
Overlijden bij de Ngoza’s 
De vader van evangelist Richard Ngoza is eveneens overleden. Nu zagen we dat al een tijd aankomen. 
Vader Ngoza was over de 90! Bij dit overlijden sta ik iets langer stil, want vader Ngoza was in het Kamper 
zendingsgebied een bekende figuur. Hij heeft daar veel kerkjes voor de zending gebouwd. Hij was er de 
man niet naar om maar gewoon iets neer te zetten, en dan klaar is klaar te roepen, vertelt Richard. Nee, 
als hij ergens bouwde dan ging hij in de middagpauze in de buurt mensen uitnodigen om de kerk te 
bezoeken, zodra die klaar was. “Wat heeft het voor zin dat ik hier een kerk bouw, maar er geen mensen 
naar de kerk komen?,” zo was zijn gedachte. 
Vader Ngoza was in veel opzichten een kleurrijk mens. Geboren in Malawi, een kilometer of 1500 ten 
noorden van Zuid-Afrika. Omdat er in zijn geboorteland geen werk was vertrok vader Ngoza toen per 
voet! naar Zuid-Afrika. Ze trokken dwars door de Kruger Wildtuin. Iedere avond bad hij dat hij veilig in de 
bewoonde wereld zou aankomen. Tot spot van veel mannen die de gevaarlijke tocht ook ondernamen.  
Maar ze kwamen er, ongedeerd.  Daarna kon hij in Zuid-Afrika aan de slag om geld te verdienen. Hij deed 
het altijd in afhankelijkheid van de God die hem beschermde. 
Ook de Ngoza’s bidden we Gods troost toe. 
 
Een groet in de Heer, Tjeerd Baron 
 
(mocht je/u een bemoediging/felicitatie willen sturen: Postbus 2414, Vryheid, 3100 Zuid-Afrika) 
 


