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Even een kort bericht van de NGZN delegatie naar Nqutu, Zuid-Afrika. Na een goede reis met aankomst op 

woensdagavond in Vryheid en een korte acclimatisering op donderdagmorgen, hebben we die middag een start 

gemaakt met de besprekingen en die vrijdag voortgezet met het Masibambisane Committee. Maar daar horen jullie 

later wel van.  

Vandaag, zondag 20 november, hebben we een 

tweetal mooie diensten meegemaakt. De eerste in de 

kerk van Munywana en de tweede op Haladu. Het 

was goed te ervaren hoe warm we welkom geheten 

werden. Op Munywana ging ouderling Musa 

Hlatswayo voor met een preek over Col. 4:1-6. Hij zei 

daarin dat Paulus, terwijl hij gevangen zat, toch in 

staat was de gemeenten waarmee hij verbonden was 

te bemoedigen en hen op te roepen zich wijs te 

gedragen t.o.v. buitenstaanders, en dat vriendelijk 

maar duidelijk te doen. Hij verwees daarbij naar de 

voetwassing van Jezus en de woorden van Jezus dat 

wij het zout van de aarde zijn. (foto: de collecte) 

Natuurlijk werd de gehele dienst verder gevuld met 

enthousiaste gezangen. Uw en onze verbondenheid hebben we tot uitdrukking gebracht met het overbrengen van 

de groeten vanuit Nederland. Een zuster uit de gemeente sprak ons toe en wenste de kerken in Nederland Gods 

zegen toe. 

 

Na afscheid genomen te hebben, waarbij Jan Marius bijna al 

zijn pepermuntjes is kwijtgeraakt omdat die zeer geliefd bleken 

bij de zusters en kinderen van de gemeente, zijn we 

doorgereisd 

naar Haladu 

(foto onder: 

Bijbellezing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst op Haladu begon rond 12.45 uur. Ds. Patrick Motloung 

ging voor. In deze dienst stond Joh. 4:1-26 centraal, de 

geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 

vrouw. Hierbij werd nadrukkelijk naar voren gebracht dat de 

vervulling van ons leven alleen gevonden kan worden in Jezus die zelf het levende water is. 

 

Ook hier voelden we de verbondenheid tussen hen en ons. Bijzonder 

was hier dat na afloop van de dienst een groep jongeren (meisjes) 

ons spontaan de hand drukte en ze in uitstekend Engels afscheid 

namen. Beide gemeenten hebben we Gods zegen toe gezongen met 

de woorden van “Ga met God en Hij zal met u zijn”. 

 

Met de groeten in de naam van Jezus onze Heer,   

Bauke Versteeg, Hans Stam, Jan Marius Louwerse. 



 


