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Dag allemaal, 
 
Het heeft even geduurd voor er een nieuw NGZN-nieuws uit kon komen. Vanuit het bestuur is 
niet veel nieuws te melden. En op 10 november hebben we elkaar nog ontmoet tijdens de 
ledenvergadering of u hebt in ieder geval alle stukken gelezen die u hebt ontvangen ter 
voorbereiding van de ledenvergadering. 
 
In ieder geval is er nieuws te melden over de organisatie van een nieuwe Masakhane reis in 2013, 
Masakhane-4. Wij bevelen dit bericht met klem bij u aan. 
Als bijlage van dit nieuws ontvangt u een PowerPoint presentatie betreffende Masakhane-4. 

 
Masakhane-4 
Op verzoek van onze zusterkerken van de Reformed Church of Nqutu gaat de NGZN opnieuw 
een diaconale (jongeren)reis naar het zendingsveld in Zuid-Afrika organiseren. 
Het bestuur heeft na afloop van de vorige reis (2010) vastgesteld dat deze reizen een belangrijk 
instrument vormen bij het betrekken van de Nederlandse kerken en kerkleden bij de 
ontwikkeling van de zusterkerken in het Nqutu-district en bij het versterken van de onderlinge 
band. Er is toen besloten dat in nieuwe projecten het accent meer zal liggen op onderlinge 
contacten en ontmoeting en minder op bouwen en dat waar mogelijk de combinatie gezocht 
moet worden met projecten van SiSA, Sizanani South Africa. 
Hoewel de invulling van Masakhane-4 voor een belangrijk deel nog plaats moet vinden - vooral 
de afstemming met SiSA - wil het bestuur toch in dit stadium al bekendmaken dat er in de zomer 
van 2013 twee groepen af zullen reizen: “ouderen” en “jongeren”. De laatste groep is 
gemakkelijker te definiëren dan de eerste, namelijk vanaf 18 jaar. Het streven is beide groepen uit 
ongeveer 18 personen te laten bestaan.  
De komende maanden zal meer duidelijkheid komen in het programma, maar in ieder geval gaat 
er gewerkt worden aan de renovatie van de kerken in Nkande en Mdudubezini. Beide plaatsen 
liggen in het noordelijk deel van het district en zijn binnen ongeveer 30 minuten te bereiken 
vanuit Vryheid, de “standplaats” van de groepen.  
Rondom de kerken van Nkande en Haladu, eveneens in de nabijheid, zullen hekwerken 
aangebracht worden, enerzijds ter vergroting van de veiligheid, anderzijds om ook daar 
tuinprojecten van start te kunnen laten gaan. 
De ouderengroep zal rond 20 juni afreizen, de jongerengroep rond 11 juli. De reizen duren 3 
weken. In die periode wordt een vakantietrip van een dag of 4-5 opgenomen. 
Voorbereiding en coördinatie van beide reizen worden verzorgd door de bestuursleden Jan 
Heuveling en Paul Sneep, samen met hun echtgenoten Alberta en Pauline. 
 
Geïnteresseerden dienen z.s.m. hun belangstelling kenbaar te maken via email naar 
ppsneep@kpnmail.nl. Meer informatie, evenals een inschrijfformulier, waarin de motivatie om 
mee te gaan moet worden vermeld, worden dan per email verstrekt. 
De eerste voorbereidingsbijeenkomst staat gepland voor zaterdag 22 december om 19.30 uur in 
de Westerkerk in Bunschoten. 
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De NGZN verzoekt alle zendingscommissies met klem om onderstaand verkort bericht op de 
eerstvolgende zondag(en) als kanselafkondiging mee te laten nemen dan wel in een PowerPoint 
presentatie voorafgaand aan de dienst te laten vertonen. 
Wellicht dat bovenstaande tekst naar (een deel van) de gemeente kan worden verzonden per 
email of op schrift kan worden uitgedeeld. 
 
Kanselafkondiging 
In de zomer van 2013 organiseert de NGZN zowel voor jongeren als voor ouderen een 
diaconale reis naar de zusterkerken in het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika.  
Naast het renoveren van enkele kerkgebouwen staat onderling contact met de zusters en 
broeders hoog op de agenda. Voor ontmoeting en ontspanning wordt veel tijd ingeruimd. 
De groep ouderen vertrekt rond 20 juni voor een trip van 3 weken, de jongeren, die minimaal 18 
jaar oud zijn, vertrekken rond 11 juli. Geïnteresseerden kunnen via de zendingscommissie in 
contact komen met de organisatoren. De eerste voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op 
zaterdag 22 december om 19.30 uur in de Westerkerk in Bunschoten. 
 
Gebedspunten: 

- Voorbereiding voor deze Masakhane-reis, zowel in Nederland als in Zuid Afrika 

- Wijsheid voor het bestuur 

- Gezondheid ds. Willem Molemaker 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het bestuur van de NGZN 
 
 


