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NGZN-nieuws 59  

Maart 2013 
 
 
Dag allemaal, 
 
Twee weken geleden zetten de leden van de delegatie weer voet op Nederlandse bodem. 
Dankbaar  en voldaan, dankbaar aan onze Hemelse Vader voor de veilige thuisreis en de goede 
tijd in Zuid Afrika, voldaan om alles wat we konden doen in een goede harmonieuze sfeer. 
 
Delegatiebezoek 
Ruim veertien dagen konden we in Zuid Afrika zijn. Er zijn vergaderingen geweest met de MC, 
het overlegorgaan van de vier kerkenraden met de NGZN. Er werden bezoeken aan de vier 
kerkenraden afgelegd, er werd vergaderd met het KwaLanga Management Comité en er werden 
kerkdiensten bijgewoond. Daarnaast zijn er allerlei contacten geweest ter voorbereiding van de 
Masakhane-4 reis, in juli/augustus van dit jaar. 
Opvallend tijdens de gesprekken en contacten met de broeders en zusters van de kerken was de 
openheid en mondigheid waarmee men ons tegemoet trad. Hierdoor kregen de gesprekken meer 
diepgang dan anders. 
Nieuw als start van de vergaderdagen was een gezamenlijke tijd van Bijbelstudie aan de hand van 
een les uit de Nehemia cursus, "hoe ga je om met financiën van de kerk?". De Nehemia cursus is 
een praktisch theologische toerusting, die ds. Fritz Krüger heeft onderwezen aan de kerkleiders. 
Drie keer werd een inleiding over dit thema gehouden, door eerst ds. Tjeerd Baron, daarna 
ouderling Musa Hlathswayo en als laatste de voorzitter van de NGZN Paul Sneep. Aan de hand 
van de inleiding werden vragen gesteld aan de aanwezigen, waarop een levendig gesprek ontstond 
van hart tot hart. In de gesprekken ging het (gelukkig) lang niet alleen over de financiën, maar – 
breder dus – vooral over het omgaan met talenten. 
Later ontvangen de lidkerken een uitgebreid verslag van het delegatiebezoek. 
 
Masakhane-4 
De voorbereidingen voor de twee Masakhane-4 reizen zijn ook in Zuid Afrika van start gegaan. 
De bouwplaatsen zijn in kaart gebracht, er is contact geweest met de bouwer die ons in Zuid 
Afrika met raad en daad ter zijde staat, materialen en gereedschappen zijn gekocht.  
De jongerengroep is volgeboekt, de ouderengroep kan nog wel wat deelnemers gebruiken, vooral 
handige mannen. Deze laatste groep vertrekt op 25 juli vanaf Schiphol en komt daar op 16 
augustus weer terug. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Paul en Pauline Sneep via ppsneep@kpnmail.nl. 
 
Ds. Baron in Nederland. 
In september 2012 was ds. Tjeerd Baron samen met zijn vrouw Marga en twee zusters van SiSA 
in Nederland. Tijdens gesprekken met de NGZN gaf ds. Baron de wens te kennen graag elk jaar 
naar Nederland te komen om één van de ledenvergaderingen te bezoeken. Nu hij nog als enige  
zendingspredikant werkzaam is in Zuid Afrika, mist hij het overleg met een collega zendeling. 
Contact met de lidkerken ervaart hij als bemoedigend. Graag willen we als bestuur gehoor geven 
aan deze wens. Het houdt in dat hij rond de voorjaarsvergadering van 20 april as. drie zondagen 
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in Nederland is om lidkerken te bezoeken (van 7 t/m 21 april). Het is de bedoeling dat hij twee 
diensten per zondag bezoekt en samen met de dienstdoende predikant de dienst verzorgt. Ds. 
Baron zal de preek verzorgen, de dienstdoende predikant leidt de dienst. Ook is er een 
presentatie beschikbaar over het werk om aan de gemeente te tonen. Ds. Tjeerd Baron zal in 
overleg met de NGZN de komende week contact opnemen met lidkerken met de vraag een 
bezoek te brengen.  
 
Gebedspunten: 

- uitwerking van de gesprekken 

- overdracht financiële verantwoordelijkheden aan de vier kerkenraden 

- bezoek ds. Tjeerd Baron aan Nederland 

- voorbereiding Masakhane-4 
Dankpunten: 

- Goede veilige delegatiereis 

- fijne opbouwende contacten 

- start voorbereidingen Masakhane-4 
 
De broeders en zusters in Zuid Afrika hebben ons gevraagd u de hartelijke groeten over te 
brengen, en u te bedanken voor uw meeleven!  
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de NGZN 
 
Judith Speijer 
 
 

 


