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Dag allemaal, 
 
Een nieuw logo en een nieuw lettertype, verandering doet leven. 
 
Logo NGZN 
Het eerste logo van de NGZN, u weet wel het blauwe logo met Afrika en daarin de letters 
NGZN, was al een aantal jaren in gebruik. We waren toe aan een nieuw logo, met frisse 
kleuren, één die direct pakt. Een zoon van één van de bestuursleden en tevens deelnemer 
aan Masakhane-reizen, Peter Heuveling heeft dit nieuwe logo ontworpen. Een logo zegt 
natuurlijk ook iets: het kruis dat als eerste opvalt is de basis van ons geloof en van het werk 
dat we mogen doen. Het kruis verbindt, de kleuren van de Nederlandse en Zuid Afrikaanse 
vlag ziet u er in terug. De pijlen rond het kruis geven aan dat het contact met de 
zendingskerken niet eenrichtingsverkeer is. De kerken zijn zo ver in hun ontwikkeling dat er 
sprake is van een partnerrelatie, we steunen en bemoedigen elkaar. 
Het logo zal de lidkerken ook separaat toegezonden worden zodat u het zelf kunt toepassen. 
 
Ledenvergadering NGZN 20 april jl. 
Zaterdagmorgen 20 april vond de eerste ledenvergadering van de NGZN van dit jaar plaats. 
Het bestuur is altijd verheugd om te zien hoeveel mensen de moeite nemen om op de vrije 
zaterdag af te reizen naar Bunschoten! Het geeft uw betrokkenheid weer, en de 
samenwerking tussen de lidkerken en het bestuur, om zo het werk gestalte te geven. 
Belangrijke zaken die tijdens de ledenvergadering werden besproken waren onder andere: 
- Jaarcijfers 2012, het bestuur legde verantwoording af aan haar leden over de financiën. 

Vragen vanuit de lidkerken werden beantwoord. 
- Beleidsnota 2013 - 2018. Het afgelopen jaar (2012) is intensief gewerkt aan het tot stand 

brengen van een nieuwe Beleidsnota. Er zijn enquêtes verstuurd naar alle geledingen die 
betrokken zijn bij het Beleid van de NGZN. Dit waren de RCN (Reformed Churches of 
Nqutu) ds. Tjeerd Baron, en de lidkerken. Tijdens de delegatie van februari dit jaar aan 
het zendingsgebied is met de RCN en MC gesproken over deze nieuwe Beleidsnota en de 
uitwerking daarvan. Dit alles heeft geleid tot het opstellen van de Beleidsnota versie 1.0. 
Deze nota is voorgelegd aan de ledenvergadering met de vraag haar instemming te 
verlenen. De vergadering stemde bij acclamatie in.  

- Aanwezigheid ds. Tjeerd Baron. Zoals u al heeft kunnen lezen in het NGZN-nieuws nr. 59 
is het de bedoeling dat ds. Tjeerd Baron voortaan elk jaar tijdens de ledenvergadering in 
het voorjaar in Nederland zal zijn. Het was goed hem in ons midden te hebben, hij kon 
bijvoorbeeld vanuit zijn werksituatie zaken meer diepgang geven en belichten. 

 



Data komende ledenvergaderingen 
Wat niet is gebeurd, is de data van de komende ledenvergaderingen vast te stellen. Dat is 
later gebeurd tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 7 mei jl. De data zijn: 
zaterdag 23 november 2013 en zaterdag 17 mei 2014 
 
Masakhane-4 
De voorbereidingen voor de beide reizen in juli en augustus zijn in volle gang. In Nederland 
met de voorbereidingen voor de reis maar ook allerlei sponsoracties die georganiseerd 
worden. Brieven zijn verstuurd aan de diaconieën van de lidkerken met de vraag om 
ondersteuning. In Zuid Afrika wordt de reis voorbereid door materialen aan te schaffen, 
contacten te leggen voor bezoekjes van de deelnemers enz. Het grootste werk dat op dit 
moment wordt aangepakt is de renovatie van de pastorie van iSandlwana. In deze pastorie 
woont ouderling Ngoza met zijn gezin, tijdens de renovatie wonen zij tijdelijk in de kerk van 
iSandlwana. De pastorie was zo slecht dat het met de grond gelijk is gemaakt en opnieuw 
wordt opgebouwd. Maar er is toch een nieuw dak op gekomen tijdens Masakhane-2 denkt u 
misschien? Ja, het dak is in delen van het huis gehaald en zal er later weer opgezet worden. 
Het is de bedoeling dat het huis voor aanvang van de Masakhane-4 reizen klaar is, zodat 
tijdens Masakhane-4 de buitenmuren geverfd kunnen worden door een aantal deelnemers.  
 
Vertelkasten Masakhane-4 
Het is een goed gebruik dat tijdens een Masakhane-reis de deelnemers een cadeau 
aanbieden aan de kerken van de RCN, die zij op zondag bezoeken. Tijdens de laatste 
ledenvergadering van de NGZN heeft bestuurslid en Masakhane-ganger Jan Heuveling 
verteld over dit onderdeel van de a.s. Masakhane-reizen. De groepen gaan in Zuid-Afrika 
houten “vertelkoffers” maken voor elke preekplaats (27). Een voorbeeld is te zien met 
bijgaande link: http://www.deschatkoffer.nl/winkel. Deze koffers zijn te koop, maar in het 
kader van een timmercursus voor de broeders in het Nqutu-district worden ze niet kant-en-
klaar gekocht, maar ter plekke vervaardigd. 
In die vertelkoffers passen platen waarmee een Bijbelverhaal kan worden verteld. 
Tijdens kinderbijeenkomsten gaan Masakhaners het verhaal van Noach vertellen. Er wordt 
dan een lied over Noach aangeleerd en er zal gekleurd worden.  
Eén platenset Noach kost € 29,95. De NGZN wil graag dat de lidkerken in Nederland één of 
meer sets voor hun rekening nemen. In de toekomst kunnen ook andere sets met 
Bijbelverhalen worden aangeschaft. Het zou mooi zijn als alle lidkerken daar nu en ook in de 
toekomst aan mee zullen doen. Wellicht kunnen er relaties worden gelegd tussen telkens 
een NGK en een preekplaats in het district. Mogen we ook op deelname van uw gemeente 
rekenen? We verzoeken u dan een bijdrage te storten op de NGZN-rekening 65.62.49.145 
o.v.v. M-4 vertelkoffer. 
 
Gebeds- en Dankpunten: 
- Voorbereiding Masakhane-reizen, in Nederland en Zuid Afrika 
- Voortgang renovatie pastorie iSandlwana 
- Goede ledenvergadering 
- bezoek ds. Tjeerd Baron 
 
Met vriendelijke groet, 
    het bestuur van de NGZN 

http://www.deschatkoffer.nl/winkel

