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"De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, 
 de Heer beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd." 
Psalm 116 vs. 5 en 6. 
 
Met het lezen van Psalm 116 begonnen we gisteren de bestuursvergadering van de NGZN, 
woensdagavond 3 juli.  Allereerst stonden wij stil bij het heengaan van twee werkers, Richard Ngoza, 
47 jaar van de gemeente van iSandlwana en Bongani Kunene, 51 jaar van Munywana.  
Beide laten een vrouw en kinderen achter en gemeenten in verwarring. Bij wie kunnen zij en wij 
schuilen? Bij de Heere is ontferming. 
 
Bij het heengaan van ouderling Bongani Kunene 
Maandagmorgen 1 juli bereikte ons het bericht dat de Heere had thuis gehaald broeder Bongani 
Kunene, ouderling van de gemeente Munywana, werkzaam op de preekplaatsen Munywana, Ohaleni 
en Kwamathambo. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Zaterdag 6 juli zal de begrafenis 
plaatsvinden.  
 
Aan Yt Keesenberg en ds. Fritz Krüger hebben wij gevraagd iets te vertellen over hem, uit hun brieven 
halen wij het volgende aan over zijn leven en werk: Bongani komt in de jaren 80 in contact met ds. 
Rinze Keesenberg, zijn vader is dan al overleden. Zijn moeder is niet blij dat haar zoon contact had 
met de gereformeerde zendingspredikant, zelf is zij lid van de zionisten kerk. Bongani  heeft de Heere 
lief en wil graag de zendingspredikant helpen, en vraagt de zendingspredikant of hij evangelist kan 
worden. Ds. Rinze Keesenberg neemt hem mee naar de diensten, in januari 1986 begint hijzelf met 
het helpen in de diensten, aan de hand van preekschetsen. In 1989 start hij met de opleiding voor 
predikant die door de zendingspredikanten wordt gegeven op KwaLanga. In mei 1993 wordt hij 
bevestigd als ouderling in de gemeente van Munywana. Uiteindelijk lukt het hem niet de opleiding 
voor predikant te voltooien, een groot verdriet voor hem. Het belet hem niet actief te blijven als 
lerend ouderling. De gemeente van Munywana, de preekplekken waar hij werkzaam is, aanvaardt 
hem als haar voorganger en heeft hem hoog. 
In 1996 trouwt hij met Simphiwe een gelovige vrouw die hem ondersteunt in zijn werk en zelf actief 
is in het kerkenwerk en SiSA. Zij is beter bekend onder ons als MaNkosi. Samen krijgen zij vijf 
kinderen.  Maar dan wordt MaNkosi ziek en overlijdt in december 2006, Bongani Kunene in diep 
verdriet achter latend. Een paar maanden voor haar dood overlijdt één van hun kinderen. Hij kan niet 
over haar dood heen komen, wat zijn gezondheid geen goed doet. Hij heeft moeite om door te gaan 
met zijn werk in de gemeenten, het verdriet en de zorg om zijn gezin drukken zwaar op hem.  
 
 
 
 



 
 

Dan leert hij Princess kennen en fleurt 
hij helemaal op. Ze trouwen in maart 
2009, en het lijkt wel op Isaak die 
Rebekka tot vrouw neemt, Genesis 24 
vers 67 "Zo vond Isaak troost na de 
dood van zijn moeder". 
Princess is hem tot troost, samen 
krijgen ze nog een dochter. Zij is hem 
tot steun in het gemeentewerk en is 
zelf betrokken bij het kinderwerk in 
de gemeenten. Toch blijven er zorgen 
en verdriet, het jongste kindje uit zijn 
eerste huwelijk overlijdt. En dan 
zondag 30 juni wordt hij zelf 
thuisgehaald.  

 
De gemeenten van iSandlwana en Munywana hebben ons gebed nodig, het werk moet verdeeld 
worden onder de ambtsdragers. Laten we bidden dat er nieuwe mannen gevonden worden die het 
werk kunnen oppakken en voortzetten. 
 
Masakhane-4 
Donderdag 11 juli hoopt de eerste groep, de jongeren, te vertrekken naar Zuid Afrika. Door de week 
zullen zij gaan bouwen en helpen bij gemeentewerk en kennis maken met het werk van SiSA. Op 
zondag zullen de diensten bezocht worden op de verschillende preekplaatsen. Juist voor de 
gemeenten die getroffen zijn door het verlies van hun werkers is het van grote betekenis dat zij door 
deze bezoeken ervaren dat de broeders en zusters in Nederland hen niet vergeten. Onze geestelijke 
steun betekent veel voor hen. 
Donderdag 25 juli hoopt de ouderengroep te vertrekken. 
Thuiskomst van groep 1 zal 2 augustus zijn, van groep 2 17 augustus. 
 
Gebedspunten: 
- de families Ngoza en Kunene 
- de gemeenten en ambtsdragers van de getroffen gemeenten 
- het werk dat verricht wordt tijdens de Masakhane-reizen 
- veilige reizen van de twee groepen 
- wijsheid voor de broeders die leiding dragen in de Nqutu-kerken 
- en wijsheid voor het bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur 
 
Judith Speijer 
 
 
 
 

Data ledenvergaderingen: DV zaterdag 23 november 2013 en zaterdag 17 mei 2014 
 


