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Dag allemaal, 
 
Na de vakantie een nieuw bericht over het werk van de NGZN. 
 
Masakhane-4 
De twee groepen zijn moe maar voldoen teruggekeerd uit Zuid Afrika, vol met indrukken, en 
met héééél veel foto's. Er is hard gewerkt aan de bouwprojecten, veel is klaargekomen, 
sommige zaken moeten de mensen daar afmaken. Contacten met gemeenteleden zijn 
gelegd door onder andere het bijwonen van de zondagse erediensten, het bezoeken van 
Sizanani-projecten, meehelpen met kinderwerk en de hulp van gemeenteleden bij 
bouwactiviteiten. Ook de gevangenis van Vryheid is met ds. Baron bezocht door twee 
deelnemers aan de ouderengroep. 
Hoogtepunten waren naast de bouwactiviteiten de bruiloft van ouderling Thokozani 
Ndlovu,die de jongerengroep heeft bijgewoond. En de gebedsbijeenkomsten voor de 
families die hun man en vader moeten missen zijn bijgewoond door de jongerengroep, 
familie Kunene en de ouderengroep, familie Ngoza.  
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de Masakhane-deelnemers de gemeenten in 
het Nqutu-district mochten bemoedigen met hun aanwezigheid en de hulp die geboden 
werd. De deelnemers werden bemoedigd door de gelovigen uit de kerken in het Nqutu-
district. Door samen avondmaal te vieren, het blijmoedige geloof ondanks de armoede, het 
getuigenis van zuster Ngoza hoe zij steun heeft aan haar geloof in haar verdriet. 
Voor meer informatie kijk op www.masakhane.bluedust.nl  
 
Uit een aantal lidkerken zijn mensen mee geweest met de Masakhane-reizen. Maak gebruik 
van hun ervaringen en laat hen de gemeente delen in hun verhalen zodat het werk 
bekendheid krijgt. Zij kunnen bijvoorbeeld kort hun ervaringen vertellen tijdens een 
kerkdienst, en dit verhaal ondersteunen door foto's via de beamer te tonen. Daarna kan dan 
voorbede gedaan worden voor het werk.  
Als bestuur zijn we benieuwd hoe de lidkerken de ervaringen van de deelnemers gebruiken? 
We horen het graag tijdens de ledenvergadering van 23 november as. 
 
De gemeente van iSandlwana en Munywana. 
Hoe gaat het nu verder met de gemeenten van iSandlwana, waar broeder Ngoza is 
weggevallen, en van Munywana waar broeder Kunene is weggevallen?  
 
 



 
 
In iSandlwana zal ouderling N.J. Hlathswayo nog twee maanden blijven werken. De oude 
Hlathswayo wordt hij genoemd, in Munywana is Musa Hlathswayo werkzaam. Broeder N.J. 
Hlathswayo zou eigenlijk al met pensioen gaan, maar vanwege het tekort aan werkers blijft 
hij nog twee maanden langer. In deze maanden hoopt ouderling Thokozani Ndlovu van de 
gemeente ven eKwandeni met zijn vrouw te verhuizen naar het gebeid van iSandlwana. Het 
was al de bedoeling dat hij deze kleine kerkenraad zou komen helpen. Wel moet nog een 
huis gebouwd worden voor hem. 
In Munywana zal ouderling Amos Ngobese werkzaamheden van broeder Kunene 
overnemen. Ouderling Ngobese is al jaren werkzaam in deze gemeente als preekhulp. Hij is 
bekend met de mensen en het werk, we zijn blij dat hij zich nu nog meer in kan zetten.   
 
Gebedspunten: 

- de families Kunene en Ngoza 
- start van ouderling Thokozani Ndlovu in de gemeente van iSandlwana en de bouw 

van zijn huis 
- uitbreiding van werkzaamheden van ouderling Amos Ngobese 
- de gemeenten van iSandlwana en Munywana 
- uitwerking van de ervaringen van de Masakhane-deelnemers 
- Wijsheid voor het bestuur 
 

Dankpunten: 
- Bemoediging over en weer van deelnemers aan de reizen en de gelovigen uit de 

Nqutu-kerken. 
- Bewaring en bescherming tijdens de bouwactiviteiten en het reizen gedurende de 

Masakhane-reizen. 
- Veilige thuiskomst deelnemers Masakhane-reizen 

 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur 
 
Judith Speijer 
 
 
 

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



 


