
 
 

NGZN-nieuws nr. 65 november 2013 
 

Dag allemaal, 
 
Dit keer een speciaal NGZN-nieuws, geschreven door de penningmeesters naar aanleiding 
van hun bezoek aan het zendingsgebied, eind september begin oktober jl. 
 

Gebeurt er nog wel eens wat daar op dat zendingsveld? 

 
Ja, die vraag horen we nog wel eens. Nou, wij mochten echt iets bijzonders meemaken….  
Samen met Jan Marius Louwerse was ik (Hans Stam) in iSandlwana, een voor Zoeloes 
historisch beladen plek in het zuiden van het Nqutu-district. Op deze plaats hebben eind 19e 
eeuw de Zoeloes de Engelsen verslagen.  
Het was de woonplaats van Richard Ngoza, een van de broeders die in mei 2012 nog in 
Nederland op bezoek was. In juni 2013 dit jaar overleed hij na een ernstige ziekte.  
 
Als we in ZA zijn willen we op zondag natuurlijk graag zoveel mogelijk diensten bezoeken in 
het district. Tjeerd Baron had ons iSandlwana aangeraden: daar zouden een aantal mensen 
belijdenis doen, een gezamenlijke dienst van een paar preekplaatsen uit de omgeving waar 
Ngoza heeft gewerkt. 
 
De dienst zou om 10.30 u beginnen. We waren er dus om 10.30 u., maar wij waren wel een 
van de eersten. Kort daarna komt ds. Khumalo aan met z’n auto volgeladen met mensen uit 
de omgeving. Het is koud op deze zondagmorgen, de mensen hebben dan ook dikke 
winterkleren aan in de kerk (behalve de predikant). 
Om 11.15 begint de dienst. De tussentijd – waarin nog meer mensen worden opgehaald- 
wordt overbrugd met zingen: en dat kunnen onze broeders en zusters in het Nqutu-district! 
Een enkeling heeft een “klapzak” als instrument om het stevige ritme nog eens te 
ondersteunen, de deelnemers van Masakhane 4 hebben die gemaakt. 
 
Dan volgt de kerkdienst met de vertrouwde liturgie die ik uit eerdere bezoeken wel ken. 
 
Daarna begint het bijzondere deel van de dienst waarbij een aantal vrouwen en tiener 
meisjes naar voren komen om hun geloof te belijden: God sprak hen aan en zij spreken uit 
dat zij hun leven verder met Hem willen gaan.  
Maar liefst 23 vrouwen belijden hun geloof…, waaronder de oudste dochter van de 
overleden broeder Ngoza. Een emotioneel moment: God werkt door in de geslachten!  



En een knipoog van boven voor het vele (zaai)werk dat broeder Ngoza in deze omgeving 
heeft gedaan? 
 
Daarna vieren we met elkaar avondmaal, bijzonder om zo de verbondenheid in Christus te 
delen. 
 
Vervolgens wordt de doop bediend, een aantal vrouwen die belijdenis hebben gedaan 
worden gedoopt en ook hun kinderen (ik moest denken aan Handelingen 16 vers 33: hij en 
zijn huisgenoten ………. hoewel in dit geval: zij en haar huisgenoten….). Ze gaan per gezin in 
rijtjes voor in de kerk staan en bij gebrek aan een doopvont wordt er een glazen schaal met 
water gehaald:  dan doopt ds. Khumalo bij elkaar zo’n 30 kinderen en volwassenen. 
 
Gebeurt er nog wel eens wat daar op dat zendingsveld?  
Ja dus, niet elke week zo spectaculair, maar gaandeweg, met vallen en opstaan. 
 
Het was feest in de kerk van iSandlwana en het was feest in de hemel!  
Het was een geweldig voorrecht om zo’n feest te mogen meemaken! 
 
Uit het werkverslag dat ds. Patrick Motloung in de vergadering van het Reformed Mission 
Scheepersnek op 2 oktober in Utrecht voorlas, begrepen wij dat er ook in de gemeente van 
Bhekuzulu/Scheepersnek/ Dudusini op 29 september een aantal jongeren belijdenis hadden 
gedaan. En, heel bijzonder, meer jongens dan meisjes! Bij de 11 jongeren die belijdenis van 
hun geloof hadden gedaan, waren maar liefst 7 jongens. Inmiddels was Patrick Motloung 
met een nieuwe groep begonnen, met opnieuw meer jongens dan meisjes (5 jongens en 2 
meisjes).  
 
Hans Stam en Jan Marius Louwerse 


