
 

 
 

 
NGZN-nieuws nr. 68, zomer 2014 

 
Dag allemaal, 
 
Zomer 2014 staat bij de datum, de regen striemt tegen de ruiten. In Zuid Afrika is het nu 
winter, droog en dor, overdag 15 – 20 graden of meer, ’s nachts koud, soms wel rond het 
vriespunt. Wij hebben beschutting tegen de regen, de huizen in het Nqutu-district zijn niet 
geïsoleerd en hebben geen of weinig verwarmingsmogelijkheid. Het kan soms doordringend 
koud zijn. 
 
Bezoek ds. Tjeerd Baron en de broeders Motloung en Khumalo. 
In mei mochten we het echtpaar Baron en de broeders Khumalo en Motloung begroeten. 
Kerken zijn bezocht, er is informatie verstrekt, contacten gelegd of vernieuwd. Tijdens de 
ledenvergadering konden weer anderen kennismaking met de broeders en hun verhalen 
horen. We zijn dankbaar dat zo het werk onder de aandacht gebracht kon worden van velen. 
 
Al een aantal jaren is er een vast patroon wanneer er bezoek is vanuit Zuid-Afrika. De 
broeders bezoeken de kerken op zondag in de diensten, verzorgen een preek, laten een 
presentatie zien, er is mogelijkheid tot contact. Door de week worden ook kerken bezocht, 
vaak Bijbelkringen of jeugdbijeenkomsten. Daarnaast wordt een krantje uitgegeven met de 
laatste informatie vanuit het zendingsveld. 
Een vast patroon kan een gewoonte worden die niet meer te doorbreken lijkt. Graag roepen 
we de lidkerken op met ons mee te denken en ervaringen te delen van de bezoeken. Kan het 
misschien anders? We horen het graag. Tips kunt u doorgeven aan de secretaris jjspeijer-
brouwer@filternet.nl. Ook zullen we er de komende ledenvergadering aandacht aan 
schenken. 
 
Ledenvergadering 24 mei 
We mogen terugzien op een goed bezochte ledenvergadering. Het doet het bestuur altijd 
weer goed om te zien en te ervaren hoe er meegeleefd en meegedacht wordt met het werk. 
Tijdens de ledenvergadering is aan de lidkerken de vraag voorgelegd of de bijdrage per lid 
veranderd moest worden gezien de Jaarcijfers van 2013 en de prognose voor 2014. In 
ogenschouw genomen dat er altijd onzekerheid is over de koers van de Rand, die de 
uitkomst van een begroting behoorlijk kan beïnvloeden. De meerderheid van de leden heeft 

aangegeven de bijdrage te laten zoals het tot nu toe was. Het bestuur heeft in haar 
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bestuursvergadering van 10 juni jl.  besloten,  gehoord de leden,  de bijdrage voor 2014 te houden op 
€ 33,- per lid (belijdend- en dooplid). 
 
Bestuur NGZN 
Eind 2003 werd de NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereninging Nqutu) 
opgericht. Een aantal bestuursleden zijn tijdens de oprichtingsvergadering aangesteld vanaf 
1 januari 2004 als lid van het bestuur van de NGZN. De zittingstermijn van bestuursleden is 
vier jaar, met de mogelijkheid twee keer een termijn te verlengen. Om te zorgen dat na drie 
termijnen niet alle bestuursleden tegelijk zouden aftreden is bij de oprichting een schema 
van aftreden opgesteld. Gezien dit schema is per 1 januari 2015 aftredend Paul Sneep, onze 
voorzitter. Per 1 januari 2016 Hans Stam en Judith Speijer. Dat betekent dat we op korte 
termijn op zoek zijn naar een voorzitter, en wat meer tijd hebben om een nieuwe 
penningmeester en secretaris te zoeken. Hans Stam heeft aangegeven zonder 
bestuursfunctie nog werkzaam te blijven als boekhouder. Vanwege de vele veranderingen 
aan de Zuid-Afrikaanse kant is het belangrijk dat hij op de achtergrond aanwezig blijft, met 
de kennis die hij heeft. 
 
Het bestuur vraagt de lidkerken met haar te kijken naar geschikte kandidaten voor de 
functies en namen voor te dragen, u kunt deze weer melden bij de secretaris jjspeijer-
brouwer@filternet.nl  
 
Vakantietijd 
Het is zomer, vakantietijd. Het bestuur wenst allen een goede vakantieperiode, dat nieuwe 
energie opgedaan kan worden voor het nieuwe seizoen in werk en kerk. De Here bevolen. 
 
Dankpunten: 
- Dank voor het goede bezoek van het echtpaar Baron en de broeders Khumalo en 

Motloung 
- Dank voor de goede contacten tijdens de ledenvergadering 
Gebedspunten: 
- De wintertijd in Zuid-Afrika. 
- Goede vakantie periode, dat we afstand kunnen nemen van ons werk en nieuwe energie 

opdoen, maar bovenal rust mogen vinden om ons te laten voeden door de Here. 
- wijsheid voor de begeleiders van de kerkenraden, ds. Tjeerd Baron, Hans Stam en Jimmy 

Khanye. 
- Wijsheid in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden, dat mensen hun 

verantwoordelijkheid durven nemen in deze. 
 
Hartelijke groet,   bestuur NGZN 
 
 

Ledenvergadering  15 november 2014 
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