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NGZN-nieuws nr. 70 oktober 2014 

 

 
Dag allemaal, 
 
Een nieuw NGZN-nieuws, met zoals toegezegd meer informatie over het project “Revival”en 
nieuws over de verhalenseries die gebruikt worden in de vertelkasten. 
 
Project “Revival” 
In het NGZN-nieuws nr. 69 hebt u kunnen lezen over het enthousiasme van de jeugd en de 

gemeenteleden van de kerken in het Nqutu-district bij het organiseren van een 
tentcampagne. Om meer van deze campagnes mogelijk te maken hebben de kerken onze 
steun gevraagd voor het aanschaffen van een tent, keyboard en speakers. Het bestuur heeft 
overleg gehad met de vertegenwoordiging van de kerken de MC (Masibambisane Comité). Op 

onze vragen kwam een enthousiast en goed onderbouwd antwoord. Wij kunnen dan ook dit project 

van harte bij u aanbevelen. De kosten voor de aanschaf van de tent, keyboard en speakers komt neer 

op ongeveer € 1500,-, de kerken dragen zelf € 300,- bij. Dit project bedraagt dus € 1200,-. Als u mee 

wilt helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen dan horen we dit graag. Er is gevraagd om foto’s, op dit 

moment hebben wij deze nog niet ontvangen. Tijdens de as. ledenvergadering van 15 november 

kunnen wij u meer vertellen. 

 

Project verhalenseries 

Weet u het nog? Tijdens de Masakhane-4 reis van 2013 hebben de deelnemers in de avonduren 

vertelkasten gemaakt. Deze kasten werden aangeboden aan de kerken na afloop van de zondagse 

erediensten die bezocht werden. Voor deze kasten was een verhalenserie van Noach aangeschaft en 

werd gegeven bij de kast. Er zijn 26 kasten uitgedeeld. Later is er een project geweest om andere 

verhalenseries te kunnen bestellen. Ds. Tjeerd Baron heeft meegeholpen de verhalen te vertalen in 

het Zulu. Vorig jaar is het kerstverhaal aangeschaft en verstuurd. Nu zijn met uw hulp twee series 

klaar gekomen voor verzending, het verhaal van Jona en van de Goede Herder. Ds. Tjeerd Baron 

heeft de verhalen weer vertaald. De platen zijn geplastificeerd en de serie wordt verpakt in een 

plastic hoes. Later zal een naaiklas (of meerdere naaiklassen)  van SiSA (Sizanani Suid Africa) tassen 

maken waarin de vier series opgeborgen kunnen worden.  We willen een ieder bedanken die hebben 

bijgedragen aan dit project. Een serie kost € 29,95, in de toekomst hopen we met uw hulp nog meer 

series klaar te maken voor verzending. Tijdens de ledenvergadering  zal een serie en de verpakking 

getoond worden in de hal en wordt informatie gegeven.  
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Foto’s van de series en verpakking kunt u zien op de website van de NGZN. 

 
Dankpunten: 
- Dank voor het jongerenwerk in de gemeenten in het Nqutu-district 
- Dank voor de verhalenseries die verzonden worden 
Gebedspunten: 

- Dat het enthousiasme van de jongeren niet zal verkoelen. 
- Goed gebruik van de verhalenseries in de zondagschoolklassen. 
- Wijsheid voor de werkers in de Nqutu-kerken, ds. Tjeerd Baron, de vier predikanten, de 

lerend ouderlingen, en de zondagschoolleiders. 
- Ledenvergadering van 15 november as. 

 
Hartelijke groet,   bestuur NGZN 
 

 

Ledenvergadering  15 november 2014 
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