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Dag allemaal, 
 
Onlangs heb u de uitnodiging ontvangen voor de zendingsconferentie van het BZA: 

Van zending naar partners in missie: 
'Met (je) geloof op expeditie!' 

die gehouden wordt op D.V. 28 november 2015 te Bunschoten, Westerkerk, aanvang 11.00 uur.  
In de informatie van de BZA staat hoe u uw gemeente kunt betrekken bij deze conferentie en hoe 
men zich kan aanmelden.  
 
Deze conferentie is een initiatief van het Beleidsorgaan Zuid Afrika dat op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. 
In het BZA zijn vertegenwoordigd: 

 het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK,  

 de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),  

 de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),  

 de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen, 

 de Stichting Sizanani.  
 

Informatie van de NGZN  
Medewerking aan deze conferentie zullen namens de NGZN verlenen ds. Tjeerd Baron en zijn vrouw 
Marga,  vanuit de Reformed Church of Nqutu zullen aanwezig zijn: 

 
ds. Patrick Motloung,  zuster Sylvina Ngoza en  ouderling jeugdwerker Musa Hlatshwayo 

 
Ds. Patrick Motloung is werkzaam in de gemeente van eKwandeni, hij is actief betrokken bij het 
jeugdwerk, u weet wel de “Revival” waarvoor geld beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van een 
tent en geluidsapparatuur.  
Ook ouderling Musa Hlatshwayo is actief onder de jeugd, en werkzaam in de gemeente van 
Munywana. Daar gaat hij geregeld voor op de verschillende preekplaatsen. 
Zuster Sylvina Ngoza kennen we als de echtgenote van wijlen ouderling Richard Ngoza. Zij is diaken 
in de gemeente van iSandlwana, heeft de zorg voor hun drie kinderen en helpt bij de 
alfabetiseringscursussen van SiSA. Richard Ngoza was in 2012 nog in Nederland, velen van u hebben 
hem ontmoet tijdens de ledenvergadering mei 2012 en/of in kerkdiensten waar hij is voorgegaan.  



Beschikbaar voor de lidkerken 
Van 30 november t/m 4 december zijn zij beschikbaar voor spreekbeurten, voor catechisatie, 
Bijbelkring of koffieochtend. Voor de zondagse diensten en de avonden van 30 november, 1 en 2 
december zijn al afspraken gemaakt.  
U kunt met ons contact opnemen, jjspeijer-brouwer@filternet.nl  
of met Marga Baron mabl.siz@geecko.co.za  
 
Ledenvergadering NGZN 28 november as. 
Voorafgaand aan de conferentie vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats van de NGZN, 
aanvang 9.30 uur. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 

De NGZN ziet uit naar de komst van de broeders en zusters uit het zendingsgebied, en bidden 
voor een gezegende tijd, zowel de conferentie als de bezoeken aan de lidkerken en de 
contacten tijdens de ledenvergadering en conferentie.  
 
Website NGZN: www.ngzn.org 
 
Gebed- en dankpunten: 

- Voorbede voor een goede reis van de gasten uit Zuid-Afrika. 
- Voorbede voor een goede tijd in Nederland voor de bezoekers uit Zuid-Afrika. 
- Voorbede voor de gezinnen van Patrick Motloung, Musa Hlatshwayo en Sylvina Ngoza. 
- Voorbede voor de organisatie en het verloop van de conferentie. 
- Voorbede voor het bestuur van de NGZN en de contacten met de bezoekers 

 
- Dank voor de inzet van de verschillende besturen en commissies voor het organiseren van de 

conferentie. 
- Dank voor de inzet van de werkers in de besturen en zendingscommissies in Nederland. 
 

Met vriendelijke groet, het bestuur van de NGZN. 
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