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Dag allemaal, 
 
Ledenvergadering 
Afgelopen zaterdag hadden we weer onze Ledenvergadering. Met een mooie opkomst konden we de 
voortgang van het werk bespreken, maar ook de hobbels die we in ons werk tegenkomen. Zo blijkt 
de communicatie een voortdurende uitdaging. Wij (het bestuur) klagen over de weinige informatie 
uit Nqutu, maar de leden vonden dat wij het beter konden doen! We hebben beterschap beloofd en 
geven hierbij meteen de eerste invulling daaraan. 
 
Begroting 2017 
Vast onderdeel van de Ledenvergadering is ofwel de begroting (najaar), of de jaarrekening (voorjaar). 
Voor 2016 lijken we financieel goed uit te komen, wat echt te danken is aan de koers van de Rand, 
die onvoorspelbaar is gebleken maar voor dit jaar goed uitpakt. Iemand was verwonderd dat hij geen 
aanmaning had gekregen toen hij vorig jaar de contributie niet op tijd had overgemaakt. Tja, zo 
werken we niet, ook de contributie blijft een vrijwillige bijdrage. Maar de penningmeester kan alleen 
zijn werk doen als hij kan rekenen op de bijdrage van de lidkerken, en liefst op tijd. Een vast patroon, 
bijvoorbeeld een helft per april en per september zou mooi werken. De begroting voor 2017 laat 
opnieuw een klein tekort zien, maar ook hiervoor geldt de genoemde onzekerheid van Randkoers. 
 
Delegatie naar Nqutu 
We hebben verteld van contacten over de vraag hoe het na de beoogde emeritering van ds. Baron in 
2018 verder moet gaan. Uit correspondentie met de kerken in Nqutu blijkt dat twee daarvan, 
Isandlwana en Munywana, concrete verzoeken hebben om ds. Baron ook daarna nog in te zetten. 
Maar van de MC hebben we hierover niets gehoord. Hoe en wat er dan precies zou moeten, en of 
dat werkelijk een goed idee is, dat zijn op vragen die we op afstand niet goed beantwoord kunnen 
krijgen. Maar áls hier iets uit volgt, dan willen wij in de voorjaarsvergadering van 2017 met een 
onderbouwd voorstel komen. Daarom is de delegatie van komend voorjaar vervroegd naar deze 
maand. De tweede helft van november hopen Bauke Versteeg, Hans Stam en Jan Marius Louwerse 
de kerken in Nqutu te bezoeken en op deze vragen antwoorden te krijgen. Daarbij zal ook contact 
zijn met vertegenwoordigers van de “blanke” GKSA-kerken in de buurt, om te bezien of van hen een 
duidelijkere inbreng verwacht mag worden. Hans zal daarnaast specifiek aandacht geven aan de 
voortgang van de financiële administratie en een financiële meerjarenplanning. 
 
Masakhane-5 
We hebben ook stilgestaan bij Masakhane-5 (“laten we elkaar helpen”), de vijfde reis voor hulp bij 
met name bouwprojecten en vooral voor onderling contact. We worden er hier een beetje 
moedeloos van, want ondanks veel duwen en trekken op afstand is er geen concrete invulling 
gekomen voor een volgende Masakhane-reis, terwijl we die graag weer organiseren. Ook dit staat 
uitdrukkelijk op de agenda van de delegatie. 
 
Data ledenvergaderingen NGZN 2017 
Als data voor de ledenvergaderingen in 2017 zijn 13 mei en 18 november voorlopig vastgesteld. 
 
 



Bestuursuitbreiding 
Zowel in dit jaar als volgend jaar is er geen bestuurslid aftredend, behalve dan Hans Stam als 
penningmeester die al een jaar onvervangbaar blijkt te zijn. Maar uitbreiding van het bestuur kan 
wel! We vragen het opnieuw: als iemand ons bestuur wil versterken en daarbij specifiek de 
communicatie voor haar rekening wil nemen, dan is zij van harte welkom! 
 
Voorbede 
Deze nieuwsbrief geeft weer genoeg stof om in uw voorbede aandacht aan te geven. Denkt u daarbij 
ook “gewoon” aan de voortgang van het werk, door de kerkenraden in Nqutu, door onze zendeling 
ds. Tjeerd Baron, door die vele gemeenteleden die zich inzetten voor hun kerk en hun omgeving? En 
ja, ook voor een vruchtbaar bezoek van de delegatie en een behouden reis. 
 
Gode bevolen, met hartelijke groet,   
het NGZN bestuur  
 
Website: www.ngzn.org 
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