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We zijn alweer 2 weken thuis en het gewone dagelijkse leven eist ons weer op. Toch geven we graag vóór het 
verslag van ons bezoek eerst nog een korte impressie van de activiteiten na 20 november 2016. 

De maandag bestond voor Hans uit besprekingen met Jimmy Khanye over Jimmy’s administratieve 
activiteiten. Jan Marius en Bauke zouden de preeklessen op KwaLanga bijwonen, maar dat liep spaak doordat 
we zondagmiddag op de terugweg van de Dienst op Haladu een “pothole” (gat) tegen kwamen die niet 
ontweken kon worden. Het gevolg was een zwaar beschadigde velg van onze huurauto, waar beter niet mee 
doorgereden kon worden. Een nieuwe velg was niet voorhanden, maar we kwamen gelukkig bij een 
“RimRepair bedrijf” terecht. Deze vakman heeft onze velg keurig gerepareerd, en dat voor een prijs waarvoor 

je in Nederland nog niet eens de garage mag binnenrijden. Maar dat betekende voor ons een verloren dag.  

Dat werd ‘s avond overigens meer dan goed gemaakt door ons bezoek aan de Nehemia-cursus die in 
Bhekuzulu werd gegeven door ds. Patrick Motloung. Een groep van 5 jonge mannen en twee vrouwen nemen 
deel aan deze cursus die tot doel heeft een Bijbelse lifestyle te onderwijzen. Het onderwerp was: “Kerkleiders  
moeten biddende leiders zijn”, die naast de zondaar staan om de wortel van het probleem te ontdekken. Op 
de foto vier deelnemers, v.l.n.r. Wonderboy Masango, Boitumelo Motloung, Patrick Phafudi en Allen Motloung. 

Het was bemoedigend de inzet van deze jonge mensen te zien. 

De daarop volgende dagen hebben we uitgebreid gesproken met de kerkenraden van de gemeenten 
eKwandeni, Munywana, Ndindindi en iSandlwana, maar over de resultaten daarvan hoort u later. Wel kunnen 
we zeggen dat de initiatieven om te komen tot een conferentie over de problemen bij het opleiden van 
predikanten, met grote instemming werd ontvangen. Deze conferentie betreft de zendingskerken uit het 
Zuiden en het Noorden van KwaZuluNatal, samen met de Afrikaans sprekende kerken uit die GKSA classes. 
Ook bij de broeders van de Afrikaanssprekende kerken die we daar in Ladysmith uitgebreid over hebben 

gesproken, was veel enthousiasme. 

De laatste zondag hebben we eerst de Dienst in de gemeente van Mbewunye bijgewoond, waar broeder J.A. 
Khumalu voorging, en de tweede in ekuPhiweni met als voorganger Thokozani Ndlovu. In beide Diensten 
werden we hartelijk ontvangen. We zijn dankbaar voor de het geloof dat de Heer ook in de broers en zussen 
daar heeft gegeven. Zoals wij hen de groeten van u hebben gedaan, groeten zij ook u. 

In ekuPhiweni werd de aanvang van de dienst met een half uur uitgesteld omdat we het anders niet zouden 
halen vanwege de afstand en de duur van de dienst (stel u voor vanuit Amersfoort eerst naar Zwolle om 10.00 
uur en daarna de tweede dienst in Groningen). Toch was de gemeente op de gewone tijd aanwezig en heeft 
dat halve uur gevuld met het zingen van lofliederen, en dat allemaal uit het hoofd omdat er niet voldoende 
liedbundels zijn (nieuwe zijn in de maak, maar dat duurt nog even). Lerend ouderling Thokozani heeft daar 
een groeiende kerk, in de Dienst waren er zo’n 120-125 aanwezigen. Op de foto ziet u de aanwas sinds 2014 

op het podium staan. 

Maandag 28 november hebben we reis afgesloten door onze bevindingen te delen met de broeders van het 
Masibambisane Committee (MC) en met elkaar afspraken te maken voor de komende periode. Waarna we 

dinsdag de thuisreis hebben aanvaard. 

 

Met de groeten in de naam van Jezus onze Heer,   

Bauke Versteeg, Hans Stam, Jan Marius Louwerse. 


