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NGZN-nieuws nr. 71 januari 2015 

 

 
Dag allemaal, 
 
Een nieuw jaar, allereerst jullie allen een gezegend 2015 toegewenst en wijsheid voor het 
werk in de gemeente voor de zending. 
 
Project “Heilige koe” 
Het Nqutu-nieuws nr. 59 van ds. Tjeerd Baron heeft een behoorlijke impact gehad op de 

lezers.  De reactie op zijn schrijven was ver boven ieders verwachtingen. Tot nu toe heeft het 
project dat spontaan ontstond het bedrag opgebracht van € 3820,- Alle gevers heel erg 
bedankt! Broeder Alec Khumalo kan een tent aanschaffen voor het evangelisatiewerk. Het 
geld dat over is kan besteed worden aan het project “Revival” waarover wij in het vorige 
NGZN-nieuws schreven.  
Met deze mededeling wordt het project “Heilige koe”afgesloten. In een volgend NGZN-
nieuws hoort u meer over het project “Revival”. 

 
Bezoek aan het zendingsgebied 
Van 5 tot en met 19 februari hoopt een delegatie uit het NGZN bestuur het zendingsgebied 
te bezoeken voor overleg met de kerken, ds. Tjeerd Baron,  de zendingscommissie 
Scheepersnek en anderen. Een dergelijk bezoek en overleg vindt elke twee jaar plaats. Dit 

keer zullen deelnemen aan de delegatie de oud-voorzitter Paul Sneep, de nieuwe voorzitter 
Bauke Versteeg, de penningmeester Jan Marius Louwerse en de secretaris Judith Speijer. Er 
is weer een breed scala aan gesprekspunten voorgelegd aan de vier gemeenten van de 

Reformed Church of Nqutu (RCN). Het zal een vol programma worden. Punten die onder 
andere besproken worden zijn: de voortgang naar financiële zelfstandigheid, toerusting van 
de gemeenten door middel van de Nehemia-cursus, Masakhane-projecten en reizen, het 
jeugdwerk en nog meer. Ook zullen we spreken met de kerken over de nieuwsvoorziening 
van de RCN aan de lidkerken in Nederland. Tijdens de ledenvergadering zijn daarover 
opmerkingen gemaakt, deze nemen we mee in de besprekingen. De respons op het Nqutu-

nieuws nr. 59 van ds. Tjeerd Baron was daarvoor leerzaam. 

Voor Paul Sneep zal het een afscheid worden, zijn echtgenote zal hem vergezellen. Voor 

Bauke Versteeg wordt het een intensieve kennismaking met het werk. 
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Nieuws van de kerkenraad van Munywana 
Bijgaand aan dit NGZN-nieuws ontvangt u een verslag van de kerkenraad van de gemeente 
Munywana. Eén van de vier gemeenten in het Nqutu-district. Jaarlijks schrijven deze 
gemeenten een rapport voor de classis. Dit keer wordt het ook gebruikt als nieuwsbrief voor 
de lidkerken van de NGZN, zodat u kunt lezen hoe het deze gemeente is vergaan het 

afgelopen jaar. Er is dankbaarheid en er is gebed nodig. U kunt dit nieuws gebruiken voor 
informatie van uw gemeente als nieuwsbericht. 
 
Dankpunten: 
- Dank voor de goede respons op het Nqutu-nieuws nr. 59 van ds. Tjeerd Baron 
- Dank voor de groei van de gemeente Munywana 
Gebedspunten: 
- Wijsheid voor de werkers in de Nqutu-kerken, ds. Tjeerd Baron, de vier predikanten, de 

lerend ouderlingen, en de zondagschoolleiders. 
- Een veilige reis voor de delegatie van de NGZN in februari as. 
- Goede contacten met de werkers en gemeenteleden in het Nqutu-district. 

 
Hartelijke groet,   bestuur NGZN 
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