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Ditmaal wat feestelijke snippers. 
 
1) Kerkbouw Haladu 
Op Haladu, de eerste plaats waar in de 60er 
jaren ds. Kurpershoek zendingswerk begon, 
is een nieuwe kerk gebouwd. Niet omdat de 
eerste versleten of te klein was, maar omdat 
de familie die ook op het kerkerf woonde, 
‘hun’ ruimte niet meer wilde delen met de 
kerk. Jarenlang is geprobeerd de zaak te 
schikken, maar uiteindelijk werd duidelijk dat 
we de kerk daar niet meer in mochten. 
 
Een hele tijd zijn de kerkleden van Haladu 
naar de kerk op Nkande vervoerd, maar 
daar zaten grote nadelen aan: het vervoer 
was een hele logistieke heisa en met name 
voor de ouderen was het hobbelige vervoer 
vanaf deze afgelegen plek een brug te ver. 
 
En zo moest er een nieuwe kerk komen. 
Anders dan vroeger nam nu de gemeente 
het voortouw voor planning, budgettering en 
de bouw zelf. Een lange tijd van 
voorbereiding, maar in juli konden we 
eindelijk beginnen.  
 
Het meeste werk is door ouderling-
evangelist Thokozani Ndlovu met een 
aantal vrijwilligers uit de gemeenten 
gedaan, maar wel onder leiding van een 
plaatselijke bouwer. Na 5 maanden noeste 
arbeid staat er nu een nieuwe kerk op 
Haladu. Kosten: 1 krat bier (voor de 
burgemeester en raadsleden), 1 krat 
frisdrank (voor de gemeenschap) en 
(bouwkosten) ± €10.000,--. 
Op 11 december wordt de kerk geopend. 
We hopen dat we veel mensen van Haladu 
vanuit de nieuwe standplaats kunnen 
bereiken. Dat ook de Heer daar vaste voet 
krijgt in de levens van mensen. 
 
2) Twee huwelijken 
In december gaat Musa Hlatshwayo 

trouwen. Feest! De afgelopen jaren zijn voor 
Musa niet gemakkelijk geweest. Tweemaal 
heeft hij een zus moeten begraven. Ook in 
het werk heeft hij het niet altijd makkelijk. 
Ds. Krüger, met wie hij heel veel optrok, 
moest zich meer en meer uit het veldwerk 
terugtrekken. Musa is er niet zwaarmoedig 
onder geworden. Hij heeft de tegenslagen in 
geloof verwerkt. 
Wilt u bidden dat hij met zijn vrouw straks 
een mooie toekomst kan opbouwen? Na 
zoveel jaren tegenslag is het hem zò 
gegund! 
 
Begin februari stapt ds. Patrick Motloung 
ook in het huwelijksbootje. Ook hier zitten 
naast het gouden randje wel wat donkere 
vlekjes. Het is niet de eerste keer dat hij 
trouwt. Een jaar of 8 geleden was de eerste 
keer. Hij is toen door een heel moeilijke 
echtscheiding gegaan.  
En wat een ramp is de lobolo (bruidsprijs) 
dan. Van de familie van zijn eerste vrouw 
kreeg hij geen cent/koe terug! Nu moest hij 
voor de tweede keer zich in de schulden 
steken om te trouwen. 
Maar ook bij mijn jonge collega zag ik een 
bewonderenswaardige geestelijke 
veerkracht. Geen gezeur: die 11 koeien 
moeten er gewoon komen, nog eens. Het 
was alsof je Jakob voor je had, die voor 
Rachel nog een keer krom lag, zonder 
mopperen. 
Wilt u bidden dat ds. Motloung een lang en 
gezegend huwelijk mag hebben? 
 
Ik wens u allen een verwachtingsvolle 
Advent en voorspoedig 2011. De Heer is 
nabij. 
 
Tjeerd Baron 

 


