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Gebed gevraagd 
2011 is net begonnen, maar zal een jaar zijn 
met behoorlijke uitdagingen. Gebed is 
daarbij onontbeerlijk. 
 
Gezin ds. Krüger 
Ds. Krüger bereidt zich voor op emigratie. 
De grote oversteek van Zuid Afrika naar 
Nederland. Wat een aanpassing moet dat 
zijn! Ik kan me onze eigen (omgekeerde) 
verhuizing van NL naar ZA nog herinneren: 
druk, je hebt veel te regelen; emotioneel: 
afscheid nemen van de kerken, je familie, 
dat valt niet makkelijk. 
 
Wilt u ook bidden dat obstakels 
(werkvergunning!, inburgering etc.) uit de 
weg geruimd zullen worden. 
En wat het belangrijkste is: dat het gezin 
zich thuis mag gaan voelen in Zaandam 
waar ds. Krüger beroepen is, en in 
Nederland, dat zo enorm verschilt van Zuid 
Afrika. 
 
De kerken hier 
In korte tijd (minder dan 10 jaar) zijn we 
teruggegaan van 3 zendelingen naar 1. Dat 
geeft wel aan dat we vertrouwen hebben in 
de groei naar zelfstandigheid van de 
‘zendingskerken’. Toch zullen er ook 
beperkingen zijn in taken die uitgevoerd 
kunnen worden, mocht er geen vervanger 
voor ds. Krüger komen. Daarover zullen 
door de kerken hier onderling en later met 
de NGZN goede afspraken moeten worden 
gemaakt zodat er geen onrealistische 
verwachtingen worden gecreëerd.  
Willen jullie bidden dat al die gesprekken tot 
duidelijkheid over het beleid voor de 
toekomst toe zullen leiden. Gods Geest is 
hier als raadgever zeer nodig. 
 
De wegen 
In de afgelopen vakantietijd kwamen twee 

mensen uit onze kennissenkring hier in 
Vryheid, om in auto-ongelukken. 
Autorijden in Zuid-Afrika is gevaarlijk. Het 
wagenpark is van goede tot dubieuze 
kwaliteit, net als de bestuurders trouwens. 
Per dag komen zo’n 40 mensen daarbij om 
het leven. Bid voor bewaring van alle 
medewerkers. 
 
Regen 
Dit jaar is er ontzettend veel regen gevallen. 
Zo veel zelfs dat misoogsten dreigen. 
Evangelist Ngoza had mooi op tijd zijn mais 
geplant, maar kon niets oogsten: alles is op 
het land verrot. Dat is nog niet eerder 
voorgekomen. In geloof heeft hij een tweede 
keer gezaaid. 
 
Door de overvloedige regenval zijn ook 
andere delen van het land overstroomd. Er 
zijn in onze provincie al meer dan 30 
mensen omgekomen, meestal omdat de 
muren van huizen en hutten het begaven, 
anderen werden bij het oversteken van 
bruggen die reeds overstroomd waren, door 
het water meegesleurd. 
Bid voor beter weer en voor een regering die 
de noodhulp op de juiste wijze zal 
verspreiden. 
 
Aids 
Deze epidemie heeft ons gebied in zijn 
greep. Meer dan 40% van de bevolking is 
HIV+ Het is emotioneel zwaar om met 
zoveel ellende om te moeten gaan. Dat 
geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de 
Sizanani-medewerkers die thuiszorg van 
patiënten verzorgen, maar ook voor de 
kerken die patiënten geestelijk uitzicht willen 
bieden. In beide gevallen zie je veel mensen 
verder en verder achteruitgaan, je voelt je 
dan zo machteloos. 
 
Bid voor een generatie die ‘nee’ durft te 
zeggen tegen seks buiten het huwelijk; en 
voor de mensen die besmet zijn, alsmede 
de mensen die hulp verlenen in deze 
situaties. 
 
Een hartelijke groet, in de Heer, 
Tjeerd Baron 

 


