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Een 5 sterrenhuwelijk 
Vandaag mag ik een huwelijk sluiten. Eentje met een gouden randje. Een jongeman uit de kerk met 
een meisje uit de kerk. Dat gebeurt niet zo vaak. Meestal is een van de partners – in het beste geval 
–  aangesloten bij een ander kerkgenootschap, vaak is de bruid gelovig maar de partner niet. Maar 
Sivikele Nene en Ithumeleng Motloung zijn allebei leden van twee van onze zendingskerken. Wat 
een fijne huwelijkscatechese was het. Twee jonge mensen die echt de Heer ook in hun huwelijk een 
grote plaats willen geven, fantastisch!@ 
 
Extra feestelijk is ook dat het stel allebei gestudeerd hebben via de SET, de Sizanani Education Trust, 
een studiebeursfonds dat jongelui uit de arme Nqutu-kerken in staat stelt een beroepsopleiding te 
volgen. Sivikele is inmiddels electriciën, Ithumeleng studeert voor lerares. 
 
Afrikatijd 
“Hoe laat begint het?”, vraag ik aan de bruidegom. “Negen uur, Mfundisi”. In mijn achterhoofd zegt 
een stemmetje: als je er om half elf bent, ben je vroeg genoeg. Ik heb nog nooit een huwelijk voor 
11en meegemaakt. En dus arriveer ik netjes om half elf. Blijk ik een van de eersten te zijn. Geen 
bruidspaar in zicht… De stoet arriveert pas om half 3! 
Het huwelijk wordt gesloten met de tekst: ‘Onberispelijke kinderen van God te midden van een 
verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel’ (Fil.2:15). Onder 
de Zoeloes ben je als Christen in de minderheid, zeker als man, echtgenoot. Wat een verschil kun je 
dan maken als je God dient in je huwelijk en dagelijks leven! Sterren aan de hemel. Lichtjes aan een 
duistere hemel. God zet zijn kinderen op aarde zodat ze anderen de weg kunnen wijzen in een 
duistere wereld. Wat een verantwoordelijkheid. 
 
Nóg een SET-bijdrage 
Tijdens de festiviteiten kom ik Lungeleni Ngobese tegen. Dankzij de SET heeft zij het tot mode-
ontwerpster gebracht. Ze draagt een prachtige bolletjes-jurk, eigen ontwerp. Ze vertelt me trots dat 
ook de bruidsjurk van Ithumeleng en het bruidspak van Sivikele haar creaties zijn. Ik sta versteld. Ik 
ken Lungeleni nog uit de tijd dat ze catechisatie bij me liep en een verlegen middelbare scholiere 
was. En nu: een zelfbewuste jonge vrouw. Helaas is ze naar de grote stad verhuisd omdat daar een 
betere markt voor haar werk is, maar ze zou wat graag een winkeltje in Nqutu openen… 
 
Regen 
We hebben de afgelopen week bijzonder goede regen gehad! De dammen hebben meer water dan 
vorig jaar deze tijd. Wat zijn we onze goede God dankbaar. Het vee loopt er weer gezond bij. De 
maïs staat te groeien dat het een lust is. Toch zal het nog wel een tijd duren voor de dammen in 
Nqutu en Vryheid weer vol zijn. Nog altijd komt er geen water uit de kraan. Wil je water hebben, dan 
moet je dat op distrbutiepunten gaan halen. Voorlopig zal de waterrantsoenering niet worden 
opgeheven. 
 
Ik wens jullie allemaal een goed, gezond en gezegend 2017.  
Tjeerd Baron 
 


