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Tijdens de voorjaarsvakantie (hier in Zuid Afrika pas eind september!) is er weer een 

jeugdconferentie door de kerken van Nqutu georganiseerd – helemaal zelfstandig en zonder 

hulp van de zendelingen.  Dit jaar kwamen de jongeren van 30 september tot 2 oktober op 

KwaLanga bijeen voor drie dagen van themabesprekingen, bijbelstudie, zang, sporten en 

ontspanning. 

 

De planning was iets strakker dan in 2009, met als gevolg dat alleen jongeren die zich vooraf 

gemeld hebben, naar KwaLanga konden komen. Ook waren niet allen vrij tijdens de vakantie: 

in de tijd van de stakingen in het onderwijs is weken lang geen schoolwerk gedaan. Daarom 

moesten veel jongeren tijdens de vakantie gewoon naar school gaan ter voorbereiding op de 

grote examens in november. Toch kwamen er nog ruim 115 jongens en meisjes opdagen! 

 

Predikanten, evangelisten én hun vrouwen gaven inleidingen over een verscheidenheid van 

onderwerpen: hoe je geestelijk kunt groeien; kleding, mode en gelovige jongeren; huwelijk en 

seks; prostitutie. En, in een omgeving waar veel armoede en misdaad voorkomt: hoe kunnen 

gelovigen op een eerlijke manier een inkomen verdienen? 

 

Ds. Patrick Motloung vertelt: “De jongeren waren erg enthousiast in de gesprekken. Ze 

kwamen met zoveel vragen dat we niet voldoende tijd hadden om alles te beantwoorden en ook 

niet altijd de goede antwoorden wisten!” 

 

Niet alleen vragen over de thema‟s werden besproken. Ook vragen over het algemene 

kerkelijke leven of over persoonlijke kwesties konden anoniem in een doos gestopt worden en 

die werden dan „s avonds geopend en besproken. Ook kritische vragen kwamen uit de doos: 

waarom mogen we in onze kerken niet moderne muziekinstrumenten gebruiken? (Ja, dit speelt 

ook in Nqutu!) Waarom gebruiken we in de gereformeerde kerken zo weinig water wanneer we 

mensen dopen? Waarom niet gewoon in een rivier, zoals in de bijbel? 

 

Er was ook tijd voor minder serieuze dingen. Voetballen kan in 2010 natuurlijk niet achterwege 

blijven. Jongens en meisjes van de vier kerkenraden speelden tegen elkaar verschillende 

wedstrijden, maar de jongeren van Munywana waren uiteindelijk de overwinnaars en konden 

de beroemde “Masakhane Cup” mee naar huis nemen! 

 

Ds. Motloung vertelt verder: “Ik kan nog zoveel vertellen over de conferentie! Maar ik zal 

volstaan met te zeggen dat het fantastisch was – ik wens dat u het zelf mee kon maken!  Onze 

hartelijke dank aan de kerken in Nederland die ook dit jaar de conferentie financieel 

ondersteund hebben. Het mooie is dat de jongeren nu ook zelf bijgedragen hebben – het geld 

kwam niet allemaal meer uit Nederland. Daar danken we de Heer óók voor!! 

 

“We zijn al aan het denken en dromen over volgend jaar. We willen graag de talenten van de 

jongeren beter gebruiken in de themagesprekken en muziek en ook meer kundige mensen uit de 

gemeenschap betrekken. Voor ons blijft het voorop staan dat we willen en moeten bouwen aan 

de toekomst van onze jeugd, want zo bouwen we ook aan de toekomst van onze kerken!” 

 

Hartelijke groeten in de Heer, 

Ds. Fritz Krüger 


