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Afscheid in verschiet 
De kogel is door de kerk. Ds. Fritz Krüger heeft 
het groene licht gekregen om in Nederland aan 
de slag te gaan. Eind mei is het afscheid hier. 
De snelheid waarmee in Nederland toestemming 
tot immigratie werd verkregen was verrassend! 
Geen maanden van wachten, maar slechts 
weken. Dat is ook beter, want in een 
wachtkamer zit je je toch maar te verbijten van 
de zenuwen. 
 
8 jaren in het veld: een balans 
8 jaren in de zending dat lijkt niet veel. Wat kun 
je als zendeling eigenlijk anders doen dan de 
Zulu-taal leren en een klein beetje werken in het 
veld? Toch is er heel wat gedaan in die periode. 
Ds. Krüger heeft – al was het een hele opgave 
met zijn stemproblemen - trouw elke week 2 
keer 2 uren lesgegeven aan evangelisten en 
predikanten. De Nehemia-cursus die nu 
afgesloten wordt, stelt voorgangers in staat 
anderen binnen de kerken te trainen, zodat we 
minder een ‘domineeskerk’ worden.  
In het begin van gemeentestischting moet veel 
door de zendeling en vervolgens locale 
predikanten gedaan worden. Maar nu zijn de 
voorgangers zover dat ze werk kunnen 
delegeren. 
De Nehemia-cursus gaat de komende 1½ jaar 
naar de mensen worden gebracht om een 
volwassener en actiever gemeenteleven te 
stimuleren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gebed gevraagd 
De opleiding is achter de rug. De voorgangers 
zijn goed toegerust om actief de kerken te 
bedienen met de cursus. 
En toch: er is hier veel gebed nodig. Ik ken onze 
broeders een beetje en weet dat ze het heel eng 
vinden om aan zoiets nieuws te beginnen. Ze 
zullen ons gebed en zo nu en dan een duwtje in 
de rug nodig hebben. Wilt u bidden voor 
geloofsmoed en een verstand dat verlicht is door 
Gods Geest? 
 
Inbraak 
Onlangs is er bij ons ingebroken. Op een 
moment dat we niet thuis waren, maar toch. Je 
voelt je in je veiligheidszone aangetast. 
Alle computers, laptop en foto-uitrusting  
verdwenen. Kopiën van alle preken, boekjes, 
cursussen enzovoorts (in Zulu) waren veilig in 
een kluis opgeborgen. Pech: dieven sleepten 
ook de loodzware kluis het huis uit. De nasleep 
is vervelend. Veel papierwerk, bellen met 
verschillende instanties. Verzekeringen die niet 
(alles) willen uitbetalen. Kortom: genoeg 
stressfactoren. 
Intussen gaat het gewone werk in het veld 
gelukkig wél door. En dan vergeet je de ellende 
weer even. Volgende keer hoop ik hierover wat 
positievers te kunnen melden. 
 
Delegatie 
Het bestuur van de NGZN was hier 1½  week op 
bezoek om om de tafel te zitten met de kerken. 
Er is een positieve nieuwe partnership-
overeenkomst opgesteld die de richting van de 
komende twee jaar aangeeft: richting grotere 
verantwoordelijkheid van de kerken hier. Niet 
alles was positief, met name de bezuinigingen 
ten gevolge van de sterkere Rand en oplopende 
vervoerskosten, daarover is lang en uitgebreid 
gesproken. Maar uiteindelijk konden beide 
partijen achteraf tevreden zijn. 
Wilt u bidden voor een blijvende goede 
communicatie tussen de kerken hier en de 
kerken in Nederland? 
 
Een groet in de Heer, Tjeerd Baron 


