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Berichten uit Zuid-Afrika 

Tijdens onze laatste reis maakten we afspraken met de kerken in het Nqutu-
district om ons regelmatig te informeren, met foto’s en (korte) verhalen. We 
maakten dit soort afspraken eerder, en er gebeurde zelden iets. Het lijkt erop 
dat er nu toch iets van gaat komen. We ontvingen eerder al van een kerk een 
verslagje met foto’s die niet goed bruikbaar waren, maar zie hier: mooie 
foto’s met een korte toelichting vanuit twee kerken! 

  

Verslag van Ndindindi 

Vanuit de kerk van Ndindindi, in het midden van het Nqutu-district kregen 
we onder andere de volgende berichten. 

 

Zondagsschool in Ndindindi 

Deze jeugd was op 25 mei bijeen 
voor hun jaarvergadering in de 
kerk van Nondweni. Ook daar 

dus zoiets als een jaarver-gadering. Een grote 
groep. Blijkbaar hebben ze samen veel plezier! 

 

 

      Jeugdkoor van Mbewunye & 
Mtshongweni 

Dit is het jeugdkoor van de plaatsen Mbewunye en Mtshongweni. Ze komen 
elke vrijdag bij elkaar. Samen lezen ze dan in het Woord van God, en 
uiteraard zingen ze. 

 

Een nieuwe NGO in Nondweni 



  

Een echte verrassing zien we 
op deze foto, jeugd bij elkaar 
voor de kerk van Nondweni. 
Zij heten “Amandla Okukhaya” 
(de kracht van het licht). De 
groep is 64 leden groot. Zij 
gaan het kerkgebouw 
gebruiken voor werk dat lijkt 

op dat van Sizanani, dus praktische ondersteuning van hulpbehoevenden. 
Eerder deed Zamimpilo dit, maar die zijn in maart dit jaar definitief 
verdwenen, en het mooie grote gebouw werd maar heel beperkt gebruikt. 
We zijn blij dat er een nieuwe organisatie is gevonden die goed gebruik kan 
maken van het gebouw. En, ze hebben beloofd om het gebouw en het 
terrein netjes en schoon te houden, toch ook wat waard! De kerk van 
Ndindindi belooft een oogje in het zeil te houden. 

 

Bezoek aan de jaarvergadering van 
Sizanani 

De kerk van Ndindindi bezocht de 
jaarvergadering   
van Sizanani. Daar werden producten van eigen werk getoond. Blijkbaar zijn 
sommigen al in staat om zelfstandig te opereren.  

 

Verslag van eKwandeni 

De kerk van eKwandeni (in het noorden) kwam met het mooie bericht dat in 
Eshoba voor het eerst een kerkdienst is gehouden. Eshoba is een wijk in de 
township naast Vryheid, een gebied waar ook in de wijk Bhekuzulu 
kerkdiensten gehouden worden. Tot nu toe was deze plaats een belofte, 
maar tot een dienst was het nog niet gekomen. De dienst was in een tent, en 
werd blijkbaar al vrij aardig bezocht. Er is wel moeite om deze tent goed te 
houden, of überhaupt te houden! Als ze hem laten staan zonder bewaking is 
de kans groot dat hij gestolen wordt, maar elke keer opbouwen en weer 
afbreken is ook bijna niet te doen. Bid voor een goede oplossing, want het 
zou toch erg jammer zijn als de diensten hier niet verder kunnen gaan. 



  

 

 

Ook in Mdundubezini, een preekplaats van eKwandeni binnen het Nqutu-
district, is de kerk actief. Hierboven rechts een poster waarmee jeugd wordt 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 16 juni: “Ik was blij toen ze mij zeiden, 
laten we het huis van de Heer binnengaan”.  

 

 

Van iSandlwana 

Tot slot twee foto’s van de nieuwbouw van de kerk in eQudeni, helemaal in 
het zuiden in de kerk van iSandlwana. Zoals u weet wordt gebouwd met een 
legaat uit Langerak. Goed om te zien dat het werk vordert. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Met hartelijke groet,  

Jan Marius Louwerse namens de NGZN. 


