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Deze speciale uitgave van Mayibongwe is samengesteld met verhalen van mensen, die betrokken zijn of zijn geweest 
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Zestig jaar zending 1958 - 2018 
 

Na een dienst waarin onze emeritus-zendeling ds. Reitsema voorging, raak ik 
aan de praat met een zus van de gemeente die het begin van de zending in 
Kampen niet heeft meegemaakt. Dat kan gauw, want je moet toch wel over de 
zestig zijn en altijd hier gewoond hebben om daar nog iets van te weten. 
 
Vóór 1958 worden er al kranten, zilverpapier, theelood én postzegels afgehaald 
bij kerkleden ‘voor de zending’. 
Dat heette toen ‘Mezos’ (Medische zending Oost-Soemba). Ik ben daar dan al 
bij betrokken, omdat mijn moeder ons (mij en een jongere broer en zus) en 
kinderen die wij kennen van catechisatie of van school dat werkje laat doen. 
Met een oude kinderwagen de deuren van gemeenteleden langs om dat op 
woensdag- of zaterdagmiddag te halen. 
Het wordt verkocht en het geld wordt overgemaakt naar ‘Mezos’. 

Onze beloning is een vertelmiddag met meneer Berger, onderwijzer aan de Dr. Nawijnschool (Groenestraat, 
inmiddels afgebroken) die vroeger onderwijzer was in Indië, op Soemba. Met een glas limonade. Geweldig! 
 
Kampen wordt op een gegeven moment - ik vermoei u niet met de voorgeschiedenis -  zendende kerk. Dus 
is dan de opbrengst voor onze eigen zending. 
Er wordt gezocht naar iemand met pioniersbloed, die wel als zendeling naar Zuid-Afrika wil gaan, naar Natal. 
Er wordt een jonge student, Hans Vonkeman, gevonden, die dat wil. Hij is net afgestudeerd, gaat trouwen en 
gaat daarna met de boot naar Zuid-Afrika. Een terrein voor werken onder de Zulu’s is er dan nog niet, maar 
het komt. 
 
De (heidens)moeilijke taal moet nog geleerd worden en er moet een huis komen. Dat komt er, op Groothoek. 
Dat is altijd nog drie kwartier rijden over zanderige en hobbelige wegen met kuilen en gaten. Dus wordt er 
met hulp van de mensen daar een huis gebouwd, op een mooi plekje, midden in een gebied waar geen blanke 
woont, wel een enkele Zulu familie. De schoorsteen wordt gemetseld van keien, die je daar overal vindt. Elk 
kind dat een steen brengt krijgt een cent. Het is nog steeds een mooie schoorsteen, ik heb hem zelf gezien. 
 
Water en licht is er niet, gekookt wordt op flessengas. Vervoer is moeilijk. Ds. Vonkeman leert paardrijden 
en gaat op dat paard de vallei in om met mensen te praten, kennis te maken, te vertellen dat hij uit Nederland 
‘gezonden is om licht te brengen’. Dat kost heel veel tijd. Tijd om het vertrouwen van de mensen te krijgen. 
Zulumannen zijn trotse mannen, zij laten zich niets door een blanke zeggen. Vrouwen zijn degenen die het 
eerst geraakt worden door het evangelie. Zij zullen veel later vrouwenleidster worden (umkokheli) en de 
kleine kerkjes dienen. 
Toch komt er een enkele man, die wil leren en ook wel van de Here Jezus wil gaan vertellen: de eerste 
evangelist heet Zondi. 
 
Er komt een kostschool op het zendingsterrein Groothoek. En een klein winkeltje. En later een Bijbelschool. 
En grote opslagtanks voor water. Dat moet schoon water zijn, dus moet er spul in, zodat het drinkbaar is. 
Maar (elektrisch) licht is er nog niet op dat afgelegen terrein. En umfundisi (dominee) Vonkeman wil Kampen 
er niet om vragen, te veel geld. Toch komt het ervan als in 1967 de eerste officiële delegatie komt. Meneer 
Berger, ja, dezelfde van het begin van dit verhaal, zit in de Zendingsadviescommissie (ZAC) van de gemeente 
van Kampen. Inmiddels zijn er (veel) kerken die het werk steunen, want het wordt groter en groter, te veel 
voor één gemeente. 
Meneer Berger heeft dan ook al een collecte laten organiseren voor de medische kant van het werk, want 
het evangelie brengen is één, maar de hulpeloze, invalide en zieke mensen dan? Die kun je toch niet laten 
stikken?! 
Tegenwoordig heet dat Medisch Diaconale Zending. 
Er is inmiddels ook een kleine kliniek en een huisje voor wachtende a.s. moeders. Gesteund door het 
departement voor gezondheid van Kwa-Zulu Natal. 
 



Ook het licht is intussen aangelegd, voor het terrein van Groothoek en een enkel hutje, waar medewerkers 
(m/v) wonen. Er is maar één persoon die het licht aan kan doen en weer uit, als hij naar bed gaat:  ds. 
Vonkeman. De schakelaar zit boven zijn bed. 
 
In huize Vonkeman, bij dominee Hans en zijn vrouw Rens, zijn vijf kinderen geboren: Ab, Hermen, Harriët, 
Sigrid en Gert-Juul. 
Een tweede zendeling, ds. Meint van den Berg en zijn vrouw Jopie met hun vier zonen, gaat er ook heen, 
omdat het werk te veel omvattend wordt. 
Verdrietig genoeg moet ds. Van den Berg wegens gezondheidsproblemen met zijn gezin terug naar 
Nederland. 
Wij vinden een nieuwe jonge student, die met zijn vrouw Merrel in Kampen woont, studeert en bijna klaar 
is: de ons allen bekende ds. Arie Reitsema. Hij gaat de plaats innemen van ds. Van den Berg. 
Zij vertrekken eind 1968 met hun in Kampen geboren dochtertje Liesbeth. De andere kinderen Henk, Ineke, 
Edith, Merrel-Joan en Anne zijn in Zuid-Afrika geboren.  
Ook ds. Dick van Stelten en zijn vrouw Riet werken een paar jaar op het zendingsterrein. 
Nog weer later, begin 1980, komt ds. Bob Wielenga en zijn vrouw Geertje met hun kinderen Geert-Jan, 
Barteld, Rutger en dochter Corianne. 
Na het emeritaat blijven zij in Zuid-Afrika wonen, hun oudste zoon Geert-Jan woont met zijn vrouw in 
Nederland, Barteld en zijn gezin in Engeland. 
Ds. Riens de Haan en zijn vrouw Idith gaan begin 1991 naar Groothoek, om ds. Vonkeman, die met emeritaat 
gaat, te vervangen. Met hun kinderen Jonatan en Daniël; hun dochter Jaël is in Zuid-Afrika geboren. 
Ook zij zijn na hun emeritaat daar blijven wonen. Twee van hun kinderen wonen in Nederland. 
Ds. Hans Vel Tromp heeft met zijn vrouw Eefke en hun zonen Max en Seth er vijf jaar gewerkt en in Durban 
mooi werk gedaan. 
 
Wat kan ik verder nog vertellen? Over de rivier de Umkomaas, die soms overstroomt en waar je doorheen 
moet op je paard? Maar waar ook de eerste mensen die ‘ja’ zeggen tegen onze Heer gedoopt worden? 
Over de problemen die overal zijn waar de Heer zijn verlossingswerk wil 
bekend maken? De duivel gaat dan als een razende te keer. Hij wil dat 
niet. 
Over de maandelijkse drukbezochte ‘bidstonden-voor-de-zending’?  
Over de stammentwisten in het gebied, waardoor gelovigen wegtrekken 
en ergens anders bij elkaar komen?  Het evangelie wordt zo verspreid, 
net als in Handelingen 8. 
Over de slechte weg naar Groothoek, waar geregeld een vrachtwagen vol 
steengruis overheen gestort moet worden?  Het gaat altijd maar over die weg, maar gelukkig gaat het vooral 
over Jezus Christus, dé Weg. 
Over de talrijke gebedsverhoringen? ………………..  
 
Ach lieve broers en zussen, nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop! 
 
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade!  
 
 
 
Anneke Prins-van Veelen 
2018-01-16 

 
 
 
 
 
 
 



Op de studeerkamer van een zendeling 
 

Een groot deel van mijn tijd als zendeling heb ik doorgebracht in mijn 
studeerkamer. Er moesten preken worden voorbereid in isiZulu of Engels. 
Lessen voor catechisatie op de verschillende preekplekken werden er 
gemaakt; Bijbelstudies vroegen aandacht; evangelisatiegesprekken 
bereidde ik ook goed voor. En dan waren er elke maandagmorgen op mijn 
kamer lessen in het Oude Testament, geloofsleer, kerkrecht of ook 
ambtelijke vakken voor de aankomende evangelisten en predikanten. De 
broeders waren geen kleine kinderen die je met melk kon afschepen; nee, 
stevige kost werd voorgezet waarop men kauwen kon. Niet te vergeten, 

de correspondentie met de ZAC in Kampen kostte ook tijd. 
 

Opleiding 
We hadden onze eigen theologische opleiding in Richmond, afgestemd op de zendingssituatie. Dat leverde 
veel problemen op met het kerkverband van de GKSA, waar zowel de blanke als de zwarte kerken dat niet 
zagen zitten. De blanken wilden eigenlijk dat we onze studenten naar de centrale opleiding van het 
kerkverband zouden sturen om op academisch niveau te worden opgeleid. De zwarten verdachten ons van 
discriminatie: we wilden onze studenten een inferieure opleiding geven. Ze mochten ‘kortbroek’-predikanten 
worden tegenover de blanke ‘langbroek’-predikanten. We hebben de zwarte kritiek verkeerd ingeschat, 
terwijl de blanke bezwaren op onze typisch Nederlands-gereformeerde kerkordelijke laagkerkelijkheid 
afstuitten. Een vleugje verzet tegen academische theologie was ook niet vreemd aan onze traditie. Vooral 
echter hadden we met een concrete zendingssituatie te maken met eigen noden en behoeften. Onze in-
dienst-opleiding was daarvoor praktisch het beste, maar, toegegeven, de kritiek van de zwarte broeders was 
begrijpelijk. Het was een spagaat zonder oplossing.  
 

Contextualisatie 
Aan mijn bureau zat ik te zweten op al dat voorbereidingswerk voor 
de verschillende doelgroepen die ik in het isiZulu bereiken moest. Ik 
las over de normen en waarden van de Zulu-cultuur; met de Afrika-
religie, zoals in KwaZulu-Natal beoefend, moest ik me vertrouwd 
maken; en dat in de context van het door Apartheid verscheurde 
Zuid-Afrika. We deden zendingswerk in een thuisland, kwaZulu, in 
verarmde landelijke gebieden, geteisterd door trekarbeid naar de 
grote steden. Als zendeling was ik soms de enige blanke die de 
mensen zagen, behalve politie en leger in de 90er jaren. Mijn huidskleur werkte beslist niet in mijn voordeel; 
onder de half-verstedelijkte mannen was het een nadeel. Het zal voor mijn zwarte medewerkers niet altijd 
makkelijk zijn geweest om een blanke zendeling te moeten introduceren in nieuwe werkgebieden vóór 1994.  
In die jaren had ik nog geen hermeneutisch bewustzijn, zoals dat tegenwoordig heet. Met een zekere 
onschuld ging ik, blanke Nederlander, op weg om onder isiZulu sprekende zwarte mensen het evangelie te 
verkondigen, zoals ik dat, opgevoed in de gereformeerde traditie, had ontvangen. Of ik me dat nu bewust 
was of niet, de Drie Formulieren van Eenigheid bepaalden mijn perspectief op het evangelie dat ik bracht. In 
de thuiskerken in Nederland was er ook geen enkel besef dat er een hermeneutisch probleem was waarmee 
wij zendelingen worstelden. Iemand spoorde ooit Hans Vonkeman aan om maar eenvoudig het evangelie te 
verkondigen. Hij wist niet wat hij zei. Eenvoudig? Wat is dat op het zendingsveld? In de 60er Jaren begon 
Meint van den Berg aan de vertaling van ds. C. Vonks De Voorzeide Leer, deel IIIa, in het isiZulu. Vonkeman 
maakte een begin met de vertaling van de Heidelberger Catechismus in het isiZulu. Zo probeerden ze op de 
theologische opleiding, die zij al snel begonnen waren, de zwarte voorgangers in het evangelie in te leiden. 
Zij waren het die de nieuw te stichten kerken zouden moeten dienen. Daar was niets ‘eenvoudigs’ aan; het 
kon ook niet Nederlandser en gereformeerder. Hadden ze het anders kunnen doen? Alsof we contextloos zo 
maar het evangelie kunnen doorgeven! Later hadden zowel Vonkeman als Van den Berg dit wel door, en 
hebben ze diep nagedacht over wat tegenwoordig contextualisering wordt genoemd; toen zij begonnen, was 
dit in onze kerkelijke wereld nog een onbekende term. 
 
 



Knelpunten 
 
Laat ik eens een paar voorbeelden noemen van de problemen waarmee ik als Kamper zendeling 
geconfronteerd werd op het zendingsveld. Ik concentreer me op de kerkdiensten, de kerkelijke organisatie 
en de kerkelijke leer. Drie keer het woord kerk. Onze zending volgde het spoor van de beroemde Utrechtse 
missioloog uit de 17e eeuw Ghisbertus Voetius. In zending gaat het om de bekering van ongelovigen, het 
planten van kerken en de verheerlijking van Gods naam. Of we ook Nederlands en gereformeerd waren, al 
werd dat vanuit de GKv jarenlang ontkend.  
 
Kerkdiensten. 
Het eerste dat mij duidelijk werd, was dat we het aanleren van Psalmen, op Geneefse wijzen gezongen, in de 
kerkdienst wel konden vergeten. Het klonk vreselijk; zo kon de Here God maar moeilijk geprezen worden. 
Zwarte mensen kunnen geweldig zingen, maar niet op Geneefse wijzen, ontstaan in het 16e eeuwse Europa. 

Dat leidde uiteindelijk tot een eigen Liedboek (1992), met deels eigen 
Psalmberijmingen maar op wijzen die Zulu’s kenden en konden zingen. Ook 
gezangen uit de schat der kerk in Zuid-Afrika werden toegevoegd. Als 
nakomertje op het zendingsveld (1958) kon onze zending gebruik maken van 
wat andere kerken, zoals de Methodisten, al aan liederen in de eigen taal 
hadden voortgebracht. In 2006 gaf Riens de Haan een bundeltje met korte 
lofliederen uit, die wijd en zijd in onze kerken, en daarbuiten gezongen werden. 
Deze liederen werden gekenmerkt door veel herhaling, en eenvoudige teksten, 
soms rechtstreeks ontleend aan de bijbel.  
Trouwens, kerkdiensten in de zwarte kerken zijn heel wat levendiger dan in een 
doorsnee-gereformeerde kerk in Zuid-Afrika of Nederland. Zelfs reidansen 
komen ervoor. Het geluidsniveau ligt er ook een paar decibel hoger.  
 

Kerkorde 
 
Een andere vraag was in welke organisatievorm we de geplante kerken moesten gieten. Zegt de bijbel daar 
iets over? In welke traditie staan we eigenlijk zelf als zendelingen, die samenwerkten met de GKSA, die een 
herziene DKO volgen? Goed gereformeerd plantten we kerken volgens het model van de Dordtse 
Kerkenordening (1618-19). Meint van den Berg had het daar moeilijk mee. Zijn boek over ‘De gekerkerde 
kerk’ ontstond op het zendingsveld. Zelf dacht ik dat het het beste was om dat model soepel en schappelijk 
te volgen, aangepast aan de situatie. Want of andere kerkordelijke modellen nu echt zoveel beter zijn, is de 
vraag. En de oorspronkelijke gedachte van de Kamper zending dat de nieuw te stichten kerken dat zelf zouden 
moeten uitmaken, was te naïef om in praktijk gebracht te kunnen worden. Dus ja, kerken werden geplant 
naar het model van de DKO. Dat leverde wel problemen op.  
Alleen mannen mochten het ambt bekleden; zonder mannen geen kerkenraad en geen zelfstandige kerk. In 
het begin, met zeer weinig geschikte mannen voor de ambten, kozen de gemeenten vrouwenleidsters die 
ook in hun ambt bevestigd werden. Dat leverde geen zelfstandige kerken op volgens het DKO-model; ze 
konden ook geen deel uitmaken van het GKSA-kerkverband. Naderhand, met meer mannen in de kerken, 
veranderde dat zonder veel problemen. De vrouw in het ambt is hier (nog?) geen brandend probleem. 
Uiteindelijk is de Zulu-cultuur patriarchaal, al zijn er wel zwarte predikanten die de vrouw in het ambt 
voorstaan. Dit is echter een probleem dat de zwarte kerken zelf binnen de structuren van het kerkverband 
moeten oplossen; daarbij hebben ze onze hulp niet nodig.  
Allerlei concrete regels uit de DKO, als twee keer per zondag naar de kerk, of op zondagmiddag de 
Catechismuspreek, waren onuitvoerbaar, en werden ook rustig genegeerd zonder enig probleem. Maar tot 
nu toe vormt het DKO-model van kerkzijn geen echte hindernis om kerk te zijn in KZN. Een kerk heeft nu 
eenmaal altijd vormen nodig; en zoveel variaties in modellen zijn er nu ook weer niet. Gegeven de context 
van ons zendingswerk waren er eigenlijk geen echte alternatieven voor het DKO-model. Het kostte me heel 
wat tijd om mijn lessen kerkrecht in het isiZulu voor te bereiden, en de relevantie van de grondlijnen van de 
DKO aannemelijk te maken. 
 
 
 



Kerkelijke leer 
De geloofsleer vertalen naar de Zulu-cultuur toe vroeg nog de meeste inspanning. Daarvoor moest eerst de 
bijbel gelezen en uitgelegd worden. Het was spannend om zondags een tekst aan de orde te stellen en de 
gemaakte preek erover te houden. Zou de boodschap, en dat in mijn toch beperkte isiZulu, overkomen? Op 
maandag las ik de tekst met de broeders op de opleiding: lezen wat er staat is moeilijker dan wel gedacht 
wordt. In een leesarme cultuur als in kwaZulu is bekwaam Bijbellezen geen sine cure. Met een boek als 
Leviticus ging dat makkelijker dan met Prediker. Leviticus staat dichtbij de Afrika-cultuur. Neem het 
godsbeeld: de heiligheid van een verheven God staat centraal in Leviticus, wat mooi lijkt aan te sluiten bij het 
deïstische godsbeeld in Afrika: God is te ver weg om Hem als mensen te kunnen bereiken; vooroudergeesten 
zijn er om ons bij te staan op aarde. De hoofdstukken over de offers riepen veel belangstelling op; men was 
vertrouwd met offers en alle regelgeving daar omheen. Maar dan de verschillen! De heilige God die onder 
zijn zondige volk wilde wonen en werken. Hoe dat kon, en wat daarvoor moest gebeuren! Later, bij de 
geloofsleer, aan de hand van de Catechismus, kon ik erbij aansluiten. Gods nabijheid is geen bedreiging, zoals 
de Zulu-religie leert, maar in Christus zegenrijk.  
De leer van de Heilige Geest is in christelijk Afrika omstreden. De pseudo-charismatische beweging met zijn 
accent op de gaven van de Geest, op Gods concrete zegeningen van welvaart en gezondheid, op de kracht 
van Jezus die beschikbaar komt op gebed, de eindeloze stroom valse profeten die Afrika vergiftigen: allemaal 
gesprekspunten op de opleiding, die ook in prediking en onderricht aan de orde moeten komen. Gelukkig 
had ik me tijdens mijn tijd in L’Abri in Eck en Wiel met deze dingen al beziggehouden. Ook vragen rond 
demonie, boze geesten, engelen – heel die voor westerlingen wat ongrijpbare wereld – kwamen aan de orde. 
In Leviticus wordt expliciet gewaarschuwd tegen het raadplegen van de doden; dat gaf stof tot intense 
gesprekken in een cultuur waar dat centraal staat: de levend-doden, of de overleden voorouders, spelen een 
cruciale rol in Afrika, waar elke christelijke gemeente mee te maken heeft. Tussen haakjes, hier leerde ik 
Zondag 22 van de Catechismus opnieuw waarderen. In Mayibongwe heb ik er een en andermaal over 
geschreven. 
Om met verbond en doop te eindigen, gereformeerder kan het niet. Maar het bijbelse spreken over de doop 
staat letterlijk haaks op wat in Afrika geloofd en gepraktiseerd wordt. Het water als teken van de doop speelt 
de belangrijkste rol, niet het bloed van Christus waarnaar het doopwater toch verwijst. Nee, de kracht van 
het water, liefst stromend water zoals in een rivier of nog liever in de zee, is doorslaggevend. Dat wast de 
zonde af, voert het kwaad weg, en plaatst iemand schoon voor God – tot de volgende keer, want de 
herhaalbaarheid van de doop is een kernpunt van de sacramentsleer in Afrika. Dit is een terugkerend thema 
geweest in al mijn onderricht op allerlei niveaus. Ik herinner me nog een vrouw die het maar vreemd vond 
dat ik met kraanwater doopte, terwijl er een rivier in de buurt was … 
 

Kortom … 
Ik deed een greep uit de zaken waarin ik me moest verdiepen. Gelukkig had ik er ook tijd voor, want de 
avonden waren meestal vrij. In het donker viel er voor mij niet veel buitenshuis te doen. In de 90er jaren was 
het ook veel te gevaarlijk om dan buitensdeurs bezig te zijn. Richmond lag in het centrum van een steeds 
verder om zich heen grijpend gewapend conflict tussen zwarte bevrijdingsbewegingen onderling maar ook 
met de veiligheidstroepen die ongehinderd hun gang konden gaan in de zwarte woonbuurten. Dit heeft mijn 
werk wel belemmerd. Op de woensdagmorgen bezocht ik een streek waar de mensen pas tegen 12 uur me 
konden ontvangen; ’s nachts sliepen ze in de bossen uit vrees voor hun leven dat op het spel stond in de 
strijd op leven en dood tussen de bevrijdingsbewegingen. Hun dagelijkse leven kwam maar langzaam op 
gang. De tijd die zo vrijkwam in de morgen kon ik besteden aan studie, waaraan nooit een einde kwam. Altijd 
was er wel iets dat uitgezocht, voorbereid of opgeschreven moest worden. Als zendeling was ik geen 
studeerkamergeleerde. Veel tijd heb ik intussen wel op mijn studeerkamer doorgebracht in dienst van de 
zending, of beter gezegd: in dienst van de Heer van de zending.  
 
Bob Wielenga 
20-2-2018 
 
 
 
 
 
 



De Paaskoe 
 
Elk jaar wordt bij de projecten, waaraan de opbrengst van het F’nallusfeest wordt besteed, een paaskoe 
opgevoerd. De vraag kwam op “Wat is die paaskoe”? Bij een Paaslam kunnen we ons iets voorstellen. Maar 
een koe? 
 
Pasika is bij de Zoeloes het grootste feest van het kerkelijk jaar. Heel anders dan in Nederland. Kerst valt in 
de zomervakantie op het zuidelijk halfrond. De mannen komen thuis uit de steden en de mijnen. Families 
vieren feest.  De kerkdiensten zijn echter doorgaans minder goed bezocht dan in andere tijden. De meeste 
mannen zijn geen Christen.  
 
Met Pasen is het anders. De meeste kerken organiseren grote samenkomsten. Bij ons in het Zuiden van Kwa 
Zulu is het de gewoonte, dat een van de grotere gemeenten de gelovigen van de andere gemeenten uitnodigt 
om samen Pasika te komen vieren. De zendingspost Enkumane is het meest geschikt voor dergelijke 
activiteiten. Dus daar gebeurt het gewoonlijk. Er zijn meestal zes tot zevenhonderd bezoekers. Men begint 
op de morgen van Goede Vrijdag en men sluit meestal af met een avondmaalsviering op Paaszondag. Ik 
herinner me hoe jaren geleden, toen Pasika op Magoda werd gevierd, de hele meute na de Paasdienst in een 
grote optocht door de township trok, zingend dat de Heer is opgestaan. Dat was voordat de gemeente van 
Magoda uit elkaar werd geslagen door de onlusten van de jaren negentig.  
 
Bij feesten horen maaltijden. En er komt heel wat kijken om zo’n grote groep drie dagen van eten te voorzien. 
Elke gemeente of combinatie van kleinere gemeenten krijgt een beurt om een maaltijd te verzorgen. Het is 
vanouds de gewoonte om een koe te slachten zodat er voldoende vlees is. Dat is veel goedkoper dan om zo’n 
grote hoeveelheid bij de slager te kopen.  
 
Bovendien heeft het iets feestelijks. In de oude religie werden ook koeien of geiten geslacht. Men had daar 
vaste rituelen voor. Vooral de ouderen mannen, die zich die rituelen herinnerden, beleefden enorm veel 
genoegen aan het slachten van de koe. De oude baba Amos Dlamini was erin bedreven. Hij wist het hart van 
de koe te treffen met een welgerichte stoot van een speer. De jongere mannen mochten dan helpen. Ds. 
Zaca was meestal de aangewezen figuur om ergens een koe te kopen. Hoe het vlees verdeeld werd, was ook 
aan strenge regels gebonden. Als extraatjes kregen de vrouwen altijd de ingewanden en de pens (de eerste 
maag). De mannen en oudere jongens zaten aan het eind van de meetings altijd bij elkaar om de kop van de 
koe te verorberen. Het was een vast ritueel. Het Christendom had de offerfeesten voor de voorouders 
gestopt. Maar dat betekende niet, dat er geen feest mocht worden gevierd op de wijze van de Zoeloes. 
 
Nkosi Latha, die jarenlang bij ons thuis woonde, wilde in het begin bij ons aan tafel nooit vlees van een koe 
eten. Het was voor hem verbonden met de dienst van de voorouders. Hij was als eerste christen geworden 
uit een grote heidense familie. (Zijn grootvader had vier vrouwen. Een van zijn ooms was een inyanga, een 
specialist in contacten met de voorouders). Ik vroeg hem deze week of het eten van koeienvlees op Pasika 
ook die connotatie voor hem had. Hij zei nee. Daar ging het immers heel duidelijk om het feest van de 
opstanding van de Here Jezus. Dat stond centraal. Hij had nooit problemen gehad met het eten op Pasika.  
 
Via het F’nallusfeest heeft Kampen al jaren meegeholpen om de feestvreugde op het Pasika van de Zoeloes 
te verhogen door bij te dragen aan de kosten van de maaltijden en een deel van de koe te betalen. Doe het 
met vreugde! Jezus heeft aan het kruis voor ons allen betaald.  We mogen het feest van kruis en opstanding 
elk jaar samen vieren met de Zoeloes en met allen die Hem liefhebben en met hen uitzien naar de dag waarop 
Hij terugkomt en het voorgoed feest zal zijn.  
 
Ds. Arie Reitsema 
8-9-2017 
 
 
 
 
 
 



Met een oude Peugeot 
 
Het was op een zaterdag in januari 2013. De Kamper zendingsdelegatie was naar KZN gereisd om de 
bijzondere kerkdienst in verband met het institueren van Enkumane als vijfde zusterkerk bij te wonen. 
Samen met ds. Arie en Merrel Reitsema zouden we vanuit Richmond naar Enkumane op de voormalige 
zendingspost op Groothoek rijden. Omdat het regende en ook de ruim 30 jaar oude Peugeot soms nogal wat 
kuren vertoonde, stelde Arie voor om tijdig te vertrekken. Ondanks zijn respectabele leeftijd, bleek dat zelfs 
Franse auto’s niet zo gevoelig zijn voor roest in het Zuid Afrikaanse klimaat. 
 

Bij het naderen van een kruising had de motor echter steeds 
de neiging er spontaan mee te willen stoppen. Na gedoe en 
weer opnieuw starten lukte het steeds weer om onze weg te 
vervolgen. Door de regen was het gruis extra scherp en was 
de weg naar boven nog gevaarlijker. Met wat pech kun je op 
een enkele reis zomaar twee lekke banden oplopen. Dat 
overkwam ook ds. Hlela. Hij moest met een extra reservewiel 
opgehaald worden. 
 
Ondanks de moeilijke begaanbare weg kwamen we 

vroegtijdig bij de kerk van Enkumane aan. Er waren zelfs al genodigden aanwezig die van de overkant van de 
Umkemaas rivier waren gekomen. Een afstand van zo’n 150 kilometer over merendeels slechte wegen. De 
begroeting met de oude broeder was heel bijzonder. Door een veel voorkomende oogziekte was hij nagenoeg 
blind. Tot kort daarvoor was hij een fanatiek heiden. Tijdens een zware onweersbui waren zijn vrouw en 
dochter bij een blikseminslag in hun hut om het leven gekomen. Juist die gebeurtenis heeft hem tot geloof 
gebracht en nu kon hij als trotse afgevaardigde van zijn gemeente deze bijzondere dienst bijwonen. 
 
Een andere bijzondere kennismaking was met mevr. Funeka. Getooid in feestelijke klederdracht met veel 
kleurenpracht, begroette ze ons allerhartelijkst met ”This is the most happiest day of my life!” Al geruime tijd 
voor aanvang van de dienst werd er begonnen met inzingen. Ruim een kwartier na de geplande aanvangstijd 
waren de meeste genodigden aangekomen waaronder de locale chief, de burgemeester en afgevaardigden 
van de zusterkerken. 
 
De dienst werd geleid door ds. Phungula en ds. Hlela. De voltallige kerkenraad bestaande uit een achttal 
vrouwen en vijf mannen werden door handoplegging door de predikanten van de zusterkerken, samen met 
ds. Reitsema bevestigd. De dienst met veel gepassioneerd gezongen liederen die in totaal ruim vijf uur duurde 
was heel bijzonder. 
Vanaf dat moment werd ook de naam gewijzigd in “Idwala Lensindiso”. Vrij vertaald “Rots der Verlossing”. 
Ds. Phungula werd tijdelijk consulent en pastor Funeka voorzitter van de kerkenraad.  
Daarna werd gezamenlijk een maaltijd gebruikt waar speciaal voor de gelegenheid een koe was geslacht. Dit 
is ook een traditie die tijdens het paasfeest in gebruik is. 
 
Na afloop van de feestelijkheden vertrokken we tijdig om voor het donker weer in Richmond aan te komen. 
Ook op de thuisreis heeft de oude Peugeot ons niet in de steek gelaten. 
Toch waren Arie en Merrel bezorgd hoe ze de kwaal van de haperende motor zouden kunnen verhelpen. 
Omdat een van mijn eerste auto’s ook een soortgelijk model was waaraan je als hobby het nodige kon 
sleutelen kwamen we op het idee om er samen naar te kijken. 
Merrel had duidelijk de meeste technische ervaring van de familie en stelde voor om allereerst de benzine 
sproeiers te controleren. Deze minuscule onderdelen had ze binnen no time uit de carburateur 
gedemonteerd.  
Bij een poging om deze door te blazen is het onvermijdelijk dat je benzine in de mond krijgt. 
Dit ontlokte Arie de schrikreactie “Niet doorslikken Merrel, anders doet de motor het nooit meer”! 
 
Deze smaaktest van de benzine had overigens niet het gewenste effect. De contactpuntjes en het 
ontstekingstijdstip waren in orde volgens Merrel. Ze vertelde met enige trots dat de speciale methode die 
voor dit type motoren geldt ook is gevolgd. Dus bleef er nog maar een mogelijkheid over. Dat waren de 
bougies en na een schoonmaakbeurt deed de motor het weer als vanouds. 



 
Na een bezoek aan enkele zusterkerken waaronder Ndaleni en Patheni, waar het bouwproject van Marknesse 
en Emmeloord nog in volle gang was, zijn we aan de terugreis begonnen.  
De conclusie is dat ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder het zendingswerk plaatsvindt, er veel 
redenen voor dankbaarheid is. Met Gods hulp heeft dit intensieve werk veel zegeningen gegeven. Ook voor 
alle hulp en steun die vanuit Nederland is ontvangen zijn de broeders en zusters in KZN erg dankbaar! 
 
Dit heeft geresulteerd in vijf zelfstandig functionerende zusterkerken, velen die tot geloof zijn gekomen, 
Zendingstaken die overgenomen zijn door de lokale zusterkerken en een positieve maatschappelijke 
ontwikkeling door hulp aan Aidswezen, Onderwijs, en Medische kliniek  
Ook is helaas opnieuw duidelijk geworden dat door de slechte economie, de hoge werkloosheid, de armoede 
en de voortwoekerende corruptie, steun vanuit Nederland onontbeerlijk is om het werk van de lokale 
zusterkerken in de toekomst te kunnen voortzetten. 
 
Ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is ds. Funeka bereid gebleken om voor enkele 
jaren de rol van predikant van Lensidiso op zich te nemen. Emeritus ds. Funeka werd als vijfde predikant in 
2015 herbevestigd voor bepaalde tijd.  
 
Piet van de Wetering 
 
 

Partnerschap  
 
Voor mij staat dit woord centraal in de periode van ruim 20 jaren dat ik actief betrokken was bij de zending 
van Kampen en bij verschillende landelijke zendingsactiviteiten. Dat woord partnerschap leefde nog helemaal 
niet toen ik in 1990 lid werd van de ZAC, als beoogd opvolger van ds Hans Stolk. Frans Veltman was de 
voorzitter en samen Hans en Frans heb ik toen voor het eerst een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika. Onze 
broeders en zusters wilden graag mondeling met ons van gedachten wisselen en ook dat we met eigen ogen 
zouden zien hoe de kleine kerken zich ontwikkelden. Die eerste bezoeken waren er vooral op gericht om de 
contacten te intensiveren met de predikanten, die door de zending waren opgeleid (in-service opleiding) en 
met de zendelingen en hun gezinnen, en met de zelfstandig geworden kerken. De relatie tussen Kampen en 
de kerken in KwaZulu-Natal was ongelijkwaardig. Kampen was de moeder en de kerken op het 
zendingsterrein waren haar dochters. Kampen zorgde voor de financiële ondersteuning (onderhoud van de 
predikanten en kerkbouw) en de kerken waren de ontvangers. Zij waren financieel volledig van Kampen 
afhankelijk en dat werkte in de praktijk ongelijkheid in de hand, ook al beleden we dat we zusterkerken waren 
en dus gelijkwaardig.  
De omslag 
We beseften heel goed dat we die gelijkwaardigheid ook in de praktijk moesten brengen, maar we wisten 
niet goed hoe we dat moesten aanpakken. We overlegden met onze zendelingen, maar een verandering in 
de relatie met de zelfstandige kerken betekende ook een verandering van hun rol, van hun relatie met de 
kerken, en ook dat bleek niet altijd even gemakkelijk te zijn. Eind 2000 kwamen we in contact met het IRTT 
(Institute of Reformed Theological Training), de Vrijgemaakt Gereformeerde organisatie die ervaring had in 
het begeleiden van zendende en ontvangende kerken naar een relatie van partnerschap. Een proces dat soms 
heel moeizaam kan verlopen, omdat het een omslag in denken en houding met zich meebrengt. De 
(inmiddels overleden) directeur van het IRTT, Ben van der Lugt, heeft ons op een voortreffelijke manier in dit 
proces begeleid en mede daardoor hebben wij met onze zusterkerken in KwaZulu-Natal goede afspraken 
kunnen maken over onze nieuwe relatie. 
In de maanden december 2000 t/m april 2001 hebben we hard gewerkt aan een plan van aanpak en 
voortdurend hebben we daarover contact gehad met de kerken in Zuid-Afrika en met de zendelingen. Die 
wederzijdse inbreng was belangrijk, zodat elke stap die we zetten door alle partijen kon worden 
meegemaakt. 
 
 
 
 
  



Seminar 
Van 17 april tot 3 mei 2001 is een Kamper delegatie (Br. Peter Bos, ds Jan Bouma, br. Ed Last) samen met Ben 
van der Lugt (adviseur van de delegatie) in Zuid-Afrika geweest. De eigenlijke conferentie werd voorafgegaan 
door een Seminar, waarin de context van de veranderingen op het Afrikaanse continent in beeld werden 
gebracht. De Afrikaan staat met één been in een onderontwikkelde samenleving en met het andere been in 
een moderne samenleving en dat levert een spanningsveld op, waar we ook in de zendingsgebieden mee te 
maken hebben. Omdat ook de andere zendende kerken in Nederland (Bunschoten-Spakenburg, Leerdam en 
Den Haag) met dezelfde problematiek te maken zouden krijgen hebben we hen uitgenodigd dit seminar bij 
te wonen. Ook hun voorgangers en zendelingen in het Nqutu district waren uitgenodigd. 
 

Conferentie 
Na een intensief tweedaags seminar startte de eigenlijke conferentie over de toekomstige relatie tussen 
Kampen en de kerken. We hadden vier dagen uitgetrokken om tot een werkbare structuur te komen. Een 
belangrijk punt was het aanspreekpunt in Zuid-Afrika. Tot nu toe was er vanuit Kampen overleg met elk van 
de 4 zelfstandige gemeenten over het traktement van de predikant, de bouw van een kerkje, het onderhoud 
van de pastorie, projecten die vanuit de kerken werden opgezet. Dat werkte soms ongewild ongelijkheid 
tussen de kerken in de hand en kostte ook veel tijd en daarom wilden we graag een gemeenschappelijk 
aanspreekpunt hebben vanuit de gezamenlijke kerken (en met de vanuit de kerken bediende 
geloofsgemeenschappen). Dat werd de TC, de Tijdelijke Commissie, die verantwoordelijk werd de 
beschikbare middelen (personeel en financiën). Op termijn zou de TC geïntegreerd worden binnen de classis 
Itheku. 
De TC kreeg ook de verantwoordelijkheid over de niet-geïnstitueerde geloofsgemeenschappen en op termijn 
de zorg voor de zendingspost. Een belangrijk punt was ook het formuleren van algemene richtlijnen voor 
hulpverlening. Op welke voorwaarden en onder welke condities mag en kan hulp worden aangevraagd? 
Omdat dit item veel tijd vergde hebben we gezamenlijk de kaders voor de hulpverlening vastgelegd in een 
document. 
 

Preambule 
Je kunt nog zulke mooie afspraken maken en lijnen uitzetten, om een goede relatie op te bouwen heb je een 
stevig geestelijk fundament nodig. Daarom zijn we de conferentie begonnen met het formuleren van een 
geestelijk draagvlak, waar we op voort konden bouwen. Allereerst werd de dankbare erkenning uitgesproken 
dat onder Gods leiding het evangelie door de Kamper zendelingen naar KwaZulu-Natal is gebracht en dat we 
aan elkaar gegeven zijn als broeders en zusters. We staan naast elkaar in de dienst aan het Koninkrijk van 
God en we kunnen in onze bediening van elkaar leren. Ieder van de kerken heeft een eigen spiritualiteit op 
grond van het ene Woord van God. 
Belangrijk was ook dat we ons bewust werden van de historische context waarbinnen de zending het 
evangelie gebracht heeft. Een Zuid-Afrikaanse samenleving, die gestempeld werd door een verschrikkelijke 
en verderfelijke apartheidspolitiek. Ook al hebben de zendelingen in hun werk dit apartheidsdenken 
verworpen, tegelijk is de zending een blanke zending geweest en staat de zending daarmee, in de beleving 
van de zwarte broeders, aan de blanke kant. Als zending hebben we daar onvoldoende oog voor gehad. Dit 
hebben we expliciet als schuldbelijdenis in de Preambule opgenomen. 
Een ander belangrijk aspect van de schuldbelijdenis was de erkenning door de Kamper delegatie dat we in 
het verleden onze broeders onvoldoende serieus hebben genomen en in veel gevallen meer over hen dan 
samen met hen besloten hebben. We zijn gelijkwaardig aan elkaar, ook al kan er soms sprake zijn 
onevenwichtigheid in de relatie.  
Wat er allemaal besproken en besloten is op deze gedenkwaardige conferentie, die een nieuwe fase inluidde 
in de relatie tussen Kampen en de kerken in KwaZulu-Natal is vast gelegd in het rapport “Partnerschap in 
Wederkerigheid en Gezamenlijkheid”.  
Na de conferentie hebben de kerken en geloofsgemeenschappen bezocht en zijn we in de erediensten 
voorgegaan. We hebben gesprekken gevoerd met de predikanten,  de ouderlingen en de vrouwenleidsters, 
met ouderen en jongeren. We zijn op bezoek geweest bij onze emeritus-zendeling Hans Vonkeman en zijn 
vrouw Rens, en we hebben met onze zendelingen gesproken.  
Het is het hoogtepunt geweest in de ruim 20 jaren, dat ik deel uitmaakte van de ZAC en van de 
zendingsoverlegstructuren binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Behalve dat bezig zijn met zending, 
als een opdracht van de Heer, mijn blik heeft verruimd en ik daardoor zicht heb gekregen op de wereldwijde 
oecumene, heeft het mij ook de vriendschap opgeleverd van broeders, die ik in Zuid-Afrika mocht 



ontmoeten, en die een bron van inspiratie vormden voor mijn eigen functioneren als predikant. Het was voor 
mij een voorrecht om Ds Sithole, ds Zaca, Ds Phungula en ds Hlela te leren kennen en samen met hen op te 
trekken in de dienst van onze Heer! 
 
Kampen, Jan Bouma 

 
Enkele foto's behorend bij bovenstaand verhaal 

            
 

                
 

             
 

Indrukken delegatiebezoek voorjaar 2008.  
 
Samen met ds. Jan Bouma, Sietse Grijpstra en André Koffeman mocht ik - Inge Leene - in het voorjaar van 
2008 een delegatiebezoek brengen aan het zendingsgebied in Kwazulu Natal. We werden – in de diverse 
ontmoetingen - hartelijk welkom geheten door de vier Zuid-Afrikaanse predikanten. Ook waren er 
ontmoetingen met de toenmalige zendelingen, ds. Riens de Haan en ds. Hans Vel Tromp en hun familie. 
Daarnaast bezochten we de emeritus zendelingen, de families Vonkeman en Wielinga. 
Voor het verblijf konden we gebruik maken van het huis van ds. Arie Reitsema. Een teken van ontzettend 
veel gastvrijheid, om tijdens de afwezigheid van de eigenlijke bewoners, in een kant en klaar huis te mogen 
verblijven en in kasten te moeten zoeken naar lakens, handdoeken etc. Indringende gesprekken werden er 



gevoerd over diverse onderwerpen. De voertaal was (natuurlijk) Engels. Nog een factor waardoor de 
intensiviteit toeneemt. Op een gegeven moment spreek je niet alleen Engels, je denkt ook in deze taal. Naast 
alle gesprekken kregen we ook een inkijkje in het dagelijkse reilen en zeilen. 

 
Met ds. Riens de Haan bezochten we Vishavisha. Hier werden 
vrijwilligers getraind in het geven van lessen op de 
zondagschool. Samen met ds. Riens de Haan heb ik ook een 
kerkdienst bezocht in een rondavel. Na een lange tocht over 
smalle bergwegen moesten we de laatste 500 meter te voet 
afleggen en via een ”keienpad” een riviertje oversteken. 
Vanuit de verte werden we al begroet met gezang. In 
afwachting van onze komst was men alvast begonnen. Ook 
ben ik, samen met Riens en twee verpleegkundigen een dag 
op stap geweest met de mobiele kliniek (lees: zendingsauto). 
’s Morgens vroeg medicijnen inladen bij de kliniek op 
Groothoek en dan het bergachtige gebied in. Op enkele vaste 

plekken werd consult gehouden door de verpleegkundigen. Kleine kwalen werden vaak verholpen met een 
injectie met een – in mijn ogen – dikke naald. Soms was er maar één ruimte. Terwijl de patiënt bij de 
verpleegkundige zijn of haar verhaal deed, zaten anderen in dezelfde ruimte mee te luisteren, in afwachting 
op hun beurt. Over privacy gesproken! 
 
De sfeer in de diverse kerkdiensten die we bezochten was hartverwarmend. Soms voelde het een beetje 
gênant. De mooiste plek was gereserveerd voor de “gasten uit Holland”. Vaak nog extra opgesierd met een 
mooi kleed over de stoelen en een flesje water op een tafeltje binnen handbereik. Dat de (Zuid) Afrikaan niet 
kan stilzitten tijdens het zingen is inmiddels wel bekend. Wat een blijde sfeer tijdens het zingen (swingen?). 
Wat zijn wij Noordelingen dan een houten klazen. Hier moet je gewoon meedoen! Tijdens een dienst in 
Negwegwe was er even een korte onderbreking: er kronkelde een slang het kerkzaaltje in. Een kordate zuster 
maakte met een bezem korte metten met de indringer. Dit was overigens het eerste kerkje dat door de 
zendelingen is gebouwd. 
 
Overal waar we een bezoek brachten en / of een vergadering 
bijwoonden werd ons iets te eten en drinken aangeboden. Ik 
herinner me dat we op een dag al twee keer uitgebreid 
hadden gegeten. Toen we ’s avonds rond 21.00 uur thuis 
kwamen stond er opnieuw een uitgebreide maaltijd klaar. De 
vrouw van Latha (onze chauffeur) kookte samen met twee 
vriendinnen voor ons. Ze hadden zo hun best gedaan. Dan 
kun je eenvoudig geen nee zeggen. Dus voor de derde maal 
aan de “golden chicken”. Voor een van de delegatieleden 
overigens geen straf. 
 
De dagen vlogen om. Ze waren vol gepland met vergaderingen. Veelal ook ’s avonds. Voordat een 
vergadering met een kerkenraad begon, werd er vaak eerst gegeten. Vooraf liep er iemand rond met een 
schaal water en een handdoek. Als (vaak) enige vrouw mocht ik als eerste mijn handen wassen. Wij kennen 

het “Kamper kwartiertje”.  Nou … voordat een vergadering in Zuid-Afrika begon kon het zomaar ruim een 
uur later zijn. Eenmaal moesten we dan ook vrij laat ’s avonds terug van Elandskop naar Richmond. Het was 
pikkedonker en er hing een dichte mist. Onze chauffeur, Latha, hing met zijn neus tegen de voorruit. We 
reden bijna stapvoets omdat de weg bijna niet te zien was en omdat er zomaar wild voor de auto kon 
oversteken. Niemand heeft het hardop uitgesproken, maar we waren allen best bang. Ik denk dat we daarom 
als uiting hiervan psalmen en opwekkingsliederen zijn gaan zingen.  
 
Drukke dagen, weinig slaap, maar bovenal veel bijzondere ontmoetingen, vriendelijkheid, gastvrijheid en 
verbondenheid in onze Heer staan mij nog helder voor de geest. Een bijzonder rijke ervaring en wat een 
“wonder” dat Jezus ons met onze uiteenlopende achtergronden toch samen verbindt in Hem. 
 
Inge Leene 
2018-04-04 



Zendingswerk in een persoonlijke beleving. 
 
Toen ik in 1990 gevraagd werd om lid te worden van de Zendingsadviescommissie, de ZAC, hoefde ik niet 
lang na te denken. Het zendingswerk in Zuid-Afrika, waarvan onze gemeente in Kampen de zendende kerk 
is, was mij niet onbekend. 
Dat kwam zo. Mijn ouders besloten in 1961 met ons gezin naar Kampen te verhuizen. Mijn vader studeerde 
aan de Theologische Hogeschool aan de Broederweg. De reis van Leiden naar Kampen voor elk college werd 
te omslachtig. Vandaar dat ik in de vijfde klas van school Zuid bij meester Lagendijk in de klas kwam. Samen 
met zijn collega, meester Berger, was hij verantwoordelijk voor de wind die daar waaide. Het zal duidelijk zijn 
dat die wind van het zendingsterrein uit Kwa Zulu Natal kwam.  
De tekeningen die wij mochten inkleuren en de verhalen van meester Berger hadden allemaal betrekking op 
ons zendingswerk. Complete verhandelingen over het bouwen van een rondavel met klei en koeienmest 
kwamen aan de orde.  
Wat later, op de U.L.O., werd die aandacht voor de zending wel wat minder. Toen werd die taak, in mijn 
wereldje tenminste, wat meer overgenomen door onze eigen gemeente in de kerkdiensten op zondag. In 
mijn herinnering kwam het zendingswerk daar bijna wekelijks langs in mededelingen of in het gebed. In ieder 
geval meer dan tegenwoordig. Nu moet ik daar direct bij zeggen dat de vergelijking niet helemaal op gaat. 
Het was een andere tijd. Het zendingswerk was nieuw, spannend, avontuurlijk zelfs in onze beleving. Als op 
een zendingsavond bij de dia vertoning de stem van ds. Vonkeman klonk uit een bandopname werd het 
doodstil in de zaal. Maar laten we eerlijk zijn: wie gaat daar nu de deur nog voor uit? Je kunt die manier van 
meeleven dus niet uit de tijd halen, maar misschien zou het een aandachtspunt moeten zijn. 
Terug naar de vraag om lid te worden van de ZAC. 
Die vraag heb ik dus positief beantwoord. Van toeschouwer naar deelnemer. Tenminste, zo voelde dat voor 
mij. Eerst inwerken natuurlijk. Meestal door lezen van verslagen en rapporten, maar niet in de laatste plaats 
door gesprekken en het stellen van veel vragen. Wat is het een veel omvattende materie! Gelukkig was ook 
toen de sfeer in de commissie heel open en hartelijk. Een fijn klimaat om in samen te werken. Een leerzame 
omgeving.  Een domme vraag stellen was geen enkel probleem. 
Het duurde niet zo lang tot de enorme cultuurverschillen en de betekenis daarvan tot mij doordrongen. Niets 
is wat het lijkt. Niets is vanzelfsprekend! Het enige dat vast staat is het doel: de machtige boodschap van het 
Evangelie vertellen.  
De taakverdeling in de commissie was heel transparant. Elke zendeling had zijn eigen contactpersoon. De 
correspondent. Deze was verantwoordelijk voor de zakelijke communicatie via rapporten. Daarnaast was de 
correspondent ook het persoonlijke aanspreekpunt van de zendeling. Want vice versa was er natuurlijk ook 
op het persoonlijke vlak wel eens iets te overleggen. 
Na de inwerkperiode (hoewel, wanneer ben je ingewerkt?) heb ik jarenlang geholpen met het tourneewerk. 
Het verzorgen van een zendingsavond in Kampen en bij de steunbiedende kerken. Indien gewenst werd elke 
gemeente bezocht in de wintermaanden. Het diaprogramma hiervoor werd beurtelings door onze 
zendelingen gemaakt en voorzien van commentaar op de band. Mooi werk om te doen, maar wel veel reizen.  
Vroeg weg en laat thuis, soms drie avonden per week! 
 

 
Het zendingswerk ging nog meer voor mij leven na een deputatie bezoek 
en een werkbezoek aan het zendingsterrein. Je gaat dan een beetje 
beseffen wat er allemaal nodig is om dit werk als zendeling te kunnen doen. 
Met een enorme inzet en bevlogenheid is elke zendeling op eigen wijze 
bezig met de verspreiding van het Evangelie onder jong en oud. Een 
dankbare belevenis om dit van dicht bij mee te mogen maken. Ook een 
dankbare bron voor het geven van een toelichting bij de dia's op de 
zendingsavonden en het beantwoorden van vragen. 
Wat heeft dit werk veel aspecten! Dat blijft niet bij preken, catechisatie 
geven, opleiding van evangelisten en predikanten. Er is ook een 
zendingspost met een kliniek en alles wat daarbij komt kijken. En al die 
aspecten komen vroeg of laat wel een keer langs in de vergaderingen van 
de ZAC. Dan is het fijn als je met eigen ogen iets van het werk hebt gezien 
en aan de cultuur hebt geroken.  
 



Als je een keertje bent mee geweest met Bob Wielenga om een 
zieke man te bezoeken aan de andere kant van de Umkomaas. 
Ik kan mij de rit op het brokkelige pad langs een diep ravijn nog 
goed herinneren.        
 
 
 
 
 
 

 
 
En met Arie Reitsema een kerkdienst meemaken op Ndaleni. Het was de periode na heel veel geweld, 
moordpartijen en politieke spanning. Arie heeft ons 
toen nog het kapotgeschoten kerkje van Magoda 
laten zien. Het was eigenlijk niet veilig om daar heen te 
rijden vertelde hij. Nu worden er weer diensten 
gehouden en wordt het Evangelie er elke zondag 
verkondigd. 
 
 
 
 
 
 
 

Op Enkumane hebben we samen met Riens de Haan bezoeken 
gebracht bij de mensen die daar wonen in de hutjes met 
grasdaken. Ook een umthandazo (gemeentebijeenkomst 
waarin de mensen hun wel en wee onder de aandacht en in 
gebed kunnen brengen) bijgewoond in een van de hutten. Een 
mooie belevenis. Als de toespraak wat lang duurt, of iemand 
wordt wat stijf van het zitten op de grond, springt er wel een 
van de vrouwen in de benen en zet een lied in. Dan kan er weer 
gezongen en geklapt worden, de spieren worden weer soepel 
en onze Heer wordt geprezen op hun eigen, uitbundige wijze! 

Op deze manier kon ik toch de cultuur een poosje meemaken waarin onze zendelingen hun werk doen. Het 
heeft mij wel geholpen om dichter bij onze zwarte broeders en zusters te staan en hun situaties wat beter te 
begrijpen. 
 
In dit stukje heb ik mij beperkt. Ik schreef niets over het zendingswerk inhoudelijk. Dat kunnen anderen ook 
veel beter. Hier ging het slechts over het faciliteren van zendingswerk en dan nog maar over een kleine 
bijdrage daarin. 
 
Voor mij persoonlijk is die kleine bijdrage van grote betekenis geweest. Dit werk laat je niet onberoerd. Het 
veranderd dingen in je denken en je leven. In ons zendingswerk is veel zorg geweest, maar ook veel Zegen. 
Ik geloof dat voor mij de Zegen tegen de achtergrond van zorgen beter zichtbaar is geworden. 
Daarom ben ik dankbaar dat ik een poosje actief betrokken mocht zijn bij dit mooie werk. 
 
mei 2018 
Jaap Kranenburg 
 
 
 
 
 
 



Gezonden of geroepen? 
Een bijdrage aan het zendingswerk in kort verband 
 
De periode van ruim vijf jaar dat ik in Zuid-Afrika mocht werken kun je op verschillende manieren beschrijven. 
Rond het moment dat ds. Reitsema met emeritaat zou gaan werd er door de kerk van Kampen en de kerken 
in Zuid-Afrika nagedacht over hoe de zending haar vervolg zou krijgen. Er werd gekozen om niet opnieuw 
een zendeling zenden, maar een predikant die lokale kerken kon ondersteunen bij het toerusten. Voor een 
periode van vijf jaar werd ik uitgezonden om bij te dragen aan het toerustingswerk van ambtsdragers in de 
kerken van eNdaleni, KwaMncane,  Mahlabatini/Eston en Umbubulu/Umlzai. 
 
Gezonden of geroepen? 
De vraag die toen gesteld is, zenden we iemand uit, of wordt deze persoon door de lokale kerken geroepen? 
In de praktijk, echter, was er niet echt sprake van een of/of. Zowel de kerk van Kampen zond een predikant 
uit, als de lokale kerken deden een verzoek tot ondersteuning voor het kerkenwerk.  
 
Een vraag die deze samenwerking oproept is hoe mijn werkzaamheden het beste zou aansluiten op de 
verwachtingen van Kampen en Zuid-Afrika. Aan wie ben je, als uitgezonden predikant, verantwoording 
verschuldigd en bij wie kun je aankloppen voor werkbespreking? Voor zowel de leden van zendingscommissie 
in Kampen als voor de predikanten in Zuid-Afrika waren dit vragen in een onbekend land. Zendingsland. 
 
Gaandeweg ontdekte we dat deze situatie een verandering van het Kamper zendingswerk was. Ten dele sloot 
deze periode aan op voorgaande periodes en toch was het anders dan voorheen. Wanneer een zendelingen 
met een opdracht werd uitgezonden, volgt de vraag hoe je vorm geeft aan de opdracht die je toevertrouwd 
is? Dit bleek een kernvraag voor zending te zijn, ook in deze nieuwe situatie. 
 
Na een eerste periode van onze acculturatie, kregen we zicht op wat mijn opdracht zou kunnen betekenen. 
De uitdaging hierbij was de overbrugging van verschillen in verwachtingen. Niet alleen bij mijzelf, maar ook 
bij de mensen van de zendingscommissie, alsook de collega’s in Zuid-Afrika. Op de vier zondagen van de 
maand zou ik om beurten preken in één van de vier gemeenten in KwaZulu-Natal. Daarnaast zou ik op de 
maandag en de dinsdag starten met preeklessen en op de zaterdagen zou ik bijdragen leveren aan de 
toerustingsdagen voor de ambtsdragers en leidinggevende gemeenteleden van de kerken. 
 
Preeklessen in Pietermaritzburg en Durban 
Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestond uit het begeleiden van de predikers van de kerken van 
eNdaleni, KwaMncane,  en Umbubulu/Umlzai. De kerk van Mahlabatini/Eston had geen eigen predikers, 
omdat ds. Zaca ”slechts” twee preekplaatsen bediende. Voor de drie andere gemeenten was de situatie 
anders. Want sommige van deze gemeente hadden meer dan vijf preekplekken! Het spreekt voor zichzelf dat 
één dominee niet zelf op al die plekken kon preken. Om deze reden werden predikers ingezet om de diensten 
te leiden. 
 
Deze predikers waren toegewijde ouderlingen, die vele kilometers aflegden om op twee en soms op drie 
plekken in een dienst voor te gaan. Het waren juist deze mannen die behoefte bleken te hebben aan 
toerusting en ondersteuning bij hun preekwerk in de gemeenten. Want hoewel (vrijuit) spreken een deel is 
van de Zulucultuur, vraagt het (s)preken vanuit Gods Woord om specifieke kennis van de bijbel. 
 
De vraag lag dus niet zozeer in wat je kan leren over het spreken zelf (op dit punt leerde ik van hen) en ook 
niet op wat waar in de bijbel staat (veel deze predikers kennen hun bijbeltje goed! Hun vragen waren vooral 
gericht op de betekenis van de tekst in de tijd schrijven (exegese) en wat dat betekent voor de dag van 
vandaag (hermeneutiek). 
 
Hierbij moeten we bedenken dat deze broeders geen toegang hadden tot commentaren, achtergrond 
encyclopedieën of andere theologische boeken. In het beste geval beschikten zij over een extra “studiebijbel” 
waar in de kantlijn opmerkingen opgenomen zijn over bijzonderheden van betreffende tekst. 
 
 
 



Preekvoorbereiding: het stellen van de juiste vragen 
Om deze reden heb ik met hen een methode opgezet, die hen kan helpen bij het zelfstandig bestuderen van 
de bijbel ter voorbereiding van een dienst. Deze methode bestaat uit drie basisvragen: Wat staat er (héél 
precies letten op alles wat er staat)? Wat betekende het toen (proberen een beeld te vormen van hoe 
onderpen “geland” zijn) en wat betekent dat nu? Het is opmerkelijk om te ontdekken hoeveel je hiervan leert 
en hoever je kunt komen door het stellen van de juiste vragen. 
 
Laat ik dit met een voorbeeld toelichten wat ik bedoel. Wanneer je wilt preken over een bepaalde tekst kun 
je gebruikmaken van verschillende vertalingen (Engels en isiZulu) en letten op verschillen tussen deze 
vertalingen. Negen van de tien keer is er dan iets “aan de hand”. Je kunt je dan afvragen waarom dit verschil 
er is. Soms is kan het nodig zijn om dit te gebruiken bij het uitleggen van de tekst. 
 
Vervolgens kun je meer gerichte vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld als het gaat over een geschiedenis. Dan 
kun je letten op: Welke personen spelen een (hoofd-)rol in de tekst en welke een bijrol? Wat gebeurt er 
precies? Wat is de reactie hierop? Waar/wanneer speelt dit zich af? 
 
Wanneer je een (Nieuwtestamentische) brief leest, dan zijn er andere vragen die je kunt stellen. Bijvoorbeeld: 
Wat zegt de auteur,  aan wie heeft hij geschreven, wat is de aanleiding (waar gaat het over), wat is het motief 
van de brief of onderdeel ervan en waar ligt het zwaartepunt van zijn argument. 
 
Na deze stap gingen we aan de slag met de woorden van tekst zelf. Door, bijvoorbeeld, te kijken naar 
werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden (die geven richting/kleur aan de tekst), naar voegwoordjes 
(overgangen, conclusies, ect.). Na deze stap keken we naar de structuur van de tekst en letten, bijvoorbeeld, 
op is er een oorzaak en gevolg, of een argument en conclusie. 
 
Deze en andere stappen hielpen de studenten om zich op een nieuwe manier voor te bereiden op de 
zondagse diensten.  De vragen hielpen de predikers om dieper door te dringen tot de tekst. Het was 
verrassend om te zien, hoeveel zij konden achterhalen/blootleggen zonder ook maar één commentaar 
gelezen te hebben.  
 
Geestelijke groei 
Naast deze bijbelstudie deden we wekelijks een preekbespreking. Om beurten hielden de predikers (voor 
elkaar) een preek, die we dan gezamenlijk bespraken. In de veiligheid van de kleine groep ontstonden hier 
boeiende gesprekken over het preken en over de problemen waar zij tegenaan liepen. Gaandeweg kregen zij 
de smaak te pakken en met resultaat! Na verloop van tijd zij één van de predikers dat hij meer en meer 
complimenten uit de gemeente kreeg over zijn preken! 
 
Uiteraard was er ook aandacht voor persoonlijke situaties. Meerderen van hen kende zorgen rondom het 
dagelijkse leven (denk aan geen werk/inkomen, ziekte, of zorgen rondom hun families). Als groep groeiden 
meer en meer naar elkaar toe en namen we ruim de tijd om voor en met elkaar te bidden. Het waren deze 
persoonlijke avonden die de groep predikers uit de verschillende gemeenten meer en meer naar elkaar toe 
deed groeien. 
 
Als uitgezonden predikant ben ik blij en dankbaar dat ik een klein aandeel heb mogen leveren aan het werk 
van Gods koninkrijk in KwaZulu-Natal. Vanaf de eerste dag werden we warm ontvangen en opgenomen in de 
gemeenschap van Zulu-sprekende kerken. Vandaag de dag kijken we terug op een bijzondere ervaring, die 
ons leven verrijkte met de diversiteit van culturen. 
 
Ds. Hans Vel Tromp  
24-04-2018 
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Urban Mission Durban - Harbour Church 
 
Durban is een stad aan de Zuid-Afrikaanse kust. Veel mensen uit andere delen van Zuid-Afrika of andere 
Afrikaanse landen verhuizen naar Durban en hopen in deze havenstad werk te vinden. Helaas zijn er maar 
weinig die daadwerkelijk een baan vinden en belanden daardoor dikwijls in een wereld van criminaliteit en 
drugs. De Harbour Church probeert tot vandaag de dag een verschil te maken in het leven van deze mensen. 
 
De Harbour Church is ontstaan in 2011. Tijdens de laatste periode van onze uitzending naar Zuid-Afrika 
starten wij, Hans en Eefke Vel Tromp met twee tienermeisjes een bijbelstudie. Daarmee werd een 



mosterdzaadje geplant. Gezamenlijke maaltijden, jeugdbijeenkomsten, workshops, bijbelstudies en 
evangelisatieacties kwamen van de grond. De eerste kerkdienst nam plaats in november 2011. Slechts 11 
maanden na de start van de Harbourchurch werd ons gezin teruggeroepen naar Nederland. 
 
De Harbour Church is vandaag de dag nog steeds een kleine haven voor de mensen in de wijk én actief. 
Vrijwilligers evangeliseren op basisscholen, in winkelcentra’s, ziekenhuizen, hostels en op straat Iedere 
zondagmiddag wordt er in de Harbour Church een kerkdienst gehouden. Na de dienst is er voor ieder een 
maaltijd. Voor sommige kerkgangers is dit het enige fatsoenlijke maal per week.  
Door samenwerking met verschillende organisaties heeft een fors aantal werkloze kerkgangers een baan in 
de beveiliging gevonden. Veel van hen woonden met hun gezin op straat.  Inmiddels hebben zij een dak 
boven hun hoofd.  
Op 12 plekken in de stad wordt aan totaal honderd mensen bijbelstudie gegeven. 
Daarnaast rouleren er, op zondagmorgen, 3 diensten op verschillende plekken in de stad. 
Weinig financiële middelen, een handje vol vrijwilligers, maar het werk wordt gezegend! 
 
The Harbour Church (Havenkerk) maakt deel uit van stadszending van de Gereformeerde kerk van Durban. 
(Urban Mission Durban) 
 
Eefke Vel Tromp 
26-04-2018 
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Gezegend! 
 

Vier generaties  
 
Het was een ruige vallei, waar de Ixopo rivier zich een weg baant naar de Umkomaas. Elke woensdagmorgen 
liep ik langs de bedding van de rivier tot voorbij de kraal van de Dlamini’s, waar de rivier een haakse bocht 
maakte en het pad langzaam omhoog slingerde door het struikgewas naar de huttengroep van de Shoba’s. 
Ongeveer een uur lopen vanaf het schooltje te Nhlamvini, waar ik mijn auto liet staan. Het was in het begin 
van de zeventiger jaren. Nomakhimbili Shoba had de doop aangevraagd. Zij was een oudere vrouw. Naar 
haar voornaam te oordelen had haar vader ooit eens gewerkt in de diamantmijnen van Kimberley. Ik vroeg 
me dikwijls af wat ik aan het doen was. Elke woensdag naar die oude vrouw. Het is natuurlijk fijn voor een 
jonge zendeling als iemand gedoopt wil worden. Maar Nomakhimbili was doofstom. We hielden al een tijdje 
kerkdiensten in het schooltje dat de zending op Nhlamvini had gebouwd. Nomakhimbili was de eerste die 
gedoopt wilde worden. Volgens haar heidense familie. Toen het verzoek kwam, had ik mijn evangelist Molefe 
gevraagd of hij haar doopklas wilde geven. Hij zei: “Nee, mfundisi, dat kan ik niet, de vrouw is doofstom”. Ik 
zei: “mijn Zoeloe is nogal krakkemikkig, hoe moet ik daarmee aan? Molefe zei: “Je hoeft hiervoor geen Zoeloe 
te kennen. De vrouw kan je toch niet horen”.  
Dat was een sterk argument. Dus ik met een flanelgraph bord met plaatjes en potlood en papier elke 
woensdag naar de Shoba’s. Na een half jaar gaf ik het op. Ik was uitgetekend. En de familie zei, dat oma er 
nu wel aan toe was om gedoopt te worden. Alsof ze dat konden beoordelen. Ik gaf het maar over aan de 
Heer. We hebben er een groot feest van gemaakt. Niet zo lang daarna overleed Nomakhimbili. Ze werd als 
Christin begraven.  
Tien jaar later vroeg MaNdabane of zij gedoopt kon worden. Zij was een van de jongere vrouwen uit de kraal 
van de Shoba’s, die erbij was toen ik klas gaf met de plaatjes. Zij was niet doofstom en kwam eens in de week 
haar belijdenisklas halen bij ons op de verandah in Richmond.  
Vijftien jaar later kwam Lindela, haar zoon terug uit de stad. Hij was een van de jongetjes geweest, die op het 
matje zaten, toen ik zijn oma van Jezus probeerde te vertellen. Hij is nu één van de lerende ouderlingen in 
de gemeente van Ndaleni. Hij woont bij ons in de straat. Zijn zoon Njabulo, een jonge architect, heeft 
belijdenis gedaan en is een van de trouwe jongere leden van onze gemeente. Njabulo zorgt voor onze hond 
in de maanden, dat we niet in Richmond zijn.  



Wie had dit alles kunnen denken toen ik elke woensdag de tocht maakte met mijn plaatjes en soms de 
wanhoop nabij was in mijn pogen om die oude vrouw het evangelie te vertellen. Je had inderdaad niet veel 
Zoeloe nodig. Maar wel de leiding van de Heilige Geest. En die was erbij. Fijn om dat achteraf na vijftig jaar 
te mogen zien.  
 

Scholen  
Zo zijn er nog vele verhalen. Te veel om op te noemen. Ook hoe we de kansen kregen om via de scholen het 
evangelie te brengen aan de kinderen. In ons district waren er vrijwel geen scholen toen we begonnen. De 
meeste mensen waren analphabeet. Ze wilden wel onderwijs voor hun kinderen. Ik mocht veertien lagere 
scholen oprichten. Hans Vonkeman een tiental. We hadden de kans om de onderwijskrachten te benoemen. 
En vonden vele jonge Christen onderwijzers en onderwijzeressen van elders, die bereid waren te helpen. 
Later werden die scholen allemaal overgenomen door het departement van onderwijs. Maar wat een kansen 
om de jeugd met het evangelie vertrouwd te maken! De oudere generatie zat overal nog muurvast in de 
voorouderverering. De jeugd was ontvankelijker. En terwijl we de kans hadden, konden we Christenen 
benoemen in de onderwijsposten. Verschillenden van onze catechisanten kwamen op die manier in het 
onderwijs terecht.  
Tegenwoordig mag je officieel geen bijbellessen meer geven op scholen. En de kerk moet zich ernstig 
bezinnen op haar taak om het evangelie over te dragen aan de jongere generatie. Vooral nu er steeds meer 
gebroken gezinnen zijn en de massa’s jonge mensen open staan voor allerlei ‘wind van leer’. Wat een 
vruchten hebben die bijbelklassen in de scholen niet afgeworpen!  
Mijn vrouw Merrel heeft ook meer dan dertig jaar bijbelles mogen geven aan één van de scholen in het dorp 
Richmond. Het is een plezier om door het dorp te lopen. Vrijwel iedereen kent haar. Laatst waren we in een 
garage voor een reparatie aan onze auto. Terwijl Merrel en ik stonden te wachten kwam vanonder de wagen 
het gezang: “In the name of Jezus we have the victory”. En een bruine kroeskop stak zijn hoofd er onderuit 
en zei: “Weet u nog Mrs.Reitsema?”. Zelfs het Moslim meisje bij het loket van de bank zei tegen Merrel 
hoeveel ze genoten had van haar lessen.  
 

Discipelen maken  
De negentiger jaren waren in zeker opzicht de moeilijkste. Burgeroorlog. In Ndaleni naast Richmond, waar 
Ds. Phungula en ik werkten, vielen meer dan duizend doden. Phungula, die naast de kerk woonde, was een 
van de weinige voorgangers die op hun post bleven. Toen drie van onze jeugdleiders vermoord werden in 
het gebouw van de kerk, kwamen vier jongemannen bij ons thuis wonen. Voor hun veiligheid en de onze. Ze 
sliepen in de buitenkamer en aten aan onze tafel. We dachten eerst:”dat duurt misschien een paar weken”. 
Het duurde vijf jaar! Discipelen-maken werd ons op handen gezet door de Heer zelf. Jackson Sithole, de 
lerende ouderling, en Nkosi Latha, de penningmeester van de kerk, zijn nu vooraanstaande leden van de 
gemeente. Evenals Khumbu Shezi, de vrouw van een van de jongens, onderwijzeres en catecheet.  
 

Afbraak en Opbouw  
Die jaren van onrust waren tijden van afbraak en opbouw. De gemeenten van Greenhill, Ozwathini, 
Ndongeni, Msengeni, Nkulungwane en Magoda werden uit elkaar gerukt. Veel mensen raakten uit ons 
gezichtsveld. Tegelijkertijd werden nieuwe gemeenten gevormd: Umbumbulu, Ndengezi, Hammarsdale, 
Pietermaritzburg, Ezibovini. De Heer gebruikte het geweld. Net als in de dagen van de vroege kerk. Jeruzalem 
kreeg vervolging. Antiochie kwam op. Het waren spannende tijden.  
 

De Heer was met ons  
De Here Jezus beloofde vlak voor zijn vertrek naar de hemel, dat hij bij zijn leerlingen zou zijn. Hij liet hun 
niet alleen in hun taak om het evangelie te brengen aan alle volken. We hebben zijn leiding en aanwezigheid 
ervaren al die jaren. Hij was met ons. We ervoeren het in de donkere jaren van het geweld. Ook in zijn zorg 
voor onze gezinnen. We kregen de kans om onze kinderen te involveren in het werk. En zijn uiterst dankbaar, 
dat ieder van hen het tot zijn/haar taak ziet om getuige te zijn van Christus. Wat een zegen. En al die 
honderden mensen die in Jezus hun Heer hebben gevonden! We genieten van onze jaarlijkse bezoeken, waar 
we mogen ervaren, dat de Heer het werk nog steeds leidt. Ons hart vloeit over van dankbaarheid. Blijf met 
ons bidden voor de jonge kerken, dat ze het missionaire élan mogen blijven houden!  
 
Arie Reitsema  
10-04-2018 
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1961- Beton Strips
   

Groothoek Jaar geleden (1965)

 

 



        

 

 

 

Enkumane Zendings Huis (1963)

       Huisbou Groothoek (1964)  

 

 

 

Umthandazo,  Amos Zuma en Mischaik

          

 

 

 



Uitsig op Groothoek Jaar Geleden (1974)
        

Door de Umkomaas (1974)

 

 

 

 

Reitsema Familie (1974)
      

“ Het was goed met Arie samen te werken. Zoals
ook de dames het goed met elkaar konden
vinden. Probeer ik mijn collega te typeren, dan
komt het woord, mensen-mens, me voor de 
pen. Geen boeken-mens, wel mensen-mens. 
Geen lezingen-dominee, wel preken-dominee. 
Geen Jeruzalem-rabbi, liewer evangelist in 
Gilead…..”

Mayibongwe Augustus 2007; Hans Vonkeman

 

 

 

 

       
Groothoek (1976)

 

 

 



Preek Groothoek (1976- 02-01)

"…. Specifiek herinner ik
me een uiterst moeilijke
situasie op de 
zendingspost toen de 
jongere college de oudere
te hulp schoot. Bij het 
vele overleg in zoveel
moeilijke situasies kwam
het altijd weer terug bij
de eerste christenvraag: 
mag het en kan het 
volgens het evangelie van 
onze Heer? Zo kwamen
we er altijd weer uit."
Mayibongwe Augustus 
2007;  Hans Vonkeman

       

Opweg na Esiqandulweni (1976)

 

 

 

 

“Er waren tijden van pijn maar ook van goede lach.
….. Masinapi woonde onder by de Umkomaas-rivier op
Mcibi, zover, zo moeilijk bereikbaar, lang geleden toen wy
beiden nog jong waren. Mcibi was grensgebied tussen
beide zendelingen. Masinapi woonde er, een wat vreemde
vrouw maar wel erg slim. Toen beide zendelingen eens voor
werkoverleg bij elkaar waren, vertelde de één: ik heb
Masinapi onlangs gedoopt. Nee, zei de ander: dat kan niet,
want ik heb haar niet zo lang geleden gedoopt. Je zou toch
boos worden op zo’n vergeetachtige collega! Tot we
ontdekten: we hebben haar allebei gedoopt. Verkoop zo’n
verhaal maar eens aan een zendingscommissie in
Nederland!"
Mayibongwe Augustus 2007; Hans Vonkeman

        

 

 

 

        

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

“….Zien wij terug op zovele Jaren, Arie – en nu 
halen we Merrel er bij – dan zijn wij, Rens en 
Hans, onze Vader dankbaar voor zovele goede
gedeelde herinneringen.”

Mayibongwe Augustus 2007; Hans Vonkeman

 

 



          

“ En de moraal van dit verhaal? Dat het Evangelie hetzelfde is of je
nu aan de Umkomaas woont of aan de Ijssel, van geloof aan de
Heer alleen. En dat de Boze maar weinig varianten kent. Het verhaal
van een kerkje aan de Umkomaas had ook aan de Ijssel zich af
kunnen spelen ondanks alle cultuurverschillen.”
Door Zoeloes geboeid pg 78; Hans Vonkeman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


