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Maak saam God se koninkryk sigbaar 

Liewe betrokkene  

Ek is baie opgewonde oor die die uitreike 

omdat ek dit gaan meemaak met 2 dominees 

van die Geref Kerk wat baie opgewonde oor 

sending is en baie ondervinding het. Verder 

sien ek uit na die saam wees met 

Mosambiekse dominees. Ons gaan omtrent 

baie kan leer by mekaar en veral indringend 

dink oor hoe om die bediening in Mosambiek 

te laat groei en effektiewer word. Daar is so ‘n 

groot nood in die wêreld en ook in 

Mosambiek.  

Die eerste dag vertrek ek uit die Kaap terwyl 

dit stort reën. Hier is ‘n foto van die drie sisters 

van drie sisters. 

 

Ek slaap by die Gariep dam. En praat baie met 

die Here oor die uitreik wat voorlê. Ons kry die 

nuus dat vlak 4 inperkings intree en ek moet ‘n 

brief by die kerk reël om oor Gauteng se 

grense te mag ry. Ons hoop die grense na 

Mosambiek bly oop en dat die inperkings in 

Mosambiek nie die werk in die wiele sal ry nie. 

In hierdie tyd is daar altyd risikos aan beplan-

ning. 

Daar is 5 evangelies. Mateus, Markus, 

Lukas, Johannes en jy as gelowige. Baie 

mense sal nooit die eerste 4 lees nie. 

5 Dae se ry van 

die Kaap na 

Mocuba 

Pebane 

Ribaue 

Nampula 

Milange 



na hulle opleiding in Niassa provinsie.  Giepie, 

Johannes, Paul, Morkel. Hulle was uitgehonger 

vir lekker kos en smul aan ons te veel padkos. 

 
Die twee dominees verwonder hulle aan 

Mosambiek se paaie en ons gesels aan een tot 

in Milange.  

Hier in Milange kon ons klere was en herstel 

van die pad: 

Daarna het ons ‘n baie belangrike vergadering: 

Dit is hier waar Handevat plaasvind. Ons gesels 

oor hoe Annlin gemeente en Tumbine sinode 

kan saam werk en daar word ook begin met 

bande bou tussen die Geref Kerk se sinode en 

Tumbine sinode. Talle sake word opgelos. 

Hier is ‘n foto van die Gariep dam.  

 
Ek slaap by Johnny en Andrie Beumer en word 

omtrent bederf. Ons doen relings vir die Covid 

toets en by die toets sentrum ontmoet ek vir 

Ds Giepie en Ds Paul.  

Die volgende more vertrek ons na Mosambiek 

met ‘n bakkie vol padkos. 

 
Ons kom maklik deur die grens en laai ‘n 

pakkie in Maputo af, die aand slaap ons by 

“back to the Bible” in Macia oor by Willem Nel. 

Hy was ongelukkig nie self daar nie. 

Dit was heerlik om langs die pad ook vir Ds 

Johannes en Morkel te ontmoet op pad terug 



In die vorige foto is Paul saam met Joao en sy 

vrou in sy hardeware winkel.  

Ons kom veilig in Sacane ‘n kerkie in Pebane 

distrik. Die eerste dag besoek ons ‘n siek man 

en daar word saam gesels oor God en Sy 

verhouding met ons, siekte en vertroue op 

Hom. Die besoek word die oggend se 

opleiding.  

 
Die persoon wat na die sieke kyk is nie ‘n 

Christen, maar is dankbaar vir ons gebede: 

 
Ons doen toerusting in Sacane. Giepie lei hulle 

op hoe om Bybelstudie te doen as groep. Hulle 

noem dit ontdekkings bybelstudie en het die 

potensiaal om basis van die bediening te word. 

Dit is baie prakties en lê baie klem daarop dat 

ons moet doen wat ons leer uit die Bybel. Ds 

Paul het op ‘n baie besonderse manier mense 

gehelp hoe om tradisionele geloof aan te 

spreek en sonder vrees God se pad te kan 

loop. Hoe ons mekaar daarin kan bystaan. 

Ons besoek ook Tezeze gemeente waar die 

gemeente weer begin opstaan na ‘n baie 

verwaarlose tyd. Hulle bou ‘n nuwe 

indrukwekkende kerkgebou. 

 
Ds Samuel Perdro en Joao Herbarth ry vanaf 

Milange saam na Pebane. Ons besoek op pad 

vir ds Maganga in Mocuba en gesels oor die 

belangrike sendingtaak en roeping van ds 

Maganga. Hy word gestuur deur die Sinode na 

onbereikte gebiede en Annlin gemeente 

ondersteun hom en die sinode om dit moontlik 

te maak. Hier eet ons saam met ds Maganga 

en gesels ons oor ‘n hele paar praktiese sake. 

 

  



 
Ek glo dat baie saadjies geplant is en die 

verhouding wat Annlin met die area het gee 

mens ook die versekering dat daar ook verdere 

opvolg gaan wees. 

Giepie kry ‘n maag aandoening en Paul sukkel 

met Gout, maar ons druk verder deur. 

Hiervandaan ry ons heel dag. Ons besoek ds 

Jussa in Alto Moloque en ry die grond pad tot 

by Ribaue distrik by die Cunle kerkie. Hierdie 

was ‘n baie positiewe besoek. Ek kon sommer 

sien dat die kerk leiers opgewonde raak oor 

die gebied en self aanbied om vir tydperke 

daar te kom werk om hulle te help. Alhoewel 

daar nie soveel tyd was vir toerusting nie, was 

daar baie gesprekke en verhoudingsbou het 

gebeur.  Ek gee die oggend ‘n stuk opleiding 

oor basiese geloof, wat goed ontvang word, 

daarna was dit baie lekker om die ontdekkings 

bybelstudie toerusting vir ds Samuel oor te 

gee, wat dit baie goed aanbied. 

 

 
Ons vertrek hiervandaan na Chambalaweni 

kerkie ook in Pebane distrik. Daar doen ons 

ook die ontdekkings bybelstudie en Paul doen 

baie treffende vergelykings vanuit sy eie lewe 

en omstandighede oor geloof.  Mens kan sien 

dat mense regtig luister 

 

 
So met die loop van tyd kom daar al meer 

mense bymekaar wat nuuskierig is oor wat os 

besig is om te doen. Hulle praat op die ou end 

ook lekker saam.



twee broers suksesvol op die vliegtuig kom na 

‘n goeie kuier by ds Tuvuliua. Die kerkleiers en 

Tuvuliua moes ook belangrike verhouding sake 

hanteer.  

In Mocuba bly ek oor by Bernadette, ds 

Samuel en Joao vertrek met taxi’s terug huis 

toe. Ek en Maganga vertrek vol hoop om 

Machina kerkie van Lugela gemeente te 

besoek. Die pad was egter in onbruik. Eers 

moes ons bome wat oor die pad lê oop kap. 

 
Die pad word net deur vragmotors gebruik en 

alhoewel die bakkie hoog op sy wiele is sit ons 

twee keer so vas dat al vier wiele in die lug 

hang. Op die ou end moes ons omdraai wat 

die stompe in die pad was net te groot. 

 
Die “high lift jack” moes gebruik word om die 

bakkie na die kant te skuif en net iets onder 

die wiele te kry. Ek kom dus vroeër as beplan 

weer in Milange. Hier verander die program 

meer as een keer. Ons sou Entre Lagos en Dere 

besoek, maar toe kom die president se 

inperkings in werking en mag ons geen 

Ons moes ook eers na Nampula vir Covid 

toetse en deur die genade werk dit goed uit. 

Hier is ‘n foto langs die pad op pad terug 

 
Giepie speel lekker met die kinders, wat dit 

vreeslik geniet 

 

 

 
Hiervandaan is dit terug na Nampula waar ons 



 
Ons besoek ook die kantoor in Beira waar hulle 

meeste van die drukwerk doen en gesels oor 

beter kommunikasie. Veral die saam bid met 

trane oor die Senna mense was ‘n hoogtepunt.

 
Hier is ‘n foto van die “lagoons” daar by 

Quissanga.

 
Ek kuier by Willem Nel in Macia en toe by die 

Brasiliaanse sendeling vriende in Witrivier 

voordat ek die sleepwa in Pretoria optel en van 

ds Paul se bagasie daar aflaai. Daarvandaan 

slaap ek weer oor by die Gariep dam en kom 

vroeg genoeg daar om eers die aand die berg 

uit te klim. 

byeenkomste hou nie. Ek was klere en dit is ’n 

voorreg om deel te wees van ds Nico se 

bevestiging in Milange se gemeente.   

 
Met die terug ry het ek dus ‘n paar dae ekstra 

en kon ek lekker rustig terug ry Kaap toe. Ek 

help ook vir Bernadette om haar dogter ‘n 

geleentheid te gee terug na Quelimane. Dan 

gaan ek vir ‘n dag in na Beira om vir Inacio te 

besoek. Hy is ‘n besonderse evangelis pastoor 

wat in Beira ‘n gemeentetjie begin het en in 

ongeveer 20 buiteposte evangeliseer met 

behulp van die klank Bybels en prenteboeke. 

Ek help dink aan die strategie van uitreik en 

ons het baie sinvolle gesprekke. Sy getuienis is 

vir my ook tot seën. Die Here het hom deur ‘n 

siekte en ‘n droom weer terug gebring na die 

kerk. Ons gesels baie sinvol saam en ek slaap 

oor in sy huis.

 
Hier is ‘n foto van die kergeboutjie waar hy 

werk. Die kinders dra planke aan dat ek nie in 

die modder moet trap nie. Die geboutjie se dak 

is afgewaai tydens Idai die sikloon.  



 
Ter opsomming: 

Dit is goed om te sien hoe daar steeds mense 

is wat ‘n hart vir Mosambiek het en aktief 

betrokke te wees daarmee. Dit is ‘n groot 

vreugde. Die vordering in verhoudingsbou is 

baie aanmoedigend.  Persoonlik het ek ook 

baie gebaat met nuwe verhoudings wat in die 

toekoms dalk ‘n groot rol kan speel. 

 

 

Baie liefde 

Danie en gesin  

Handevat Proteahoogte 

Indien u nie meer die nuusbriewe wil ontvang 

nie, laat my net weet. 

Mosambiek nommer:  +258 85 610 9537   

RSA nommer: 082 721 3809 (Whatsapp is 

aktief ook in Mosambiek) 

 

Bedienings rekening:  

Naam: NG Protea Handevat      

Bank: Absa spaar 

Rekening no: 9242453187 

Takkode: 632005 

Praat met die Here oor 

 Ons het gebid oor die klank bybels en nou kan ons sien dat dit op ‘n paar plekke 

‘n groot rol begin speel. Chiconono, onder die Lomue mense en dan in Beira. 

 Dit lyk asof die oorlog in Mosambiek aan die draai is. Ek sien dit as God se in-

grype. Laat ons bly bid dat die kerk vrugte sal dra binne die omstandighede. 

 Dankie vir leiers wat opgewonde raak oor die evangelie. Bid egter vir moeilike 

verhoudings wat hanteer moet word. Sommiges moet ook aangespreek word. 

 Bid ook vir my rol hierin. Die Here vergroot ook my taak hier in RSA en ek bid dat 

ek daarin getrou kan wees. Ons moet groei in ons roeping binne die omstan-

dighede soos dit is, maar ook vir Mosambiek. 


