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Maak saam God se koninkryk sigbaar 

Ek begin deelneem aan gesprekke Guguleto 

saam met kerk en gemeenskaps leiers oor 

interkulturele verhoudinge en pluis eerlik uit 

aan al die emosies wat daaragter lê. Daar word 

regtig verstaan hoekom mense vir die NGK 

kwaad is. Groot waardering vir kerkleiers se 

erkentlikheid en eerlikheid.  

Eerlikheid en openlikheid is nou so belangrik, 

want dit raak ons sending roeping baie ernstig. 

Ons moet in opstand kom, maar volgens 

koninkryks riglyne. Kom ons bly saam bid.  

 

Ernstige sending preek in Monte vista NGK 

Ek praat uit my hart oor my oortuiging dat God 

wil hê die kerk moet tot ‘n ommeswaai kom van 

‘n aantrekkings model na ‘n uitgaan model. Die 

gemeente het ook goed daarop gereageer. 

 

Kuilsrivier NGK Moeder gemeente 

Ons het weer gesprekke oor die bou van ‘n 

uitreik karakter in die gemeente. Die gemeente 

het ook finansieel meer betrokke geraak by 

Handevat. Die verhouding is vir baie werd en 

glo ek praat na beide kante toe. Dankie julle. 

 

Verder was daar ook verdere gesprekke met 

Stellenbosch moeder gemeente veral oor hulle 

betrokkenheid by Chiconono gemeente in 

Interkulturele gesprek 

Mosambiek. 

 

Calvinia en Garies gemeentes se besoek 

Hier is ek op pad met die ysterperd na Calvinia 

waar ek twee dae oorslaap en ook uit my hart 

preek oor uitreik. Ook hier word dit goed 

ontvang.  



Hiervandaan dra die ysterperd my na Garies 

waar ek die sending kommissie, in vorige foto,  

ontmoet vir ‘n besonderse gespek van ‘n paar 

uur in die restaurantjie. Ons groet mekaar as 

familie. 

In Brackenfell se ringsitting praat ons ook oor 

ons uitdagings om koninkryk gerig en uitreik 

gerig te word. 

BESOEK AAN ALEXANDERBAAI 

Die eerste foto is Alexanderbaai se beroemde 

basaar en die tweede die mond van die Oranje 

Rivier. Die gemeente staan voor allerhande 

uitdagings met ‘n myn wat toemaak nadat 

almal al verbaas is dat hulle nog so goed voort 

bestaan.  

Ons deel seer en vrees en saam met dit kon 

ons mekaar belowe om nie ons roeping in 

wêreld te verloor nie. Besonderse gemeente. 

Ouma Ann, Bonny se ma, het baie vinnig 

agteruit gegaan. Sy was ‘n baie selfstandige 

mens en die aanpassing was groot. Ons moes 

haar vashou om regop te staan en alles vir haar 

doen. Hier hou ek haar langer vas as nodig net 

om ‘n drukkie te gee ook. Dit was ‘n 

emosionele tyd en tog ook ‘n goeie tyd, want 

mens leer baie van die waarde van lewe en 

familie verhoudinge. 

Baie wonderwerke het gebeur en sy is 

opgeneem op die ou end in ‘n versorgingsoord 

en 5 Nov was die klein familie begrafnisdiens in 

Gouda terwyl ek in Mosambiek is. Ons is baie 

dankbaar vir die tyd wat ons saam kon wees. 

Ons Vader is goed. 

BY DIE HUIS 



Ek en Sias werk hier aan die basis vir die nuwe 

watertenk by die huis. Vandag is die 5000 liter 

tenk al half vol. 

Ek help ook my oom om sy woonstel uit te verf.  

 

ANDER DAGBOEK AFSPRAKE 

Ons hou Ruvuma lede vergadering in 

Stellenbosch. Ons is ‘n hele groep bymekaar en  

hoor weer van baie uitdagings en oorwinnings 

in Noord-Oos Mosambiek. Die Here laat ons 

groot dink oor moontlikhede van nuwe 

sendelinge vir die werk. 

Ek preek in NGK Proteahoogte en in NGK 

Kuilsrivier moeder se sending Sondag. In albei 

gevalle kon ek getuig van wat die Here doen in 

Mosambiek en ook praat oor die uitdaging van 

die kerk in RSA. Elke gemeente is uniek en tog 

is daar genoeg Bybelse riglyne in, nie of, maar 

hoe ons meer uit God se hart kan leef. Dit is ‘n 

hart wat lief is vir die wêreld. 

Ek besoek ook weer saam met my pa die 

Sandveld twee keer. Mense is nog baie lief vir 

my pa en vra hom vir begrafnisse waar BAIE 

mense bymekaar kom. 

Hier onder is ons in Nyanga Presbiterian kerk 

saam met “The Warehouse” en gesels oor wat 

Bybels reg is vir ons land. Baie interessante 

gesprekke saam met mense wat lief is vir 

Jesus. 

Daar word in die Strand Gereformeerde kerk 

terugvoer gegee oor bouwerk en beplan vir 

volgende uitreik. Ons braai ook lekker saam. 

Die gemeente het sterk verhoudinge met 

Handevat en die werk in Mosambiek gebou 

oor die jare. 

Hierna vertrek ek en Bonny op ‘n 

wegbreeknaweek na Swellendam. Dit doen 

ons baie goed en ek kry reg om in die berg ook 

te gaan stap. 

MOSAMBIEK UITREIK 

Die tandarts kry net betyds my tande reg vir 

die taai Mosambiekse hoenders voor ek op die 

vliegtuig klim. Ja, ek kon vlieg van die Geref 

kerk Strand stuur my op ‘n uitreik na die drie 

gemeentes wat hulle ondersteun. 

Ons vertrek ‘n dag laat, want ons vat toe 

sommer die nuwe dominee vir die gemeente 



saam. 

Ek slaap weer in my tentjie bad eet en deel die 

lewe met my familie in Jesus in Mosambiek. 

Na ‘n goeie luister sessie in Magodane 

gemeente, besef ons dit is nodig om oor ‘n 

intieme verhouding met Jesus te praat en hoe 

Hy die basis van alles is wat ons doen. Op ‘n 

manier het die Heilige Gees die gedagte dat 

ons werklike Herder God self is, laat vas slaan. 

Ons hoor dit oor en oor in huisbesoeke en 

ander aktiviteite.  

Ons werk in groepe van vroue, jeug en leiers 

en dan saam sessies en huisbesoek waar ons 

toepas wat gepraat is.  

Vir my was die hoogtepunt toe ‘n huisbesoek 

span se mans gaan hout optel vir ‘n behoeftige 

familie en die vrouens help om mielies te 

stamp. Dit omdat hulle geleer het om eers te 

luister en aan te sluit by wat die Heilige Gees 

vir hulle wys. Dit was nie beplan nie, maar 

hulle is so gelei!!! 

BADKAMER 



 

In Mocuba was die gemeente nie gereed op 

Saterdag en het ons minder gedoen. Op Son-

dag het ons egter ook in groepe gewerk. Hier is 

die jeuggroep besig. 

IN Lugela was ons aanvanklik teleurgesteld in 

die opkoms en was die grootste struikelblok 

verhoudings. Ons werk dus hard aan 

verhoudings, vergifnis en liefde. Ek sien hoe 

twee vroue vir mekaar vertel hoe hulle mekaar 

verdink het en sleg hanteer het en trane loop 

met erkenning van skuld.—Die Here werk hard 

met verhoudings –.  

Huisbesoek word ook ‘n fokus sodat ons die 

liefde wyer kan uitdra. Christus het ons 

versoen en die boodskap moet uitgaan.  

Dit was opmerklik dat die bywoning nie soos 

gewoonlik verder gedaal het nie maar deur die 

3 dae gegroei het en teen die einde was die 

kerkie baie voller. Regtig uitsonderlik. 

Ds Samuel en Felizardo was albei baie lief vir 

hulle fone. 

Huisbesoek het ook ‘n fokus gekry en is deel 

van die visie vir die toekoms. Ag ons bid regtig 

dat die goed wortel sal skiet met tyd. Die Here 

weet. 



Bid verder vir 

Dankie vir genade en 

voorbidding deur ouma se 

heengaan. 

Dankie vir hoe die Here ons 

weer met die uitreik kom 

verras het. 

Bly bid vir die kerk, leierskap 

kommunikasie roeping en 

administrasie 

Beplanning vir die toekoms 

van die werk en dalk nuwe 

sendelinge 

Dankie dat dit beter gaan 

met Finansies. Die Here 

voorsien in moeilike tye. 

Ek is nou terug in MILANGE, waar ons sinodale vergaderings gehad 

het en die hoogtepunt vir my is ‘n gesindheids verandering op die 

tweede dag. In plaas van mekaar kritiseer oor dinge wat nie 

gebeur het nie, is daar baie gewerk daaraan dat ons mekaar moet 

help, want baie goed is vir baie lede nog heeltemal nuut. 

Dissipelskap is nodig om saam te sit en saam te wys hoe om dit te 

doen en dan oor te laat aan die persoon om sy taak uit te voer. 

Woensdag vertrek ons op ‘n besoek aan Entre Lagos en dan 

Namunhapa gemeente. Kom terug op 14de en 15de vlieg ek terug 

na RSA. 

Ek is bietjie skrikkerig vir die reën en bakkie wat nie in goeie 

toestand is nie. Dit word fyn gesny. Bid vir fokus en rustigheid en 

dan dat dit sal uitwerk. 

 

Baie liefde 

Danie vir Handevat Proteahoogte 

Indien u nie meer die nuusbriewe wil ontvang nie, antwoord net met 

“uitteken” as die onderwerp. 

Mosambiek nommers is  

+258 84 673 5087 

+258 86 925 6991 

RSA nommer: 082 721 3809 (Whatsapp is aktief) 

Bedienings rekening:  

Naam: NG Protea Handevat 

 Bank: Absa spaar 

 Rekening no: 9242453187 

 Takkode: 632005 


