
12 Januarie 2018 Liewe Betrokkene 

Maak saam God se koninkryk sigbaar 

Feestyd 

Ons vier weer fees oor ‘n kind wat gebore is en 

oor ‘n nuwe jaar. Ons is eerlik oor die uitdagings 

van ons land, kerk, en wêreld en nogtans is dit 

‘n GROOT fees, want ons kán fees vier en 

opgewonde wees oor nog ‘n jaar. 

Die realiteit is dat daar baie dinge moet 

verander,  en ons is die agente waardeur die 

Here werk om die verandering gaan bring in 

2018.  Vader, U is die Begin en Einde en ons 

vertrou dat U goedheid ons sal lei om lief te 

wees vir ander en so U wil te laat geskied vir 

2018.  Laat U Gees in ons ons bewus hou van 

ons roeping en ons tree vir tree begelei om U 

groot plan uit te voer. Gee elkeen van U kinders 

die moed en vreugde in die proses. Baie seën 

vir elkeen van julle. 

 

Sinodale vergadering en DECA 

In die vergadering praat ons oor realiteite van 

die werk. Ons hoor van ‘n area wat vol 

evangeliese kerke is, nie weet wat verlossing is 

nie. Ons sien projekte waar finansies selfsug en 

swak bestuur die projekte dood maak. Sinode 

erken hulle swakhede en na ‘n lang gesprek 

spreek hulle, hul visie uit as ‘n kerk wat 

evangeliseer. Struikelblokke: Daar word vertel 

dat dominees nie weet hoe om te evangeliseer 

 

nie, elkeen maak maar soos hy dink. 

Kommunikasie en samewerking moet verbeter 

word. Daar word erken dat daar swak 

verhoudinge is. Die dagbestuur besluit om 

dominees te konfronteer met hulle swak 

verhoudings en dit help oplos. 

Navorsing bewys dat dit vir institusionele kerke 

feitlik onmoontlik is om te draai na ‘n uitreik 

kerk indien dit afgedwaal het van hulle roeping. 

Ek glo nog steeds dat die Here met die 

gewilliges in Mosambiek ‘n pad sal loop om die 

onmoontlike te laat gebeur. Daar is nog genoeg 

uitreik harte. 

 

Op DECA se plaas gaan dit ook nie goed nie. Die 

bediening loop gevaar om dood te loop en is 

reeds besig om af te skaal. Dit is ‘n baie 



belangrike bediening omdat dit christenskap 

na mense se lewens bring. Ek bid vir die voort 

gaan van die bediening, al maak hulle dalk nie 

wins nie, want die doel is nie dit nie. Die doel is 

juis dat Christenskap uitgeleef sal word. 

 

Ek help ook met ‘n vroue vergadering in 

Nazuere gemeente. Dit was goed om ook saam 

met hulle te werk. 

 

Sinodale besoek na die Noorde 

Ek vertrek saam met ‘n sinodale afvaardiging 

na die noorde met die sinode se bakkie. ‘n Ent 

buite die dorp breek die waaierband en leen 

ek gereedskap by ‘n uitmekaar val lorrie se 

bestuurder om net terug te ry dorp toe. Daar 

neem dit so paar uur voordat ons weer kon 

probeer. 

Ons eet in Mecanhellas op die mark. 

Eerstens besoek ons ‘n sending gebied by Entre 

Lagos in die bos. Ek dink mens kan die area 

beskryf as ‘n plek waar vir feitlik almal dit die 

Ek kuier by Niehan en Carmen. Braai 



eerste blootstelling aan Christenskap is. Ons 

werk veral daaraan om iets te deel van wat ‘n 

Christelike verhouding is met God en met 

mekaar. Kyk gerus by die skakel vir meer oor 

die besoek: Entre Lagos besoek 

Hierdie is toe my 

drinkwater bottel. 

Hier groet ons mekaar met die vertrek van Entre Lagos 

Water is slegs by die put beskikbaar. Ons het sulke bruin 

drinkwater gehad.  

Ons gasvrou moes net wys dat die water drinkbaar is. Naaste 

helder water is seker 14km ver. 

Die seuntjie van voëltjies in die hok. 

Dit is die kombuis waar ons kos 

gemaak is. 

https://vathande.blogspot.co.za/2017/11/entre-lagos-besoek.html


Namunhapa Besoek 

Ons ry op ’n baie warm dag na die jong 

gemeente ver in die bos. Ek was regtig baie 

moeg en tog werk die Here weer op sy 

bekende wonderlike manier. Ek het iets op my 

blog daaroor geskryf: Namunhapa besoek 

Paar gebeure in RSA 

• Ons kuiers saam met ‘n Braziliaanse 

paartjie wat sendelinge in Mosambiek wil 

word. 

• Ek praat by ‘n kerk planting in 

Ravensmead in ‘n skool. 

• Ek is opgewonde om bande met Brandvlei 

NG gemeente te bou vir ‘n paar dae. Hulle 

is amptelik nou ondersteuners! 

Stukkie van die pad na Namunhapa 

https://vathande.blogspot.co.za/2017/11/liefde-en-menslike-natuur.html


• Ek gee terugvoer aan Strand 

Gereformeerde kerk 

• Het ‘n paar gesprekke met leiers. 

• Verder hou ek vakansie deur by die huis 

onderhoudswerk te doen en ‘n paar berge 

in die Boland te gaan klim. 

• Ons besoek ook weer die Sandveld 

bediening  

Hier is ‘n paar foto's van my staptogte, maar 

kyk gerus na meer mooi foto's by: Berge in 

Boland foto's Kyk veral na die laastes toe ek die 

tweeling pieke in Jonkershoek geklim het. Baie 

mooi. 

Ek kuier by vriende in die VGK gemeente op Brandvlei 

Bid verder vir 

Nuwe voornemens vir uitreik 

in Mosambiek. 

Voorbereidings vir 

Amerikaners en bouwerk 

uitreike 

Besoeke aan ondersteuners. 

Dankie vir gesondheid en 

krag vir die jaar. 

Dat die Here die NGK 

effektiewe getuies vir ons 

land en verder sal maak. 

Ruvuma naweek.  

Dankie vir finansies wat 

verbeter het. 

Onthou die Ruvuma naweek, hier is ‘n skakel vir besonderhede: 

Ruvuma naweek 

 

Baie liefde 

Danie en gesin 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 

https://photos.app.goo.gl/5GNBEV7L6wkRbqSs1
https://photos.app.goo.gl/5GNBEV7L6wkRbqSs1
https://www.facebook.com/events/1401837083234752/

