
Dank mee voor ‘mannen met impact’  
in Zuid-Afrika 

Op woensdag 2 november is het weer Dankdag. 
Samen danken we onze God dan extra voor al het 
goede dat we van Hem krijgen. Dankdag is óók een 
mooi moment om mee te danken met het goede wat 
broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen! 
Verre Naasten vraagt daarom deze Dankdag 
aandacht voor ‘mannen met impact’ in Zuid-Afrika. 
Zoals ds. Phineas Kgatle en broeder Norman Sebela. 

 

Dankbaar voor ‘mannen met impact’ 

Waar ds. Phineas Kgatle (links op de foto) in Soshanguve, Zuid-Afrika dankbaar voor is? In hun 

kerkgebouw zijn er wekelijks bootcamplessen voor ouderen, is er begeleiding van jongeren en leren 

mensen elke zondag wat het betekent om daadwerkelijk Jezus te volgen. Maar in het bijzonder is ds. 

Phineas dankbaar voor verschillende ‘mannen met impact’ in zijn jonge zendingsgemeente. Eén ervan is 

Norman Sebela (rechts op de foto). Zo’n 10 jaar geleden leerde hij God kennen: een flinke verandering in 

zijn leven. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor de mensen om hem heen! Jezus volgen betekent voor 

Norman om - juist als man - zijn verantwoordelijkheid te nemen.  

Kerk zijn die Jezus’ licht laten schijnen 

In de zendingsgemeente van ds. Phineas gaat het niet alleen om de wekelijkse kerkdienst. Er is een groot 

verlangen om ook doordeweeks Jezus’ licht te laten schijnen, als actieve discipelen. En wat zou het mooi 

zijn als daar méér mannen aansluiten, tot zegen van de hele gemeenschap. Mannen met impact!  

Tegelijk ligt er een financiële uitdaging om de kosten van de gemeente te betalen. Om het werk van ds. 

Phineas, zijn zoektocht naar meer mannen met impact en de opbouw van zijn jonge gemeente door te 

kunnen zetten, zijn ze afhankelijk van financiële steun. 

 

Dank mee. En geef, uit 

dankbaarheid! 

Houd de beweging van kerken die impact 
willen maken in Zuid-Afrika gaande. Dank 
mee voor alles wat er gebeurt en geef een 
gift voor het mooie werk van ds. Phineas en 
zijn collega-evangelisten! 

 
Meer informatie over dit collectedoel vindt u 
op:  www.verrenaasten.nl/dankdag.  
 
Uw dankbare giften zijn hartelijk welkom tijdens de Dankdag-collecte, via de website van Verre Naasten 
of rechtstreeks op het rekeningnummer van Verre Naasten: 
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