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Afscheid van ds. Tjeerd Baron in het Nqutu-district

Ook in het Nqutu-district hebben de broeders en
zusters afscheid genomen van ds. Tjeerd Baron en
zijn vrouw Marga, ter gelegenheid van Tjeerds
emeritaat. Zowel de corona-maatregelen als de
gezondheid van ds. Baron lieten niet toe om dat op
een grootse manier te doen, helaas. De kerken
kozen daarom voor een afscheid op KwaLanga, met
vertegenwoordigers van de vier kerkenraden. Op 15 oktober vond dit plaats. Na afloop van het
formelere gedeelte was er een gezellig samenzijn waarbij uiteraard samen gegeten werd.

Muziek!
Er zijn ook afzonderlijke contacten tussen sommige NGZN-lidkerken en de kerken in het
Nqutu-district, naast die via het bestuur. Zo worden soms zorgen gedeeld en concrete noden komen
aan het licht.
De kerken in Nqutu willen de jeugd meer bij de erediensten kunnen betrekken. Dat klinkt herkenbaar!
Hiervoor wilden ze graag een goede geluidsinstallatie hebben, een keyboard en luidspeakers. De ZC
van Amersfoort-Noord speelde hierop in en verzamelde een mooi bedrag. Toen ook de kerk van
Oegstgeest erbij betrokken werd, werd dat bedrag bijna verdubbeld! Zo konden alle vier kerken in het
Nqutu-district een passende installatie aanschaffen. Wel werd als voorwaarde gesteld dat elke kerk
een eigen, lokale bijdrage inzamelt zodat het een echt ‘gezamenlijk’ project kon worden, en het was
ook nog wel zoeken naar gemeenteleden die hier ook daadwerkelijk op kunnen spelen.
Inmiddels zijn nu alle vier kerken voorzien, maar aangezien de corona-maatregelen ook het (kerkelijk)
leven in Zuid-Afrika behoorlijk beperken, zijn we nog in afwachting van een aantal filmpjes om het
mooie resultaat aan de gulle gevers en de rest van de achterban te kunnen tonen.



Zorgen om Scheepersnek
Sinds tientallen jaren wordt het werk van ds. Patrick
Motloung ten noorden van het district, in de omgeving
van Vryheid (Bhekuzulu, Dudusini, Eshoba,
Scheepersnek) mede ondersteund door de
GKSA-kerken in Vryheid en Newcastle. Dit gebeurt
via de Zendingscommissie Scheepersnek, waarin ook
de NGZN vertegenwoordigd is. Doordat de kerken
van Vryheid en Newcastle sterk slinken, wordt hun
inbreng in de laatste tijd steeds minder. We maken
ons zorgen over de toekomst van de
Scheepersnek-commissie. Uit verantwoordelijkheid
naar ds. Motloung zorgen we als NGZN ervoor dat in ieder geval, naast zijn salaris,
verzekeringspremies worden betaald, zodat zijn pensioen niet in gevaar komt en zijn auto niet
onverzekerd rondrijdt. Tegelijk is dit voor deze kerken een leerschool hoe het is om op jezelf
teruggeworpen te zijn. De kerken van Bhekuzulu enz. helpen ds. Motloung gelukkig ook zelf met
praktische en ook enige financiële ondersteuning. (foto: Bijbelstudie in Bhekuzulu, nov. 2016)

Ledenvergadering
Al is het een Nqutu nieuws, hier toch ook een bericht over de ledenvergadering. Vanwege de
verscherpte maatregelen kon die op 29 november op het laatst toch niet doorgaan. Wij hadden op de
ledenvergadering bovengenoemde zaken met u willen bespreken. Gezien de recente berichten en de
verlenging van de overheidsmaatregelen ten aanzien van corona 19 denken we nu aan een
vergadering in de tweede helft van februari, maar wachten eerst de verdere corona-berichten af.

Interview met ds. Patrick Motloung
Op de ledenvergadering hadden we u ook graag een interview laten zien
dat Bauke Versteeg met ds. Patrick Motloung heeft gehad. Ds. Patrick
Motloung vertelt in het interview iets van hoe het nu gaat in de kerken
ondanks corona, waar de kerken dankbaar voor zijn, en wat er nodig is
voor de voortgang van het werk in de kerken.
Hierbij een link naar het betreffende interview zodat het alsnog kunt
bekijken en beluisteren, en u het ook met de gemeenteleden kunt delen.
U kunt het interview wellicht ook laten zien in de dienst.

https://youtu.be/7wq5lDamkY8

