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1 Inleiding 
Als NGZN bestuur zijn wij blij en dankbaar dat het werk de afgelopen jaren onder Gods 
leiding voortgang heeft kunnen vinden en dat er meer aandacht is gekomen binnen de 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) kerken voor de specifieke opleidingsbehoeften 
van de Zulu sprekende kerken in Zuid Afrika. Daarnaast zijn we blij dat ds. Baron ook voor 
de komende periode beschikbaar is om de kerken in Nqutu te dienen in het missionaire werk 
zowel in het veld als met de opleiding van werkers in de kerken daar.  
 
In dit bewust kort gehouden document worden u de beleidsvoornemens van de Nederlands 
Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu voor de periode 2019 - 2022 aangeboden. Dit 
document bouwt voort op het beleidsplan 2013 - 2018 en is bedoeld om het werk van de 
NGZN in de positie te brengen dat op een verantwoorde wijze ondersteuning kan worden 
gegeven als onze laatste uitgezonden zendeling ds. Tjeerd Baron in 2021 met emeritaat 
gaat. Het is noodzakelijk dat er in de komende periode een structuur ontstaat waarin de 
partnerschapsrelatie tussen de NGZN en de kerken daar een duurzame vorm krijgt. Met 
name het letterlijk meer op afstand staan vraagt daarin aandacht.  
 
Naast een korte beschrijving van de omgeving waarin het werk in Zuid Afrika moet worden 
uitgevoerd treft u ook een korte terugblik aan van de resultaten over de periode 2013 - 2018. 
Ook wordt de visie en missie van de NGZN voor de komende periode opnieuw 
weergegeven. 
In het hoofdstuk Beleidsvoornemens worden de speerpunten voor het beleid van de 
komende jaren weergegeven. Hierin zijn de voornemens zo concreet mogelijk verwoord en is 
aangegeven wat dit in de praktijk voor de kerken in Nqutu en het bestuur van de NGZN 
betekent. 
 
 

2 Omgevingsanalyse  
 

- Zuid-Afrikaans politiek klimaat 
Na het verdwijnen van de apartheid in de jaren ‘90 is er veel veranderd in Zuid Afrika, 
met name in de grote steden was dat merkbaar. In het voormalige ‘thuisland’ 
KwaZulu, lange tijd het domein van de Inkatha partij van Buthelezi, gaan de 
veranderingen langzamer, vooral op het platteland. De positie van het African 
National Congress (ANC) is sterker geworden, ten koste van Inkatha, maar andere 
politieke partijen zoals de Democratic Alliance (DA) krijgen nog nauwelijks voet aan 
de grond. De machtsstructuur van het ANC, en dan in het bijzonder de inherente 
corruptie van de leiders, zorgt voor veel sociale onrust onder de lokale bevolking en 
leidt tegelijkertijd tot politieke apathie. Maar ook hier geldt dat de binding aan de stam 
(of: uitgebreide familie)  sterker is dan de binding aan de politiek of staat. 
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De landelijke Zuid-Afrikaanse politiek is ook na het vertrek van Zuma nog niet tot rust 
gekomen. De plannen voor een ingrijpende landhervorming (onteigening zonder 
compensatie van met name blanke boeren) en nieuwe verkiezingen in 2019 zullen 
hun uitwerking op de maatschappij en op de koers van de Rand niet missen. 

 
- Sociaal-economisch klimaat 

KwaZulu-Natal is, met uitzondering van de grote steden Durban en Pietermaritzburg, 
een van de armste delen van het land. Natuurlijke bodemschatten zijn er niet of 
nauwelijks, de werkeloosheid is er aanzienlijk hoger dan elders en ook vanuit de 
regering is er vrijwel geen belangstelling voor dit achtergebleven gebied. De 
infrastructuur is slecht, het onderwijs is minder bedeeld dan in andere provincies, 
zodat het investeringsklimaat voor de vestiging van productielocaties en 
overheidsinvesteringen ook bedroevend is. In het Nqutu district, waar nauwelijks 
blanken of coloreds wonen, komt dit schrijnend naar boven. En er zijn geen tekenen 
die erop wijzen dat dit op afzienbare termijn gaat verbeteren. 

. 
- Kerkelijke inbedding 

In het begin van de jaren ‘60 is er een overeenkomst getekend tussen de GKSA en 
een aantal (Nederlands) gereformeerde kerken in Nederland over het missionaire 
werk in het  KwaZulu-Natal district (Noord en Zuid). In 1982 is die overeenkomst 
herzien en vernieuwd. Het betreft dan met name het werk van Nederlandse 
zendelingen in het district. Afgesproken is dat de nieuw te stichten kerken onderdeel 
zouden uitmaken van de GKSA. De betrokkenheid van de nieuwe kerken bij de 
GKSA was in het begin gering, in de afgelopen 2 decennia is die betrokkenheid 
sterker geworden, met name door het (langzaam) verdwijnen van het Afrikaans als 
voertaal en betere integratie in het classis-werk. Met het komende vertrek van ds. 
Baron in 2021 zal de laatste Nederlandse zendeling afscheid nemen en komt het 
einde van de oorspronkelijke overeenkomst in zicht waarbij de verantwoordelijkheid 
voor de Nqutu-kerken volledig in handen van de GKSA kan worden gelegd. 

3 Terugblik Meerjarenbeleidsplan 2013–2018 
Er is veel bereikt in de afgelopen periode (2013-2018) maar er zijn ook punten blijven liggen, 
c.q. nieuw opgekomen. Een samenvatting: 

● Binnen de gemeente van eKwandeni is in Eshoba een nieuwe preekplaats ontstaan. 
Daarentegen is deze gemeente de preekplaats Scheepersnek kwijtgeraakt. Ook de 
gemeente van iSandlwana is een preekplaats (Mahlathini) kwijtgeraakt, dit door trek 
naar de grote stad c.q. het gebrek aan veldwerkers. 

● Het uitrollen van de Nehemia cursus gaat volgens plan en heeft eerste resultaten 
opgeleverd. 

● Samenwerking van de classes KwaZulu-Natal-Noord en -Zuid (waarin ook ‘blanke’ 
regionale GKSA-kerken zijn vertegenwoordigd) en het grotere GKSA kerkverband is 
verder van de grond gekomen. We zijn blij met de resultaten van de conferentie in 
voorjaar 2017 waarin gezamenlijk een strategie werd overeengekomen om de 
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problemen omtrent de opleiding van nieuwe (zwarte) predikanten op de agenda van 
de GS van de GKSA (januari 2018) te zetten. De uitkomst ervan is nog niet helemaal 
duidelijk maar de gezamenlijke aanpak stemt ons hoopvol. 

● De zelfstandigheid en zelfverzekerdheid van de lokale kerken is duidelijk vergroot, 
hetgeen gebleken is bij de bepaling van de rol van Ds. Baron in de komende periode. 

● Jimmy Khanye is in zijn rol als centrale administrateur gegroeid en de 
toezichthoudende rol van de NGZN in Nederland zal geleidelijk meer op afstand 
komen. 

Maar er zijn ook punten van zorg gebleven die onze verdere aandacht zullen behoeven: 
● Helaas is de dood in het Nqutu district altijd aanwezig en heeft ook in de afgelopen 

periode slachtoffers geëist onder ambtsdragers en gemeenteleden. 
● Er is helaas van een aantal ambtsdragers afscheid genomen i.v.m. onacceptabel 

gedrag 
● De informatievoorziening naar de NGZN en daarmee naar de steunbiedende kerken 

in Nederland laat nog altijd veel te wensen over 
● De (financiële) administratie vertoont nog hiaten en is voor verbetering vatbaar 
● De uitkomsten rondom initiatieven m.b.t. “Tentmaking Ministry” (TMM) zijn 

onduidelijk, in zover het invloed heeft op de bijdrage van de NGZN op de salarissen. 
● De voorgenomen reductie van de transportkosten heeft nog niet tot het gewenste 

resultaat geleid 
● Het vooruitkijken, de planning van activiteiten over een langere periode is en blijft 

lastig. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk gebleken om een meerjarenplanning voor 
onderhoud en bouw van kerkgebouwen op te stellen. 

We zullen ons blijvend moeten afvragen in hoeverre we de gelijkvormigheid van Nederlandse 
en Nqutu-kerken willen opleggen c.q. nastreven.  

4 Visie en Missie 

Onze Visie 
In gehoorzaamheid aan Christus in onze tijd uitvoering geven aan de grote opdracht zoals 
Jezus die aan zijn discipelen en daarmee aan ons heeft gegeven, Matteüs 28,18-20: 
‘Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.  En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
Met deze opdracht is ons gelijk de belofte gegeven dat Hij, die alle macht heeft in de hemel 
en op aarde, met ons is als we op weg gaan om deze opdracht uit te voeren. 
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Onze Missie  
De Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu brengt deze visie in praktijk door 
in woord en daad, in een “partnership relatie”, ondersteuning te verlenen aan de Reformed 
Churches in Nqutu (RCN) in Zuid-Afrika. Op basis van tweejaarlijkse afspraken worden de 
kerken van eKwandeni, Munywana, Ndindindi en iSandlwana ondersteund om verder tot 
zelfstandige gemeenten uit te groeien. Dit zowel in geestelijk als op materieel gebied. Door 
de inzet van ds. Tjeerd Baron wordt invulling gegeven aan de training van kerkleiders en 
wordt direct veldwerk verricht in de gemeente van iSandlwana.  
De vereniging zet zich ook in voor de uitwisseling van informatie tussen de RCN en de 
steunbiedende lidkerken in Nederland. 

5 Beleidsvoornemens 2019-2022  

Doorgaan op de ingeslagen weg, afbouw missionaire 
aanwezigheid NGZN 
Voornemen 
Bevorderen dat op grond van hun eigenheid de RCN kerken komen tot een kerkstructuur 
waarbij de zelfstandigheid en levensvatbaarheid wordt bestendigd en uitgebouwd, rekening 
houdend  met het vertrek van ds. Baron per juni 2021. Waarbij ook in in rekening moet 
worden gebracht dat de steun van de Nederlandse kerken voor dit zendingswerk afbrokkelt, 
wat betekent dat de financiële last op de kortere termijn al zou moeten afnemen.  Hiervoor is 
een belangrijke koerswijziging nodig, zowel bij de RCN als bij het GKSA kerkverband, met de 
volgende doelstellingen: 

● Het budget van de RCN met ingang 2020 taakstellend maken. 
● De NGZN bijdrage met ingang van 2020 maximeren en geleidelijk afbouwen met een 

nader te bepalen percentage. 
● De afbouw van de budgetten invullen door het financieel onafhankelijk maken van de 

RCN van de Nederlandse ondersteuning voor de bekostiging van hun eigen 
predikanten en lerend ouderlingen. Deze zullen hun inkomsten dan hoofdzakelijk 
verwerven via het principe van ”tent making ministry” en de bijdragen van de eigen 
gemeente. 

● De regeling om de operationele transportkosten te verminderen door de bijdrage van 
de NGZN hiervoor jaarlijks aan te passen. De uitwerking van deze regeling zal door 
de betreffende kerkenraden beter geëffectueerd moeten worden. 

● Meer structuur gaan aanbrengen in de communicatie tussen de Masibambisane 
Committee (MC) / kerkenraden en de NGZN (vast periodiek overleg). 

 
Implementatie (wat gaat dit in de praktijk betekenen) 
Dit voornemen kan alleen geïmplementeerd worden in nauw overleg met de kerken in Nqutu. 
Het is daarom noodzakelijk dat de delegatie die begin 2019 naar Zuid Afrika gaat indringend 
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met de broeders van het MC en van de afzonderlijke kerken spreekt. Het is daarbij van het 
grootste belang de visie van de RCN op een voor hen duurzame kerkstructuur te krijgen 
waarbij de afhankelijkheid van de zusterkerken in Nederland wordt beperkt. Daarnaast is het 
van belang dat de kerken in Nqutu het eigenaarschap voor deze structuur voor hun rekening 
nemen. 
De onder dit punt genoemde concrete punten zijn handvatten om dit denkproces niet alleen 
op papier gestalte te geven maar ook in de praktijk zichtbaar te maken.  
De verbetering van de communicatie is van levensbelang voor samenwerking tussen NGZN 
en de partnerkerken in Nederland en Zuid Afrika, in het bijzonder wegens het aanstaande 
emeritaat van ds. Baron. Belangrijk in deze zaak is de totstandkoming van persoonlijke 
contacten. 
Dit zal in de praktijk tweeërlei betekenen:  

● verbetering van de communicatie met de kerken in Zuid Afrika 
● verbetering van de communicatie met de Nederlandse lidkerken 

Voor wat betreft het eerste punt zal met name een duurzaam, periodiek contact met de 
secretaris van de MC moeten worden bewerkstelligd. Tot dusverre waren er veelal 
technische problemen die dit contact in de weg stonden. Deze zullen moeten worden 
verbeterd. Daarnaast is het van levensbelang voor de continuïteit dat de broeders en zusters 
in het Nqutu-district meer gaan beseffen dat partnership ook ‘delen’ inhoudt en dat betekent 
dat de Nederlandse partners deelgenoot willen worden van het wel-en-wee in de 
Nqutu-kerken. Slechts dan kan ook de Nederlandse betrokkenheid in stand blijven. De 
delegatie 2019 zal hieraan veel aandacht moeten geven. 
In de laatste tijd is de verspreiding van het NGZN-nieuws en het Nqutu-nieuws schaarser 
geworden, mede als gevolg van de ontbrekende informatie vanuit Zuid Afrika. Met het vertrek 
van ds Baron zal dat niet beter worden. Wij beseffen dat ook hier geldt: ‘uit het oog, uit het 
hart’ en dat heeft gevolgen voor de afnemende betrokkenheid van de lidkerken. Wij hopen en 
bidden dat we deze trend kunnen keren door alle betrokkenen hier nadrukkelijk op te wijzen. 
Het bestuur (en de delegatie 2019) is zich terdege bewust van deze problematiek en we 
hopen dat de samenwerking met DVN ons hierbij zal helpen. We verwachten dat de 
periodieke nieuwsbrieven naar de lidkerken in de komende tijd weer in ere hersteld kunnen 
worden. 
 

Contacten NGZN met GKSA 
Voornemen 
In overleg met de Commissie Contact en Samenspreking (buitenland) van de NGK komen tot 
een een overdracht van de rol van de NGZN naar het kerkverband van de GKSA en 
daarmee de positie van de kerken in het Nqutu district binnen de GKSA te waarborgen. 
Daarbij wordt de zendingsopdracht van de NG-kerken geleidelijk beëindigd. Dit betreft o.a.: 

● opleiding van predikanten 
● ondersteuning van de kerken op geestelijk en materieel gebied. 
● hierover in gesprek gaan met de Gereformeerde Kerk van Vryheid en via hen de 

Zendingsdeputaten van de Nationale Synode van de GKSA. 
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● De relatie met Zendingscommissie Scheepersnek (op termijn) bezien met het oog op 
een vereenvoudiging van een (organisatorisch) onoverzichtelijke situatie, bijvoorbeeld 
door terugtrekking van de NGZN uit de Scheepersnek commissie en rechtstreekse 
financiering aan eKwandeni. 

● Hierdoor zal de partnershiprelatie tussen de Nqutu-kerken en de NGZN een (deels) 
nieuwe invalshoek krijgen (via GKSA) 

● Binnen de classis KwaZulu-Natal Noord komen tot een nauwere samenwerking en 
ondersteuning van de administratieve taken binnen de MC 

 
Implementatie (wat gaat dit in de praktijk betekenen) 
Tot op heden is de ondersteuning van de kerken in Nqutu voornamelijk een taak geweest 
van de zusterkerken in Nederland. Deze ondersteuning is voortgekomen uit het 
zendingswerk waarvoor in het verleden door de GKSA een mandaat is gegeven aan de 
kerken in Nederland. Gezien de kerken in het Nqutu district inmiddels zelfstandige kerken 
zijn en zij deel uitmaken van de GKSA is het zendingsmandaat van de Nederlands kerken 
uitgevoerd en afgerond. Het is daarom ook wenselijk dat dit mandaat wordt teruggegeven en 
de GKSA de verantwoordelijkheid voor de geestelijke en materiële ondersteuning van de 
kerken in Nqutu overneemt.  
Om dit vorm te geven dient er verkennend overleg plaats te vinden tussen de NGZN en de 
GKSA (i.c. de classis) om te zien hoe deze overdracht kan plaatsvinden en op welke wijze 
daarna de relatie tussen de RCN, de GKSA en NGZN vorm gegeven wordt, waarna het 
verdere initiatief bij de RCN dient te komen. 
Om dit in gang te zetten wil de komende delegatie (2019) naar Zuid Afrika, samen met 
afgevaardigden van de MC, een afspraak arrangeren met de GKSA kerk van Vryheid en de 
Zendingsdeputaten van de Nationale Synode van de GKSA om dit punt te bespreken. 
Daarnaast kan samen met de Commissie voor Contact en Samenspreking (buitenland) in de 
persoon van ds. Fritz Krüger en de kerken in het zuidelijke deel van het district (Kampen) 
worden gezocht naar mogelijkheden om dit punt bij de GKSA synode onder de aandacht te 
brengen.  

Contacten met “Verre Naasten” 
Voornemen 
Onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een samenwerking met “Verre Naasten” om te 
komen tot verdere professionalisering van de NGZN m.n. op het gebied van communicatie.  
Onderzoeken of en hoe een vervolg van Masakhane-reizen in samenwerking met DVN 
kunnen worden opgepakt. 
 
Implementatie (wat gaat dit in de praktijk betekenen) 
In de loop van 2018 zijn de eerste contacten met “Verre Naasten” ontstaan. 2018/19 wordt 
gezien als een pilot jaar waarin bezien kan worden hoe de NGZN en “Verre Naasten” elkaar 
kunnen helpen. Daartoe bezoekt een contactpersoon van “Verre Naasten” als adviseur de 
bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt in BZA verband de samenwerking met de “Verre 
Naasten” geëvalueerd. Inmiddels zijn wijzigingen in de statuten van het Landelijk 
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SamenwerkingsVerband Mission (LSV) voorgesteld die het mogelijk maken dat andere dan 
GKv kerken en ´organisaties op het gebied van mission´  lid kunnen worden. Bij goede 
resultaten uit de pilot zal in de loop van 2019 worden besloten of een voorstel tot 
lidmaatschap van de LSV en dus van ¨Verre Naasten¨ zal worden gedaan aan de NGZN 
Ledenvergadering. 

Samenwerking met Sizanani 
Voornemen 
De samenwerking tussen Sizanani (ZA) en de Nqutu-kerken (kerkenraden) is voor 
verbetering vatbaar. Voor zover mogelijk vanuit Nederland, zal intensivering van deze 
verbinding worden aangemoedigd. 
 
Implementatie (wat gaat dit in de praktijk betekenen) 
Het is noodzakelijk dat zowel het Woord als de Daad gestalte krijgt in de verkondiging van 
Christus. Dit zal onderwerp van overleg tussen het bestuur van de stichting Sizanani (NL) en 
de NGZN in Nederland zijn. Gezocht zal worden naar een vorm van samenwerking tussen 
de kerken in Nqutu en Sizanani-SA waarbij het diaconaat van de kerken en het werk van 
Sizanani SA meer dan nu op elkaar betrokken worden.  
 

Tot slot 
Onze beleidsvoornemens zijn uitdagend en zullen van onze kant veel aandacht vragen om 
de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de kerken in Nqutu aan de GKSA op een 
goede manier te bewerkstelligen. Ook zal de communicatie tussen de lidkerken in Nederland 
en de kerken in ZA voortdurend onze aandacht hebben. Wij hopen dat de mogelijke 
samenwerking met “Verre Naasten”, die hiermee veel ervaring heeft, een positieve bijdrage 
kan geven. Daarbij realiseren wij ons dat de implementatie van vooral de financiële aspecten 
heel wat zal vergen van de kerken in Nqutu. Als we voor ogen houden dat we onze broers en 
zussen van de jonge kerken in het Nqutu-district niet in de steek willen laten, moeten we 
onder ogen zien dat het tijdpad waarin wij, als doelgerichte westerlingen, onze voornemens 
willen uitvoeren niet altijd zal overeenkomen  met het tijdpad dat onze broers en zussen 
nodig hebben om ingrijpende wijzigingen die wij nu gewenst achten, in en door te voeren. 
Tegen die achtergrond bidden we om wijsheid om in goed overleg met onze broers en 
zussen in het Nqutu-district te komen tot een ook in de toekomst duurzame kerkstructuur. 
Het is niet uit te sluiten dat het tijdpad om onze voornemens te (kunnen) implementeren dan 
wel eens langer kan zijn dan 2022/2023. 
 
Mede door de grote invloed van wisselkoersen op het budget is het daarom om dit moment 
nog niet goed mogelijk een meerjarenbegroting voor de jaren na 2019 op te stellen en/of 
uitspraken te doen over de te verwachten ontwikkeling van de bijdragen per lid. 
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