
 

 

“De HERE is mijn herder, mij ontbreekt 
niets, Hij doet mij nederliggen in grazige 
weiden; Hij voert mij aan rustige 
wateren” – Psalm 23:1,2  
 
Lieve allemaal,  
 
Intussen zijn we alweer bijna 1 jaar in Zuid 
Afrika. Op het moment is het bij ons volop 
zomer. Meestal is het erg warm, zo’n 25 
tot 30 graden, of soms nog iets hoger, en 
’s nachts temperaturen rond de 20 
graden. Gelukkig wennen we er al een 
beetje aan. Zoals jullie weten hebben we 
per 1 januari 2012 ons werk bij Immanuel 
Ministries beëindigd. We hebben toen  
veel bemoedigende reacties gekregen. 
Heel erg bedankt hiervoor!  
We zijn sterk bepaald bij Psalm 23. Het 
was alsof God wilde zeggen, “Ik zorg voor 
jullie en geef jullie rust”. Zo hebben we de 
moeilijkheden in Zijn hand kunnen leggen, 
en zien uit naar de toekomst.  
 

Veranderingen 

Jullie denken wellicht “wat doen jullie dan 
nu in Zuid Afrika?” In Knysna zijn we 
betrokken bij een fijne gemeente met de 
naam “The Rock”. Toen zij eind vorig jaar 
hoorden dat we gingen stoppen bij 
Immanuel Ministries vroegen zij ons of we 
via The Rock wilden werken. Na gebed en 
enkele gesprekken zijn we inmiddels via 
hen begonnen in een klein dorpje: 
Rheenendal. Dit dorpje ligt ca. 25 km van 
Knysna af. Hier helpen we mee met het 
uitdelen van voedsel via een soepkeuken, 
die daar door een echtpaar uit het dorpje 
is opgezet, en mede gesponsord wordt 
door The Rock. Tevens geven we hier 
Bijbelclub, huiswerkbegeleiding en doen 
we sport en spel met de kinderen.  
 

 
 

 
 
Rheenendal is een arm boerendorpje, dat 
vorig jaar augustus in het landelijke 
nieuws kwam vanwege een tragisch 
busongeval. Hierbij kwamen de chauffeur 
en 14 kinderen om het leven. De 
schoolbus die zojuist was gestopt om 
enkele kinderen te laten instappen, ging 
plotseling weer rijden doordat de remmen 
niet meer functioneerden en kwam  
hierdoor in een rivier terecht. Een 
gebeurtenis die het dorpje behoorlijk 
geschokt heeft. Aangezien we hier nog 
maar kort werken, kunnen we er verder 
nog niet zoveel over vertellen.  
 

 
 
Daarnaast geven we elke vrijdagochtend 
bijbelles in het Engels op de Knysna 
Primary School aan kinderen van ca. 9 jaar 
(grade 3). Dit betekent extra vroeg uit bed, 
want de les begint om half 8 ’s ochtends!  
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We hebben ontdekt dat we het erg leuk 
vinden om met kinderen te werken, en 
een band met ze op te bouwen.  
 

Bezoek 

In de kerstperiode hebben we een goede 
tijd gehad door het bezoek van Inge, 
Laurens en Lois. We hebben 2 weken 
kunnen genieten van hen, en de tijd ging 
natuurlijk veel te snel. Maar binnenkort 
hopen we hen weer te zien, en ook jullie 
allemaal, want we komen met verlof naar 
Nederland van 19 april tot 4 juni.  
Dit hebben we mede zo gepland omdat 
Laurens en Lois op 19 mei in het 
huwelijksbootje stappen.  
En dat willen we zeker niet missen!  
 

 
 

* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden en bemoedigingen 
- jullie financiële steun 
- dat God voorzien heeft in een nieuwe  
plek voor ons  

* We vragen uw gebed voor: 
- onze visa, die op uitnodiging van 
Immanuel Ministries uitgegeven zijn, en 
nu door hen ingetrokken zijn.  
We vragen nu nieuwe visa aan op 
uitnodiging van The Rock.  
- het verwerken van de teleurstellingen 
die we opgedaan hebben.  
- ons nieuwe werk, dat we hier in mogen 
groeien en creativiteit hiervoor mogen 
ontvangen.  
 
Groetjes en Gods zegen gewenst,   

Dick en Rita Lagerwerf 

 
Oom Hendrik en tannie Maria, het 
Afrikaanse echtpaar wat al 32 jaar de 
soepkeuken beheert. 
 
dicklagerwerf@gmail.com   
U kunt ons ook volgen via Facebook  
Ons postadres in Zuid-Afrika is:  
D. Lagerwerf  
Suite No. 95  
Private Bag X 013  
Knysna 6570  
South Africa  
Tel. +27 79 29 18 901  

 

 * Financiële steun  
Mocht u ons financieel willen 
ondersteunen, dan kunt u ons steunen 
door uw bijdrage over te maken op 
bankrekeningnummer 48.63.80.335 t.n.v. 
Stichting Nederlandse Gemeenschap voor 
Wereldevangelisatie, Postbus 18, 7350 AA 
Hoenderloo, onder vermelding van Dick 
en Rita Lagerwerf. Dit laatste moet wel 
duidelijk vermeld worden, want anders 
weten ze niet waar het naar toe moet, en 
dan krijgen we uw gift misschien niet.  
Bovengenoemde stichting heeft het 
zogenaamde Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) certificaat welke van 
belang is voor de aftrek in de aangifte van 
de inkomsten belasting en de 
vennootschapsbelasting.  
Indien u geen gebruik wilt maken van de 
belastingaftrek voor uw giften, dan kunt u 
uw gift ook overmaken op bankrekening 
2943915, t.n.v. D. Lagerwerf onder 
vermelding van “Gift” 
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