
 
 
“Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende 
deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand 
kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij 
hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet 
verloochend. “ - Openbaring 3:8 
 
 
Lieve allemaal,  
 
In onze laatste nieuwsbrief van 2012 schreven we 
dat we niet meer in de soepkeuken van 
Rheenendal werken. We vonden dit erg jammer. 
Helaas is de deur naar Rheenendal nog steeds 
gesloten.  Deze teleurstelling is inmiddels 
omgedraaid in enthousiasme en dankbaarheid, 
want na een lange tijd van gebed en bezinning 
zijn er weer deuren voor ons opengegaan.  
Via Lizemari, die we spraken na een dienst in 
onze kerk “The Rock” zijn we uiteindelijk op de 
Concordia Vineyard Mission School terecht 
gekomen in Knysna. Op deze school wordt les 
gegeven aan kinderen, die van buiten Zuid-Afrika 
komen (Zimbabwe, Malawi, Zambia, e.d.). 
Doordat er door de ouders thuis geen of 
gebrekkig Afrikaans, Engels of Xhosa gesproken 
wordt, is het moeilijk voor hun kinderen om mee 
te komen op de andere scholen. Op de Mission 
School hebben de kinderen een individueel 
lesprogramma volgens het ACE systeem 
(Accelerated Christian Education). Elk kind werkt 
op zijn/haar eigen tempo en niveau. Wij 
assisteren de leerkrachten, en geven een paar 
keer per week bijbelles.  

 
 
We zijn blij met dit werk en vinden het leuk om 
samen met de leerkrachten, die uit verschillende 
landen komen, een verschil te kunnen maken in 
de levens van deze kinderen.   
Website:  http://www.knysnamissionschool.co.za  
  

 
Via Richard Meyer, onze voorganger, werken we 
nu ook in een crèche van een kerk in de wijk 
Concordia. De crèche is eind vorig jaar van start 
gegaan. Veel van deze kinderen die hier komen 
zouden anders aan hun lot overgelaten worden, 
en de hele dag op straat rondzwerven. De 
kinderen krijgen hier structuur mee en ze leren 
alvast eenvoudige dingen, zoals kleuren 
herkennen, letters en de dagen van de week. Zo 
worden ze alvast voorbereid op het naar school 
gaan. Ook hier wordt de kinderen bijbelles 
gegeven en Bijbelse liedjes aangeleerd.   
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2013 
Nieuws

brief  1 

-  

Kinderen van de Mission School 

Creche Concordia 

http://www.knysnamissionschool.co.za/


Op de Knysna Primary School (basisschool) geven 
we ook dit jaar elke vrijdagochtend bijbelles in 
het Engels aan Grade 3. 
 

 
Samenkomst in de aula 

 
We zijn dankbaar dat we weer mogen dienen in 
Gods Koninkrijk en Gods Woord mogen zaaien in 
de kinderlevens. We hopen jullie de volgende 
keer wat meer te vertellen over onze 
belevenissen met “onze” kinderen.  
 
In december werden we verrast door onze 
vriendin Murray uit Jeffrey’s Bay, die ons 
uitnodigde om samen met haar voor een week op 
vakantie te gaan naar Plettenberg Bay. Deze 
vakantie was haar gratis aangeboden door 
vrienden, en wij mochten meegenieten.    
 

 
Vakantie met Murray 

 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons nieuwe werk op de school en de crèche  
  
* We vragen uw gebed voor: 
- voor ons nieuwe werk, dat we de kinderen 
mogen bereiken met Gods liefde  

 

 
Hartelijke groeten,    

Dick en Rita Lagerwerf 
E-mail: 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.  

 
 

We leren de kinderen o.a. deze tekst uit Joh.3:16 
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