
 
 
“Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik 
heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij“   
                                                        Jes.43:1b (NBV) 
 
Lieve allemaal,  
 
Bovenstaande tekst zegt zoveel. Gods Liefde voor 
ons is hier zo duidelijk. Veel mensen zijn angstig, 
eenzaam en weten niet waar ze met hun 
problemen naar toe moeten.  Ze weten 
nauwelijks wie of wat ze zijn. Kinderen waar we 
mee mogen werken hebben deze moeilijkheden 
al. Soms krijgen we een briefje van één van de 
kinderen waar bijvoorbeeld letterlijk in staat: 
“Help me, mijn ouders gaan scheiden, en ik weet 
niet wat ik moet doen.” Gelukkig heeft God de 
oplossing voor dit kind en voor ons. God zond Zijn 
Zoon Jezus naar de aarde om in onze plaats te 
sterven, om ons met God te verzoenen. Wat 
geweldig dat we binnenkort met Pasen vieren dat 
Jezus de dood heeft overwonnen, dat Hij leeft!  
Het is niet zo dat we er gemakkelijk over denken 
als een kind gebed vraagt omdat de ouders gaan 
scheiden of wanneer er ernstige ziekte is in de 
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familie. Dit heeft pijnlijke gevolgen. We zijn ervan 
overtuigd dat als kinderen Jezus kennen, ze Hem 
als hun Trooster zullen ervaren.  
We zijn dankbaar dat we aan de kinderen mogen 
vertellen, dat Jezus hun Verlosser is, dat Jezus elk 
kind bij zijn/haar naam kent. Ze mogen weten dat  
Jezus hen persoonlijk roept, en hoe ze tot Jezus 
kunnen komen. We worden hier zelf blij van!  
In grade 3 (groep 5 in Nederland) van de lagere 
school in Knysna, waar we op vrijdagochtend 
bijbelles geven, vertellen we nu over de namen 
van Jezus. Dit zijn bijzondere lessen.  
We vertelden o.a. dat Jezus de deur is naar God, 
de Vader. We hebben de kinderen gevraagd om 
de deur van hun hart te  openen. Jezus zegt in 
Openbaring 3:20 (NBV) “Zie, Ik sta aan de deur en 
Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd 
met hem gebruiken, en hij met Mij.”  
Een groot aantal kinderen uit de klas heeft 
werkelijk de deur van hun hart geopend voor 
Jezus. Dit is zo mooi!  
 

 
Op de crèche zijn er kinderen die nog te klein zijn 
om te vragen of we voor, of met ze kunnen 
bidden. Toch hebben ze ons gebed hard nodig. 
Een aantal weken geleden heeft één van de 
jongetjes op een avond gezien hoe zijn vader zijn 
moeder zo erg mishandelde, dat zij diezelfde 
avond aan haar verwondingen overleden is. Zijn 
vader zit nu in de gevangenis, en het jongetje 
wordt nu opgevangen bij zijn oma. Hij is 4 jaar, en 
beseft het allemaal nog niet zo goed. Toch 
merken we aan hem dat hij stiller is dan 
voorheen…   Bidden is dan zo’n sterk wapen.  

2014 
Nieuws

brief  1 

-  



 
Dick spreekt over geduld op de Mission School 

 
Een groot deel van onze tijd zijn we op de Mission 
School. Dit is een bijzondere plek. De kinderen 
wordt geleerd hoe ze hun geloof in Jezus kunnen 
toepassen. We praten bijv. met de kinderen over 
verschillende onderwerpen, zoals: 
zelfbeheersing, geduld, vreugde, betrouwbaar 
zijn, respect, en dit vanuit Bijbels perspectief.  
Het is leuk om met de kinderen op te trekken. 
Het is goed om juist die kinderen te begeleiden, 
die moeite hebben met leren en vooruitgang te 
zien. Bij allebei de klassen waarin we werken 
gebeurde het dat de lerares een paar keer ziek 
was, en we zelf de leiding in de klas hadden. Dit 
ging goed, en hierdoor merkten we dat we 
gegroeid zijn in dit mooie werk.  
 

 
We vertellen ook over Nederland 

 
Op de Mission School is gebed heel belangrijk. 
Voordat de kinderen de school binnenkomen 
bidden we met elkaar voor de kinderen.  

Soms heb je onverwachte gebeurtenissen, zoals 
een meisje dat niet in het taxibusje wilde stappen 
om naar school te gaan, vanwege een ruzie met 
andere schoolkinderen, en dus in de stad bleef, 
wat gevaarlijk kan zijn voor haar. Dick en een 
lerares zijn haar gaan zoeken, omdat de lerares 
wel een idee had waar ze haar konden vinden.  
En ze vonden haar daar! Haar oma, door wie ze 
opgevoed wordt, kwam Dick de volgende dag 
bedanken. Zelf waren we net zo dankbaar als 
haar oma, dat er niets gebeurd was.  

 
Rita en Natasha met de kinderen van Grade 2 
 
Wat heel grappig is, is dat Dick met een lerares 
uit Zimbabwe samenwerkt, die geen woord 
Afrikaans spreekt, terwijl de kinderen dit in Grade 
3 voor het eerst gaan leren. Dit betekent dus dat 
Dick nu Afrikaanse les geeft aan de kinderen.  
Wie had dat kunnen bedenken!   
 

 
Dick en Maureen met de kinderen van Grade 3 
 



Binnenkort komen we heel kort naar Nederland 
i.v.m. de verjaardag van Rita’s moeder, die 17 
mei  90 jaar hoopt te worden.  
We zijn in Nederland van 12 tot 23 mei.  
 

 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
- de mogelijkheid om voor een kort familiebezoek 
naar Nederland te komen  
 
* We vragen uw gebed voor: 
- ons werk, dat we de kinderen mogen bereiken 
met Gods liefde  
- goede samenwerking op school en in de crèche 
- de crèche, waar dit jaar minder kinderen komen   
 

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 banknr. NL31DEUT0486380335 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.  

 
After-care Mission School  (naschoolse opvang) 
 

 
Vergadering, Mission School  
 

 
Boven en onder: Sportdag op de Mission School  
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