
 
 

 
 
 
 
“verbly julle in die hoop; wees geduldig in die 
verdrukking; volhard in die gebed. “   
                                          Rom. 12:12 (Afrikaans ‘53) 
 
Lieve allemaal,  
 
Heerlijk, dat we ons altijd kunnen verblijden in de 
hoop, die in ons is. Als we verdrukking ervaren is het 
dikwijls moeilijk om geduldig te zijn, om positief te 
blijven. Om te blijven vertrouwen.  
Hoewel de mensen hier in Zuid Afrika ons regelmatig 
vertellen dat ze erg blij zijn, dat we hier zijn, lijkt de 
praktijk de laatste tijd heel anders. Dit komt door de 
veranderde regelgeving van de visa. Het lijkt erop 
dat de Zuid Afrikaanse regering geen vrijwilligers 
meer wil toelaten. Het wordt er in ieder geval niet 
makkelijker op om een visum te krijgen of te 
verlengen. In september 2014 zijn we begonnen met 
het verzamelen van de benodigde documenten 
hiervoor. Het is een flinke papierwinkel die je moet 
doorwerken. We hebben daarom een bureau 
ingeschakeld, wat hierin gespecialiseerd is. Nu ruim 
een half jaar later hebben we nog geen visum. 
Vanwege de langdurige poststaking eind 2014 zat 
het ontvangen van de “police clearance” tegen, een 
verklaring van goed gedrag. Deze hebben we 
opnieuw aangevraagd, zodat dit formulier de 
tweede keer via de koerier bezorgd kon worden.  
Later toen we de visa konden ophalen, bleek dat de 
verkeerde visa opgestuurd waren, en we een 
rectificatie  voor de visa moesten aanvragen. Nu we 
dit schrijven wachten we nog steeds op de uitslag 
hiervan. Dit zou allemaal niet zo heel erg zijn, als 
intussen Rita’s moeder niet ziek was geworden, en 
Rita toch wel heel graag nog even naar Nederland 
zou willen om haar moeder te bezoeken. Maar 
helaas… Het oude visum inmiddels verlopen, en het 
nieuwe nog niet binnen… je zit dan vast in het land. 
Ga je toch Zuid Afrika uit zonder geldig visum, dan 
word je ongewenst verklaard, en kom je voorlopig 
het land niet in. Geduld is dan wel heel belangrijk, 
en vertrouwen dat het allemaal goed komt, hoe de 
uitkomst ook zal zijn. Dan is gebed zo’n machtig 
wapen. Want behalve bidden kunnen we hier verder 
niets aan doen of veranderen. Daarom gaan we door 
met bidden en danken we God, dat Hij in Zijn 
grootheid en almacht weet wat het beste is in deze, 
en in elke situatie.  
 

 

Mission School 
 

 
Samenkomst in de hal  
 
De Mission School groeit elk jaar en de gratis lokatie 
boven de Vineyard Kerk is veel te klein geworden. Er 
wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie voor de 
school. Door het gebrek aan genoeg klaslokalen 
zitten wij nu met onze klas en Grade 4 in de hal. Het 
is dikwijls rumoerig, doordat deze klassen van elkaar 
gescheiden zijn door een dunne wand. Dit jaar 
hebben we op de Mission School samen de 
verantwoording over één klas (Grade 3 = groep 5 in 
Nederland). Dit is een pittige klas. Er zijn meerdere 
kinderen met leerproblemen, speciaal Khanya en 
Bayolise hebben veel aandacht nodig. Tevens is het 
de bedoeling dat de kinderen elk jaar zelfstandig een 
aantal boeken doorwerken onder begeleiding van 
ons. Het is belangrijk dat ze deze boeken begrijpen, 
zodat ze hun testen met goed resultaat kunnen 
afronden. Daarnaast willen we de kinderen leren 
over de liefde van God, en ze laten weten dat we er 
voor hen zijn, als ze ons nodig hebben.  
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2015 
Nieuws

brief- 1  



Smiley’s Daycare 
 

Zoals jullie weten werken we in Smiley’s Daycare, 
een crèche in een arme wijk van Knysna.  De meeste 
kinderen, die hier wonen, worden dikwijls aan hun 
lot overgelaten, met veel nare gevolgen, zoals het 
gebrek aan opvoeding, gevaar voor verkrachting, 
kidnapping en moord.  De crèche is begonnen met 
de bouw van 3 lokalen voor de kleintjes, maar door 
geldgebrek ligt dit werk nu al geruime tijd stil. 
Momenteel kunnen we elke dag 14 kinderen 
voorzien van een goede opvang.  Ons hart gaat uit 
naar de vele kinderen die dit nog moeten missen.  
Dit jaar voeren we aktie voor deze crèche.  Dit wordt 
o.a. gedaan tijdens de zendingsmarkt van de EGHW 
in Oud-Beijerland op zondag 17 mei a.s.   
Helpt u mee om te bouwen?  

- Door uw gift helpt u mee aan de bouw van 
goede ruimtes voor deze crèche. 

- Door uw gift helpt u mee aan het bouwen 
aan de toekomst van deze kleine kinderen.   

 
Bent u niet in de gelegenheid om deze 
zendingsmarkt te bezoeken, en wilt u de bouw van 
de crèche steunen, dan kunt u ook een gift 
overmaken via banknummer: 
NL31DEUT0486380335 t.n.v. Stichting Nederlandse 
Gemeenschap voor Wereldevangelisatie,  Postbus 
18, 7350 AA Hoenderloo, onder vermelding van:    
Dick en Rita Lagerwerf/Daycare. 
 
Hartelijk dank namens Smiley’s Daycare en ons. 
 

 

 

 
 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
 
* We vragen uw gebed voor:  
- vernieuwing van onze visa 
- ons werk op de Mission School  
- de bouw van Smiley’s Daycare  
- gedragsproblemen van de schoolkinderen 
- onze veiligheid en gezondheid  

 
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 2918 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.  
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