
 

 

“Vertrouwt op de HERE voor immer, want 
de HERE HERE is een eeuwige rots” –  
Jesaja 26:4 
 
Lieve allemaal,  
 
Het is april en de zomer loopt op zijn eind 
in Zuid Afrika, alhoewel het weer nog 
zomers aanvoelt voor ons Nederlanders. 
De korte broek kan nog steeds aan!   
 

Veranderingen 

 

 
De verhuiswagen staat voor! 
 

Nadat we begin dit jaar van organisatie 
veranderd zijn, zijn we ook nog eens 
verhuisd in maart. We wonen nu aan de 
andere kant van Knysna in een kleinere 
cottage. We kregen van de huurbaas te 
horen dat de huur met 10% omhoog zou 
gaan, dus wij op zoek of er iets 
goedkopers te vinden zou zijn. Toen we 
vorig jaar op zoek waren naar een huisje 
was dit de goedkoopste die we konden 
vinden. Nu vonden we verschillende 
huisjes die goedkoper aangeboden 
werden en we zijn er 3 gaan bekijken. De 
eerste bleek de beste te zijn. We voelden 
ons gelijk helemaal thuis in deze cottage. 
Het bijkomende voordeel is dat het 
dichter bij het centrum van Knysna ligt, en 
ook dichter bij Rheenendal.  

 
Ons nieuwe onderkomen. 

 
 

 
 

 
 
Vertrouwen 
Door alle veranderingen hebben we een 
moeilijke tijd gehad. Met name Rita vond 
het zwaar om te verwerken.  
We vertrouwen er allebei op dat we de 
teleurstellingen helemaal achter ons gaan 
laten.  
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 Verlof 
Na ruim een jaar in Zuid Afrika geweest te 
zijn komen we van 19 april tot 4 juni voor 
verlof terug in  Nederland. We zijn dan 
telefonisch bereikbaar op 06-10777388. 
We hopen velen van jullie dan te 
ontmoeten en we zien erg uit naar het 
huwelijk van Laurens en Lois, dat op 19 
mei zal plaatsvinden.  

 
Ontmoetingsavond 
Er is een ontmoetingsavond gepland voor 
alle sponsors, nieuwsbrief lezers en 
overige belangstellenden. Deze avond zal 
plaatsvinden op woensdagavond 9 mei in 
Pand 75, Oostdijk 75, Oud-Beijerland. 
Inloop vanaf 19.30 uur, start presentatie 
20.00 uur. We brengen jullie dan graag op 
de hoogte van onze nieuwe 
werkzaamheden.  
Hieronder alvast enkele foto’s hierover. 
 

 
Kinderbijbelclub  
 

 
In de rij voor soep met brood  
 

 

* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden en bemoedigingen 
- jullie financiële steun 
- dat we onze nieuwe visa ontvangen 
hebben.  
 

* We vragen uw gebed voor: 
- het achter ons laten 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 
 
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.  
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