
 
 

 
 
 
 
“Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, 
en Hy sal dit uitvoer“   
                                          Psalm 31:5 (Afrikaans ‘53) 
 
Lieve allemaal,  
 
Hier weer een berichtje over hoe het met ons gaat 
in Knysna. We merken dat we nog steeds groeien in 
het werk dat we mogen doen. De tekst, die we aan 
het begin van onze nieuwsbrief noemen, gaat over 
vertrouwen op God. Elke keer vragen we aan God 
hoe we verder mogen gaan. We vertrouwen erop 
dat Hij op Zijn tijd en Zijn wijze zal antwoorden.  
 

 
 
Het was bij Smiley’s Daycare (crèche) soms moeilijk 
om verder te gaan. Dit jaar kwamen er veel minder 
kinderen in deze crèche dan vorig jaar. Er komen nu 
maximaal 12 kinderen. De ouders van de kinderen 
zijn niet altijd in staat om de kosten voor de crèche 
te betalen. Dit geeft problemen, want degene die 
hier werkt moet elke maand betaald worden, en dan 
zijn er nog de kosten van eten, elektriciteit, e.d.  
Elke dinsdag helpt Rita hier en ze vertrouwd erop 
dat God de kinderen die de crèche bezoeken 
veranderen zal.  
En ze veranderen: ze leren te spelen met andere 
kinderen, ze zijn op een veilige plek, en ze horen 
over Jezus. Smiley’s Daycare is gevestigd in een 
kerkgebouw in de wijk Concordia. Er lopen in deze 
wijk nog veel kinderen op straat rond, die er mee 
geholpen zouden zijn, om naar een crèche te gaan. 
Helaas hebben hun ouders hiervoor geen geld.  
 
 

 

De soep staat klaar… de kinderen kunnen komen!  
 
Sinds kort is in ditzelfde gebouw, waar de crèche is,  
op dinsdagmiddag een soepkeuken geopend voor de 
kinderen uit de wijk. Dit wordt nu 1 keer per week 
gedaan, en we merken dat dit hard nodig is. 
Hierdoor ontmoeten we veel kinderen uit de wijk. 
We vertrouwen erop dat we ze niet alleen helpen 
om hun maag te vullen, wat erg belangrijk is 
natuurlijk, maar dat we een goede band met ze gaan 
opbouwen, en we ze met het evangelie kunnen 
bereiken.  

 Ook de pan wordt leeg gemaakt! 
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Ons werk op de Mission School is inmiddels 
uitgebreid. Rita werkt daar nu 4 dagen, en Dick de 
hele week. De lerares uit Zimbabwe, waar Dick mee 
samenwerkte heeft een andere baan gekregen, en 
hierdoor is Dick nu in haar plaats de onderwijzer van 
Grade 3 geworden (groep 5 in Nederland). Dit was in 
het begin een hele uitdaging om de 
eindverantwoording van de klas te hebben.  
Het dagelijks voorbereiden en indelen van de lessen, 
het bijhouden van de administratie en de 
vorderingen van de leerlingen, rapporten schrijven, 
en de ouders te woord staan op de ouderavond. 
Allemaal nieuw, maar wel heel leuk om te doen.   
 

 
Een lieve brief van een leerling tijdens ziekte van Dick.  
 
Daarnaast is het een grote uitdaging om de kinderen 
op de Mission School de juiste begeleiding te geven 
die ze nodig hebben. Diverse kinderen komen uit 
gebroken gezinnen, en dit is goed te merken in hun 
gedrag op school. Tel daarbij de misstanden op die 
ze om zich heen zien gebeuren in hun 
woonomgeving, en het plaatje is aardig compleet. 
Liefde, aandacht en geduld met ze zijn de 
belangrijkste ingrediënten om de kinderen verder te 
helpen. We zijn dankbaar dat we met elkaar een 
sterk team zijn op school, die de kinderen 
ondersteunen en hen de weg naar Jezus wijzen, die 
hun levens kan veranderen.    

 

 
 
Op de lagere school in Knysna, waar we elke 
vrijdagochtend een half uur bijbelles geven gaat het 
goed. Het afgelopen kwartaal stond gebed centraal 
in de lessen. Dit was erg leerzaam en praktisch voor 
de kinderen van onze klas. 
  
In de Zuid Afrikaanse wintervakantie (juli) zijn we 
twee weken naar Tanzania geweest om een 
campagne van Go and Tell te bezoeken. 
 Laurens, onze zoon, maakt al jaren deel uit van het 
team van Go and Tell. Het was bijzonder om dit eens 
van dichtbij mee te maken, en te zien wat er 
allemaal voor komt kijken in de voorbereidingen, en 
hoe God tijdens de campagne wonderen verricht in 
de levens van de mensen.    Internet link:  
http://www.goandtell.nl/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=239:verslag-campagne-
iringa-tanzania&catid=1:latest-news&Itemid=70  
 

 
Dick spreekt over onze reis naar Tanzania op de 

Mission School.  
 

Verlof 
We hopen in December voor verlof naar Nederland 
te komen. De definitieve datum is nog niet bekend, 
en laten we in een tussentijdse update weten.   

http://www.goandtell.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=239:verslag-campagne-iringa-tanzania&catid=1:latest-news&Itemid=70
http://www.goandtell.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=239:verslag-campagne-iringa-tanzania&catid=1:latest-news&Itemid=70
http://www.goandtell.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=239:verslag-campagne-iringa-tanzania&catid=1:latest-news&Itemid=70


 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
 
* We vragen uw gebed voor:  
- de nieuwe taak van Dick 
- gedragsproblemen van de schoolkinderen 
- onze veiligheid en gezondheid  
- vernieuwing van paspoorten en visa 
- de voortgang van de crèche en de soepkeuken 

 
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.  
 

 

 

 

 

Foto rechtsonder: 

Dankzij het nieuwe hek is er nu een groentetuin bij 

Smiley’s Daycare 

 
De Mission School kreeg voetbal materialen.   
 

 
Schoolreisje met grade 3 Mission School:  

Knysna Elephant Park 

 

 
Concert voor de ouders op de Mission School  
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