
 
 

 
 
 
 
“De Here is mijn Herder “   
Psalm 23:1  
 
Lieve allemaal,  
 
In de vorige nieuwsbrief schreven we jullie over 
onze visa, dat we er op zaten te wachten, met name 
in verband met het ernstig ziek zijn van Rita’s 
moeder. Op maandag 20 Juli was het zover! We 
konden onze visa afhalen in George. Een week later 
is Rita naar Nederland gegaan om haar moeder te 
bezoeken. Dit was de juiste tijd, Gods tijd!  
 

 
 
Rita heeft op een mooie manier afscheid mogen 
nemen van haar moeder. Ze hebben samen veel 
gepraat, ook over de Bijbel, en speciaal over Psalm 
23. Ze hebben samen gebeden. Na 2 weken kwam 
Rita weer terug naar Zuid Afrika. Het was moeilijk 
om afscheid te nemen, maar door dit bezoek had ze 
er het vaste vertrouwen in dat haar moeder veilig in 
Jezus’ armen zou zijn als ze kwam te sterven.  
Drie weken later reisden we, nu samen, naar 
Nederland voor de begrafenis van Rita’s moeder.  
Al met al een spannende tijd, maar we hebben 
ervaren dat God ons draagt en voor ons zorgt.  
 

Mission School 
 
Intussen zijn we bezig geweest met onze taken in 
Knysna. Op de Mission School gaat het goed. De 
meeste kinderen die we in de klas begeleiden, 
hebben vooruitgang geboekt. Nu we al ver in het 
schooljaar zijn, december begint hier de 
zomervakantie, merken we dat we een goede band 
opgebouwd hebben met de kinderen. 

 
We hebben Gods Woord mogen zaaien in hun 
levens. Meerdere kinderen hebben de keuze 
gemaakt om Jezus te volgen in hun leven.  We zijn 
dankbaar dat we op de Mission School mogen 
werken. Er komen elke dag meer dan 70 kinderen 
naar deze school. Als ze de school verlaten, dan  
hebben ze allemaal het evangelie gehoord, en is er 
veel voor ze gebeden.  We geloven dat ze een 
verschil gaan maken in de maatschappij.  
 

 
Samenkomst in de hal  
 

Gebrek aan ruimte is echter een groot probleem 
voor de school. Slechts 4 lokalen voor 6 klassen, en 
slechts 3 toiletten voor de hele school. De school is 
op zoek naar een nieuwe locatie. Er is iets geschikts 
gevonden, maar sinds kort is bekend dat er nog een 
school is die hiervoor belangstelling heeft. 
Afwachten dus. ..  
Het was erg leuk om een toneelstukje met onze klas 
voor te bereiden voor de ouderavond. Elke klas had 
de opdracht iets korts te brengen, en wij hadden 
voor het thema “Joy” (vreugde) gekozen. De ouders 
hebben van de kinderen genoten, en zo kwamen we 
gelijk in contact met bijna alle ouders.  
 

 
Oefenen met de kinderen.   
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Smiley’s Daycare 
 

Het is stil in Smiley’s Daycare, er komen op het 
moment weinig kinderen naar de crèche. Soms zijn 
er nog maar 4 of 5 kinderen aanwezig. Via de crèche 
is er ook een soepkeuken op dinsdag, deze wordt 
goed bezocht. Er komen ongeveer 80 kinderen een 
kop soep halen na schooltijd. In juni hebben we deze 
kinderen uitgenodigd voor een kindermiddag. Dit 
was een bijzonder mooie middag, velen maakten die 
middag een keuze om Jezus te volgen.   
 

 
 
Voor de mensen van de kerk, waar de crèche is 
gevestigd, was het een moeilijke tijd. De voorganger 
werd erg ziek, en is inmiddels overleden. Hierdoor is 
er aan de verdere bouw van de crèche dit jaar niets 
gedaan.  
 
Eind oktober komen we naar Nederland. We zullen 
voor het eerst opa en oma worden! Loïs en Laurens 
verwachten dan hun eerste kindje. In december 
zullen we nog een kleinkind mogen verwelkomen, 
want ook bij Inge en Mark wordt een baby 
verwacht. We zijn hier heel blij mee!  

                          
 

Vriendenmiddag  
 
Zondag 15 november is er een vriendenmiddag 
gepland in Pand 75 aan de Oostdijk 75 in Oud-
Beijerland. U bent van harte welkom vanaf half 3.  

 

 
 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
- de vernieuwing van onze visa 
 
* We vragen uw gebed voor:  
- ons werk op de Mission School  
- een nieuw onderkomen voor de Mission School, 
met alles wat daarbij hoort (interieur,etc).   
- meer kinderen voor Smiley’s Daycare  
- de bouw van Smiley’s Daycare  
- 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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