
 
 
Lieve allemaal,  
 
Na een koude winter is de lente begonnen 
in Zuid Afrika, alles loopt weer prachtig 
uit. We hebben een tijdje geen 
nieuwsbrief verzonden. Dit komt doordat 
we zo’n 7 weken in Nederland waren en 
velen van jullie ontmoet hebben. We 
kwamen met verlof voor de bruiloft van 
Laurens en Loïs, en hebben hier erg van 
genoten. Het was ook goed om de 88e 
verjaardag van Rita’s moeder mee te 
kunnen vieren. We verbleven tijdens ons 
verlof bij de familie Derden in Zuid-
Beijerland. Tot onze verrassing werd ons 
verblijf hier door een aantal mensen 
gesponsord, heel erg bedankt hiervoor!  
 

 
 
Inmiddels zijn we nu alweer 3 maanden 
aan het werk in Rheenendal. Het aantal 
kinderen wat ’s middags na schooltijd naar 
de soepkeuken komt is elke dag weer 
verschillend. Dit varieert van 50 tot 140 
kinderen. De kinderen hebben weinig 
discipline en het valt voor ons niet mee 
om wat structuur in de gang van zaken te 
krijgen.  
Door het groot aantal kinderen hebben we 
besloten om nu 2x per week een groep 
kinderen bijbelclub te geven.  
 
 

 
 
Donderdag 16 augustus was een 
bijzondere dag. Er was die middag 
bijbelclub voor de tieners. Rita vertelde 
over Jeremia, over het feit dat hij op jonge 
leeftijd door God geroepen werd, en dat 
het belangrijk is om al vroeg voor Jezus te 
kiezen. Zeven tieners gaven hieraan 
gehoor en besloten om Jezus te gaan 
volgen. Dit was een bemoediging voor ons 
allemaal. Die avond was er een korte 
dienst in Serenity (een afkickcentrum voor 
mensen met een verslaving). Hier kwamen 
2 mensen tot geloof, één van hen was een 
jonge moslimvrouw. Na afloop van de 
dienst kregen we daar te horen dat Jerry, 
de man van Maria overleden was.  Hij was 
al enige tijd erg ziek, en het kwam dus niet 
onverwachts. Aan de ene kant was er 
blijdschap met overwinningen voor Gods 
koninkrijk, en aan de andere kant was er 
het droevige nieuws van het heengaan van 
Jerry.  
 

 
 
Doordat Jerry overleden is, en Maria naar 
haar zoon was, hebben we enkele weken 
met zijn tweeën gewerkt met de kinderen 
in Rheenendal. Dit was best veel werk, en 
we zijn dan ook heel blij met de hulp van 
Erika Fuijkschot, die ons nu als vrijwilliger 
helpt tot juli 2013.  
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Begin augustus hebben we een gezellig 
weekend gehad met de groep jongeren 
van de EGHW Oud Beijerland, die in 
Jeffrey’s Bay waren. Op zaterdag hebben 
we met hen een spelletjesmiddag 
georganiseerd voor de kinderen van 
Rheenendal. De kinderen hebben er 
enorm van genoten (en wij ook).  

Het was voor ons heel leuk om met deze 
groep op te trekken, en wat ons betreft 
voor herhaling vatbaar.  

 
 
Soepkeuken 
Afgelopen winter was het erg koud en 
regenachtig. De kinderen stonden soms 
met hun blote voeten in het water. 
Bijbelclub geven is dan op zo’n dag niet 
mogelijk. De soepkeuken zelf is erg 
eenvoudig en klein. We zouden hier graag 
verandering in brengen. We denken aan 
een nieuwe keuken met daarbij een goed 
onderkomen voor de kinderen, waar we 
ze te eten kunnen geven en verdere 
activiteiten kunnen houden, zoals 
bijbelclub, naschoolse opvang, film 
vertoning, etc. U zou ons hierbij kunnen 
helpen in de vorm van sponsoring voor de 
nieuwe soepkeuken. Er is niet alleen een 

nieuw gebouwtje nodig, maar ook tafels 
en stoelen, mokken, apparatuur, en 
diverse materialen voor de kinderclubs.  
Als u de nieuwe soepkeuken wilt 
sponsoren, verzoeken we u uw bijdrage 
over te maken naar ons bankrekening 
nummer zoals onderaan de nieuwsbrief 
vermeld is.  
Hieronder enkele foto’s van de huidige 
situatie:  
 

 
Bij regen loopt het water voor en door de 

garage, waar we eten en bijbelclub geven 

 

 
 
 

 
Vooraanzicht van garage (links) en soepkeuken 

 



 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden en bemoedigingen 
- jullie financiële steun 
- het geplande bezoek van onze dochter, 
Inge, eind november. 
  
* We vragen uw gebed voor: 
- Maria, die pas weduwe geworden is 
- een nieuwe soepkeuken, en alles wat 
daarbij nodig is.  
- een goede omgang met de kinderen.  
 
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.  
 

 
Handen wassen voor het eten! 

 

 
Lekker eten 

 

 
Te weinig tafels en stoelen om goed te kunnen 

werken. 

 

 
In de rij voor het eten 
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