
 
 
“Want de liefde van Christus dringt ons“   
                                                        2 Cor.5:14 
 
Lieve allemaal,  
 
We werken nu alweer een tijdje op de Mission 
School . Het is belangrijk om een goede omgang 
met de kinderen te hebben, ze steeds beter te 
leren kennen en een goede band met ze op te 
bouwen. Vooral  bij de groep waar Dick werkt is 
het verschil met het begin van het schooljaar en 
nu goed merkbaar. Dick heeft goed contact met 
deze kinderen en hierdoor leuke gesprekjes.  

 
 Grade 3-6 
 
De kinderen waar Rita bij werkt zijn veel jonger. 
Het verschil met thuis en school is dikwijls heel 
groot. Thuis wordt er soms niet naar ze 
omgekeken. Of de kinderen worden als 
“volwassenen” behandeld en zijn verplicht om 
schoon te maken, te wassen, etc.  Hierdoor is het 
voor meerdere kinderen moeilijk om zich aan te 
passen in de klas. Zolang we in alles wat we doen 
voor de kinderen de liefde van Jezus laten zien, 
mogen we erop vertrouwen dat ons werk niet 
voor niets zal zijn.  
Er was onlangs een mooie uitvoering op school 
voor de ouders, dit was een fantastische avond, 
waarbij elke klas een bijdrage leverde.    

 
 
 
 
 
  

 
 

 
Eind juni hebben we voor de school een cursus 
gevolgd voor monitor in Plettenberg Bay, dit is ca. 
35 km vanaf Knysna. Een pittige trainingsweek, 
waar we ’s ochtends om 8 uur begonnen, en aan 
het einde van de trainingsdag ook nog eens 
huiswerk meekregen. We werden in de 
schoolbank geplaatst alsof we zelf leerling waren, 
zodat we konden ervaren hoe een leerling zich 
voelt in de klas.  
De “monitor” werkt nauw samen met de 
“supervisor” (de onderwijzer), en we kregen 
hierover uitleg hoe dit werkt en ook over het ACE 
systeem, wat op school gehanteerd wordt.  
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Op de crèche wordt hard gewerkt. De meeste 
kleintjes kunnen nu Psalm 23 uit het hoofd 
opzeggen, wat heel mooi klinkt in het Afrikaans. 
Ze zullen dit binnenkort voordragen als er een 
ouderavond is. Sinds een paar weken is er een 
gediplomeerde juf aan het werk in de crèche. Dit 
maakt een groot verschil voor de kinderen. Zij 
bereid de kinderen voor op Grade 1 (groep 3 in 
Nederland). Zij doet dit werk op dit moment 
zonder salaris, omdat er geen geld is om haar te 
betalen. Verschillende ouders kunnen de crèche 
niet betalen. Een bedrag van 180 Rand per 
maand (ca. 15 euro). De kinderen mogen toch 
komen, omdat ze anders op straat zouden 
rondzwerven.    
 

 
 
Op de Knysna Primary School (basisschool) gaat 
het goed met bijbelles geven. Er is nu veel 
interactie, vergeleken met het begin van het 
schooljaar. We hebben een doosje geplaatst in de 
klas, waarin de kinderen hun gebedsverzoeken 
kunnen stoppen. We zijn verrast door de vele 
gebedsverzoeken. Bidden voor en met de 
kinderen vinden we erg belangrijk.  
 
Eind juli kwam een groep van de Evangelische 
Gemeente Hoekse Waard uit Oud-Beijerland 

(EGHW) bij ons langs in Knysna. We bezochten 
met hen de crèche, en later die middag de 
Mission School.  
 

 
 
Op maandagmorgen verzorgden zij een prachtig 
programma op school, en er werd met elk kind 
gebeden.  
 

 
 
We ontvingen een mooi bedrag van de groep, 
waarmee we de crèche kunnen helpen om een 
veilige speelplek te maken. Heel erg bedankt 
hiervoor!  
 
Donderdag 31 oktober hopen we in Nederland 
aan te komen, iets vroeger dan we eerst van plan 
waren.  

 



 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we 
van plan waren om naar Nederland te komen aan  
het einde van het jaar. We komen echter wat 
vroeger vanwege het huwelijk van onze dochter 
Inge op 15 november a.s.  
Tijdens het  verlof is ons adres:  

Brandgansstraat 16 
3291 VA  Strijen 
Tel. 078-6741602 

 
We vliegen op 6 januari 2014 weer terug naar 
Zuid-Afrika.  
 
We zijn bezig een ontmoetings middag of avond 
te organiseren. Helaas zijn de datum en de locatie 
op dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend 
is zullen we u informeren hierover.  
 
* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- ons werk op de scholen en de crèche  
- het a.s. huwelijk van Inge en Mark 
- het bezoek van de EGHW-groep 
 
* We vragen uw gebed voor: 
- ons werk, dat we de kinderen mogen bereiken 
met Gods liefde  
- goede samenwerking op school en in de crèche 
- het leren van discipline aan de kinderen  
- een goede tijd tijdens ons verlof  
  

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 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.  
 

 
Uitvoering Mission School 
 

 
Donatie van speelgoed voor de crèche  
 

 
Bijbelles op de Knysna Primary School  
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