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De eerste weken in Knysna…. 

 

Na het afscheid nemen van familie en vrienden werden we op zondag 13 maart uitgezonden 

tijdens de eredienst van de EGHW. De volgende dag vertrokken we ’s middags naar Schiphol, 

waar afscheid werd genomen van Inge, Laurens en Loïs. Via Londen vlogen we naar 

Kaapstad, waar we de volgende dag aankwamen. Vervolgens nog een binnenlandse vlucht  

naar George, waar Frans en Carly ons kwamen ophalen. Na een uurtje rijden kwamen we 

weer in Knysna aan.  

24 uur na vertrek uit Oud-Beijerland stapten we ons gehuurde appartementje binnen.  

We zijn dankbaar dat de reis zo snel en voorspoedig is gegaan. Het weer was ook even 

wennen, het was hier bij aankomst zonnig en warm (ruim boven de 20 graden).  

De eerste twee weken waren we vrij om diverse dingen te regelen, zoals een Zuid-Afrikaans 

mobiel telefoonnummer, diverse spulletjes voor ons appartement, en een auto.  

Bij de aankoop van de auto werden we enorm geholpen door Arjan, Ramon en Rens. Zij 

waren op bezoek bij Johan Vos in Jeffreys Bay en kwamen gelijk bij ons een kijkje nemen. 

Natuurlijk hebben we hen ook het gebouw van Immanuel Ministries laten zien, en hebben we 

daar met elkaar voor dit werk gebeden.  

Intussen zijn we nu zo’n 3 weken aan de slag en druk aan het inwerken. Rita gaat leiding 

geven aan het werk en de vrijwilligers in de keuken. Drie keer per week zorgen we er met 

elkaar voor dat de kinderen uit Oupad een gratis maaltijd krijgen. Ze komen dan om 3 uur ’s 

middags naar het gebouw. Na het eten is er bijbelclub voor telkens een andere leeftijdsgroep.  

Dick wordt verantwoordelijk voor de inkopen, het afhalen van voedsel bij supermarkten wat 

nog goed is om te eten, maar anders weggegooid zou worden. Soms krijgen we heel veel. We 

brengen ook nog eten bij andere voedingsprogramma’s in andere wijken, waar men verder 

zelf voor het koken en uitdelen zorgt. Verder  helpt Dick bij kopieer- en computer 

werkzaamheden. Er komt heel veel op ons af, en we voelen ons soms nog wat onwennig. 

Maar ja, alle begin is moeilijk….  

 

- We vragen uw gebed voor: 

* het wennen aan de werkzaamheden, en de warmte tijdens het werken in het gebouw.  

* het vinden van een ruimer onderkomen. We hebben nu 1 flinke kamer, waarin we slapen, 

zitten, eten, wassen, koken.  

 

Hierbij enkele foto’s van het voedingsprogramma: 

 

  eerst klaarmaken 

 



  dan opscheppen 

 

  daarna lekker eten 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dick en Rita Lagerwerf  

dicklagerwerf@gmail.com  

 

www.immanuelministries.nl  

 

U kunt ons ook volgen via www.dickenrita.waarbenjij.nu en via Facebook. 

 

- 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.  

Indien u geen gebruik wilt maken van de belastingaftrek voor uw giften, dan kunt u uw gift  

ook overmaken op bankrekening 2943915, t.n.v. D. Lagerwerf onder vermelding van “Gift”   
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