
 
 
Lieve allemaal,  
 
We hebben het afgelopen jaar met plezier 
gewerkt bij de soepkeuken van Maria in 
Rheenendal. We leerden de kinderen steeds 
beter kennen. 4x per week gingen we er naar 
toe en gaven bijbelclub of speelden met de 
kinderen. Door het contact dat we hebben 
met de Knysna Primary School (basisschool) 
werden we gezegend met heel veel kleding 
en schoenen voor de kinderen. Het was een 
feest om dit uit te mogen delen. 
 

 
Een hele berg schoenen! 

 
Helaas is de samenwerking tussen onze 
gemeente The Rock en de soepkeuken van 
Maria tot een einde gekomen. Maria heeft te 
kennen gegeven alleen verder te willen gaan. 
Dit vinden we erg jammer. We hadden nog 
verdere plannen, maar deze kunnen hierdoor 
niet doorgaan.  
We blijven wel vanuit The Rock werken, maar 
weten op dit moment van schrijven nog niet 
wat we zullen gaan doen in het nieuwe jaar.  
 

 
We vertrouwen erop dat God ons de weg zal 
wijzen, Hij is in beheer. Psalm 18:31-32 “Gods 
weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. 
Hij is een schild voor allen die bij Hem 
schuilen. Want wie is God behalve de Here, 
wie is een rots buiten onze God?”  
 
Dit jaar gaven we op vrijdagmorgen een half 
uur bijbelles in het Engels aan Grade 3 
(vergelijkbaar met groep 5 in Nederland) op 
de basisschool van Knysna. De kinderen 
waren heel enthousiast en hadden veel 
vragen. De zomervakantie is nu begonnen, 
maar we zien er naar uit dit in januari voort 
te zetten.  
 

 
Op de foto met mrs. Lahoud van onze klas. 

 
Een leuke verrassing was het bezoek van 
onze dochter Inge. Nadat ze eerst in Kenia en 
Congo was geweest, kwam ze nog voor 10 
dagen naar Zuid Afrika. Het was heerlijk om 
elkaar weer te zien.  
 

 
Aan de rand van de Lagoon in Knysna. 
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* We zijn dankbaar voor:   
- jullie gebeden  
- jullie financiële steun 
- het bezoek van onze dochter Inge 
  
* We vragen uw gebed voor: 
-  Gods leiding over wat we in 2013 mogen 
gaan doen.  
 
We wensen jullie goede kerstdagen en 
een gezegend 2013! 
 
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.  
 
 

 
Grade 3, onze enthousiaste klas!  
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