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Lieve allemaal,  

 

Er is veel gebeurd sinds onze laatste 

nieuwsbrief. Het werk dat we de afgelopen 

9 maanden hebben gedaan bij Immanuel 

Ministries in de wijk Oupad dragen we een 

warm hart toe. We hebben de mensen beter 

leren kennen. Helaas is al langere tijd de 

samenwerking met Frans en Carly 

moeizaam geweest. Het is gebleken dat we 

niet aan hun verwachtingen kunnen 

voldoen. Hierdoor hebben we besloten om 

de samenwerking per 1 januari 2012 bij 

Immanuel Ministries te beëindigen. Het 

was voor ons een moeilijk besluit om weg 

te gaan uit de wijk.  

 

Wat nu?  

Graag willen we zendingswerk blijven 

doen in Zuid-Afrika. We geloven dat we 

hier met een doel naar toe zijn gekomen. 

Misschien kunnen we in Knysna of 

omgeving blijven, maar het kan ook zijn 

dat God iets anders voor ons heeft. We 

hebben hierover op dit moment nog geen 

duidelijkheid. We zijn biddend op zoek 

naar ander zendingswerk, en hopen dat u 

ons hierin wilt blijven ondersteunen.  

Mocht u nog vragen hebben, mail of bel  

ons gerust.  

We zien uit naar de komst van onze 

kinderen. Met kerst is Inge al bij ons, en 

enkele dagen later komen ook Laurens en 

Lois. 

 

Bedankt  

We zijn dankbaar voor jullie gebeden en 

financiële steun het afgelopen jaar, en 

hebben jullie trouw hierin mogen ervaren.  

 

We wensen een ieder een gezegend 

kerstfeest en een voorspoedig 2012 !  

 

 - We vragen uw gebed voor: 

* Gods leiding in het zoeken naar ons 

plekje in Zuid-Afrika  

 

Met vriendelijke groet,  

 

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.  

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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Inkopen doen voor het voedingsprogramma Gezellig in de wijk met Peter en Yvette 

Kool snijden in de “kombuis”. Het eten staat klaar! 

Kleding uitzoeken. Bij aankomst is er al direct belangstelling! 

Oud-Beijerlands bezoek van Niels en Fay 

Mulder, die ca. een half jaar in Jeffrey’s Bay als 

vrijwillger werken bij Victory4All. 

De kinderen genieten van de pap. 


