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“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik jullie, en 
Ik heb jullie opgedragen om weg te gaan en vrucht 
te dragen, blijvende vrucht!!”  Johannes 15:16 



1. Inleiding 
Als bestuur van Stichting Zending Zuid Afrika zijn wij dankbaar dat wij worden ingezet om het 
zendingswerk in Madadeni, Zuid Afrika, te mogen besturen. 
Jarenlang kunnen wij ons al verbazen over hoe God ons voorziet in middelen om dit werk te 
continueren. 
Wij willen graag de weg volgen waarin Jezus met grote bewogenheid omgaat met zieken, armen en 
verdrukten, maar ook met de passie en het geduld waarmee Hij mensen wees en wijst op Zijn Vader. 
In dit korte document worden u de beleidsvoornemens van de SZZ voor de periode 2022-2024 
aangeboden. 
Het is noodzakelijk dat er in de komende periode een structuur ontstaat waarin de 
partnerschapsrelatie tussen de SZZ en de preekplaatsen in Madadeni een duurzame vorm krijgen. Met 
name het letterlijk meer op afstand staan vraagt hierin veel aandacht. 

U treft in dit document een korte terugblik over de periode 2019-2022. In het hoofdstuk 
beleidsvoornemens worden de speerpunten voor het beleid van de komende jaren weergegeven. 
Hierin zijn de voornemens zo concreet mogelijk verwoord en is aangegeven wat dit in de praktijk 
betekent voor zowel Madadeni als voor SZZ. 

           2. Stichting Zending Zuid Afrika 
In februari 2003 kwam Ds. Sietse Veenstra beschikbaar als zendeling voor het gebied Madadeni. Die 
opdracht is hem verstrekt door de Nederlands Gereformeerde Kerk van Wormer, die daartoe 
samenwerking heeft gevonden met een aantal andere Nederlands Gereformeerde Kerken. Tot op 
heden zijn deze steun biedende kerken altijd trouw geweest in hun steun, zowel meedenkend als 
financieel en biddend. 
Inmiddels is hij met emeritaat en buigt het bestuur zich over de voortgang in Madadeni. 

           3. Organisatievorm 
Als organisatievorm is gekozen voor een stichting. Deze draagt de naam Stichting Zending Zuid-Afrika 
en wordt gevormd door een collectief van samenwerkende kerken. 
Het doel van de stichting is in algemene zin uitdrukking te geven aan de zendingsopdracht, zoals elders 
in dit plan verwoord, en in praktische zin zending bedrijven in de Township van Newcastle, dat is het 
nabijgelegen gebied Madadeni/oSizweni in Zuid-Afrika. Binnen de Stichting heeft de Nederlands 
Gereformeerde Kerk van Wormer de taak van zendende kerk. 
Het besturen van de stichting geschiedt door het Algemeen Bestuur. In het Algemeen Bestuur heeft elk 
van de in de Stichting deelnemende kerken een zetel. 
De leiding van de dagelijkse gang van zaken ligt bij een Dagelijks Bestuur. Daarin zitten naast leden uit 
Wormer, ook leden van de samenwerkende gemeenten. 

4. Financiën 
De samenwerkende gemeenten hebben door middel van een overeenkomst zich verplicht voldoende 
financiële middelen ter beschikking te stellen om het werk doorgang te laten vinden. Verschillende van de 
aangesloten lid kerken hebben daarbij een jaarlijks vast bedrag in het vooruitzicht gesteld. De 
andere lid kerken dragen naar draagkracht bij. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en worden de 
Balans en Exploitatierekening gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur en door dit laatste na 
aanvaarding vastgesteld. Inmiddels zijn we in een afrondende fase i.v.m. het pensioen van Ds. Veenstra 
echter denken we na hoe we verder verbonden kunnen blijven met Madadeni. 

5. Public Relations 
Om als stichting meer draagvlak te verwerven, zal de stichting zich buigen over de nieuwe invulling zonder 
zendeling. 



6. Kerkdiensten 
Elke week worden er op de preekplaatsen diensten belegd. 
In deze diensten worden de gemeenteleden gevoed en versterkt om lichtend licht en zoutend zout te 
zijn in hun gemeenschap.De prediking wordt verzorgd door de (lerend) ouderlingen welke bij toerbeurt 
voorgaan. De preek wordt voorafgaand aan de zondagse eredienst altijd besproken. Inmiddels is er ook 
steun vanuit de classis in de vorm van Ds. Patrick Motloung. 

7. Jeugd 
Voor de jeugd worden er regelmatig speciale samenkomsten gehouden. Een of meerdere 
gemeenteleden nemen hiertoe het initiatief. 
Na de zondagsschool, worden de kinderen, die dan 13 jaar oud zijn, gevraagd om deel te nemen aan de 
Daystar cursus, waar jong en oud worden onderricht om volgelingen van Jezus te zijn. Dit is zowel 
theoretisch als praktisch; elke week is er een bijeenkomst na de kerkdienst. Daarnaast hebben we ook 
praktische toerusting in de vorm van huisbezoeken, open lucht evangelisatie en tent evangelisatie. 
Sibu leidt de Daystar groep te Lysta en Njabulo, de groep te emaVilakazini. 
Na de kerkdienst op zondag gaan we door met dit belangrijke aspect van de visie, nl om nieuwe leiders 
op te leiden die op hun beurt weer gaan evangeliseren en kerken gaan stichten. 
Omdat dit lange dagen zijn, wordt er voor een broodmaaltijd gezorgd. 

           8. Terugblik 2018-2022 
Er is veel bereikt in de afgelopen jaren, maar uiteraard zijn er ook punten blijven liggen c.q. nieuw 
opgekomen. Een samenvatting: 
Op dit moment draaien er 2 preekplaatsen, 1 te Lysta onder leiding van Sibu en te emaVilakazini 
onder leiding van Njabulo. 1x per maand komt Ds Patrick Motloung langs voor kerkenraads 
vergadering, begeleiding en soms een dienst op zondag. 
We kunnen helaas nog steeds niet spreken over zelfstandige preekplaatsen. Men komt gewoon 
tekort in organisatie zowel praktisch als financieel. 
Financiële verantwoording afleggen middels een eenvoudige boekhouding blijft moeilijk. Dit vraagt 
nog steeds veel aandacht. Vergoedingen aan lerend ouderlingen lopen nu al via de penningmeester 
van de kerkenraad en niet meer, zoals voorheen door de stichting. 
Vooruitkijken en een jaaroverzicht opzetten met de daarbij behorende kosten is ook een 
aandachtspunt. Een schema wordt nog wel gemaakt maar zonder financiële consequenties. 
Daarnaast is het nakomen of aanpassen van het schema zeer moeilijk. We hopen en bidden dat dit 
meer structuur en vorm gaat krijgen met de aanwezigheid van Ds. Patrick Motloung. 

9. Beleidsvoornemens 
Er zal een nieuwe vorm van ondersteuning/begeleiding moeten komen aangezien er vanaf nu geen zendeling 
meer aanwezig is. 

                  a. Visie 
         De visie van de MRCC (Madadeni Reformed Community Church) luidt: door evangelisatie werk 
         willen we nieuwe mensen bij de kerk krijgen en deze willen we door de Daystar cursus toerusten 
         zodat we zo nieuwe eigen leiders kweken die zelf weer nieuwe gemeenten gaan stichten. 

b. Gemeenschapskerk 
We willen een gemeenschapskerk zijn, d.w.z. een kerk voor de gemeenschap. Een kerk die oog 
heeft voor de noden van de omgeving en daarop inspeelt. Hierbij wordt geestelijke zorg verleend 
op o.a. scholen. 
Verder hebben we de volgende activiteiten: armen verzorgen, ziekenbezoeken afleggen bij het 
ziekenhuis en pastorale bezoeken in de directe omgeving van de gemeentekernen. 
Dit is ook de reden waarom we belang hechten aan een groentetuin. Deze is beschikbaar voor de 
“gehele buurt”, uiteraard met bijbehorende afspraken, waardoor mensen kennis maken met de 



gemeente Lysta. 

c. Tentacties 
Regelmatig wordt de evangelisatietent opgezet om mensen bekend te maken met de liefde van 
Jezus. Daarnaast behoort elke Daystar groep te functioneren als ’n actieve evangelisatiecommissie. 
Kortom: evangelisatie heeft ’n hoge prioriteit in het gemeenteplan. 

d. In de praktijk 
Wat gaat dit in de praktijk betekenen? Het is van groot belang dat er in beide preekplaatsen goede 
kerkleiders opgeleid worden, aangevuld met een sterke kerkenraad. Deze leiders en bestuurders 
zullen zich op hun beurt afhankelijk moeten weten van onze God, Jezus Christus en de Heilige 
Geest. 

                      Meerdere vlakken zullen nog verder moeten worden ontwikkeld: 

• De juiste verantwoording nemen en daar niet gemakzuchtig mee omgaan. Hier zullen we hen 
in blijven sturen en aanmoedigen. 

• Meer financieel zelfstandig inzicht en overzicht moeten krijgen en zich kerkelijk zelf kunnen 
onderhouden. 

• Voor bepaalde activiteiten kan er een (financieel onderbouwd) beroep worden gedaan bij SZZ. 
• Het maken van duidelijke jaarplannen met de daarbij behorende consequenties. Dit kunnen 

zowel praktische als financiële consequenties zijn. 
• Het geven van onderwijs aan toekomstige leiders. 

De onder dit punt genoemde concrete punten zijn handvatten om dit denkproces niet alleen op papier 
gestalte te geven, maar ook in de praktijk zichtbaar te maken. De verbetering van de communicatie is van 
groot belang voor een goede samenwerking tussen de gemeenten in Zuid Afrika en de SZZ met 
haar steun biedende kerken. 

10. Tot slot 
Deze beleidsvoornemens zijn uitdagend en zullen van onze kant veel aandacht vragen om de  
overdracht van verantwoordelijkheid op een goede manier te bewerkstelligen. Ook zal de  
communicatie tussen de steun biedende kerken, SZZ en Madadeni voortdurend de aandacht hebben. 
Als we beseffen dat we onze broers en zussen van de jonge preekplaatsen in Madadeni niet in de steek 
willen laten, moeten we onder ogen zien dat het tijdpad waarin wij, als westerlingen, onze  
voornemens willen uitvoeren niet altijd zal overeenkomen met het tijdpad dat onze broers en zussen 
nodig hebben om belangrijke aspecten in en door te voeren. Hier zijn wij natuurlijk al die jaren mee 
bekend. 
In die wetenschap bidden wij om wijsheid en Zegen om in goed overleg met onze broers en zussen te 
Madadeni, te komen tot een in de toekomst duurzame kerkstructuur. 
Dat de ingeslagen weg nog niet is voltooid tijdens de aanwezigheid van Ds. Veenstra is jammer, maar vraagt nu 
dus om een nieuwe aanpak. Een nieuwe aanpak kan ook een nieuwe zienswijze opleveren. 
Wij spreken echter uit ervaring dat Gods plannen doorgang zullen vinden en dat Hij ons de weg zal 
wijzen!!


