
 

 

 GEBEDS- NIEUWSBRIEF VOOR DE ZENDING 
PASEN 2021 

  

 

 

              “Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 

gekruisigd.”(I Kor.2:2)  

              

            Naar aanleiding van de dood van de Zoeloe koning, Zwelethini, werd de samenleving in 

Kwa-Zulu overspoeld met verhalen over de Zoeloe identiteit de afgelopen weken. Je kreeg ook 

onder Christenen soms de indruk, dat je in de eerste plaats Zoeloe bent en dat dit je identiteit 

bepaalt. In een land, dat verscheurd wordt door etnische en politieke  tegenstellingen, is dit geen 

goed verhaal.  Alleen bij het kruis van Christus kunnen mensen van verschillende achtergronden 

elkaar vinden. We zijn allen zondaars, die het moeten hebben van wat Jezus voor ons gedaan heeft 

aan het kruis. Alleen als we beseffen, dat we in de eerste plaats Christen zijn, voordat we Afrikaner, 

Nederlander of Zoeloe zijn, is er hoop voor onszelf en voor het land waarin we leven. We bidden 

voor onze medegelovigen in Kwa-Zulu dat de viering van Goede Vrijdag en Pasen deze week hen 

samen mag binden rondom het hart van het evangelie. 

            De strakke lockdown van het afgelopen jaar maakte het verlangen om elkaar te ontmoeten 

op de jaarlijkse paassamenkomst sterker dan gewoonlijk. Vooral de gelovigen op de buitenposten 

hebben de wekelijkse samenkomsten erg gemist. Vandaar dat men besloten heeft om met 

inachtneming van de Covid beperkingen toch een Pasika te organiseren in een grote tent. Of de 

regering het echter toelaat, is op het moment dat ik dit schrijf nog niet duidelijk. Het aantal 

besmettingen is sterk afgenomen, maar men vreest een derde golf.  

            De gemeente van Ndaleni heeft ernstig geleden onder de pandemie. Drie jonge vrouwen, 

zijn overleden. Twee van hen waren leidsters in de gemeente: Qondeni leidde de crèche voor Aids 

wezen op Magoda en MaDlamini had de leiding bij het zondagsschoolwerk in Ndaleni en was 

kerkenraadslid. Bidt voor hun echtgenoten en kinderen en hun medegemeenteleden. 

            We zijn dankbaar voor de genezing die aan anderen werd geschonken. Ouderling Zipho 

Ngubane lag 9 dagen aan de zuurstof in het ziekenhuis. Zijn vrouw meldde van de week dat hij 

weer gezond is. Evenals vele anderen. 

            Ds. Sithole van Kwa Mncane meldt, dat zijn gemeente niet al te erg van de pandemie heeft 

geleden. Geen sterfgevallen. De nieuwe gemeente van Howick groeit gestaag. De kerk is weer open 

en zit soms (relatief) vol op zondag. 

            Bidt voor de gemeenten in Kwa Zulu, maar ook voor de beraadslagingen in Kampen over de 

toekomst van de zending. De kerken onder de Zoeloes hebben de steun vanuit Nederland nog hard 

nodig de komende jaren!  

                                                                                                In de Heer, Arie Reitsema 

 

  

MaDlamini en Qondeni naast de vrouw 

van Ds. Phungula (rechts). 


