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JUBILEUM ZENDING 1958-2018 OP DINSDAG 15 MEI 2018
Dit jaar willen we stilstaan bij het feit dat 60 jaar geleden begonnen is met de zending in Zuid-Afrika. Ook willen we aandacht
besteden aan het 50-jarig jubileum van onze zendeling ds. Arie Reitsema.
We zijn bezig met een feestelijk programma samen te stellen, met medewerking van de PR-commissie zending in Kampen.
Er zijn hiervoor uitnodigingen verstuurd naar zoveel mogelijk mensen, die betrokken waren of nog zijn met het werk in ZuidAfrika. En dan moet o.a. gedacht worden aan oud-zendelingen, de predikanten in Zuid-Afrika, oud-commissieleden, alle
gemeenteleden en afgevaardigden van de steunbiedende kerken, mensen die in Zuid-Afrika de handen uit de mouwen
hebben gestoken en enkele instanties.

Verheugend is het dat we kunnen melden dat onze vijf predikanten uit Zuid-Afrika, de
dominees Funeka, Hlela, Phungula, Sithole en Zaca hierbij aanwezig zullen zijn.
De genodigden (ook u als afgevaardigden) bieden we een lichte maaltijd met soep en broodjes aan op dinsdag 15 mei om
18.00 uur.

Geef u daarvoor wel op uiterlijk 14 april i.v.m. de catering!

1958 - 2018
U I T N O D I G I N G JUBILEUM ZENDINGSAVOND
60 jaar Zending Zuid Afrika Ds. A.H. Reitsema 50 jaar Zendeling
* Dinsdag 15 mei 2018
* Nederlands Gereformeerde Kerk Kampen, Broederweg 34, 8261 GT Kampen
* Aanvang maaltijd genodigden: 18.00 uur; aanvang jubileumavond: 19.30 uur.
* We willen deze avond samen met de predikanten uit Zuid-Afrika en oud-zendelingen vieren
* Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting met een hapje en een drankje

VANHARTEWELKOM!!
COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA
Als commissie zijn we blij dat Kees Stam (pastoraal werker in de NGK van Kampen) zitting neemt in de CZZA als bestuurslid.
We hopen de commissie nog te kunnen uitbreiden met één commissielid, liefst uit een van de steunbiedende kerken.

BIJEENKOMST ZENDINGSORGANISATIES VAN DE NGK IN
NEDERLAND IN AMERSFOORT 17 MAART 2018
Afgelopen zaterdag 17 maart kwamen de diverse zendingsorganisaties bijeen in
een vergadering in Amersfoort. Aanwezig waren afgevaardigden van de St.
Zending Zuid-Afrika, Ver. Steun Oost Soemba, Ned. Ger. Zendignsver. Nqutu,
Sizanani en de Coördinatiecom. Zusterkerken Zuid-Afrika. Zij presenteerden zich
aan elkaar. De Verre Naasten gaf daarna een presentatie van zichzelf en over
hun mogelijkheden, waarmee zij ons van dienst zouden kunnen zijn. Deze
bijeenkomst zal zeker nog een vervolg hebben, waar het Beleidsorgaan ZuidAfrika (BZA) zich mee bezig zal gaan houden.

KLINIEK
Er zijn zorgen rond de financiële draagkracht van de kliniek op het zendingsterrein. De bijdragen van de regering zijn gering,
zeker in verhouding tot wat andere klinieken in Zuid-Afrika ontvangen. We hopen dat er door gesprekken met de regering
positieve ontwikkelingen mogen komen. Een nieuwe zuster is aangesteld in plaats van de overleden zuster Khanyile. Ook
hoopt men dat er vanuit de kerken daar nieuwe bestuursleden gevonden mogen worden.
COÖRDINATIECOMMISSIE ZUSTERKERKEN ZUID-AFRIKA (CZZA)
Jan Schenkel (secr.)

