
Hieronder een extra “Nys uit Knysna”. We konden in de laatste nieuwsbrief dit onderstaand 
bericht nog niet melden omdat een aantal zaken nog niet duidelijk waren. Vandaar dat we 
nu met een extra bericht komen. 
 

Een nieuw seizoen 

In Nederland is de herfst op komst, bij ons in Zuid-Afrika kunnen we genieten van de lente. 
Niet alleen qua jaargetijde beginnen we aan een nieuw seizoen maar ook qua werk. We zijn 
nu voornamelijk werkzaam in Oupad, één van de achterstandswijken van Knysna. De 
afgelopen twee maanden heeft God ons duidelijk gemaakt dat we onze werkzaamheden 
moeten uitbreiden naar de kinderen en jeugd van andere wijken en dorpen in en rondom 
Knysna. Na te hebben gebeden en gevast, werd voor ons duidelijk dat dit een nieuwe stap 
wordt in ons avontuur met de Heer. We kregen onder anderen een bevestiging door 
onderstaande Bijbeltekst: 

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets  
nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door  
de woestijn, maak rivieren in de wildernis.                                              Jesaja 43:18-19

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij Immanuel Ministries gaan we begin volgend jaar 
aan het werk bij een andere stichting. De afgelopen twee jaren zijn goed geweest voor onze 
vorming, ons denken over zending, om ervaring op te doen in de gewoonten van Zuid-
Afrika, et cetera. Verder is deze tijd erg goed geweest om nieuwe contacten te leggen. Nu is 
het tijd om volledig de focus op het kinder- en jeugdwerk te hebben, niet alleen in Oupad 
maar ook in andere gebieden rondom Knysna.     

Het plan is om op regelmatige basis diverse wijken en dorpen te bezoeken. We willen dan 
thematische kinder- en jeugdclubs houden met een feestelijk karakter. Dit willen we doen 
samen met de lokale bevolking, kerken en Youth for Christ. Tijdens zo’n club willen we 
naast de Bijbelse boodschap ook maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Verder 
hopen we dat we op scholen de mogelijkheid krijgen om de kinderen en jeugd te 
onderwijzen. We willen ze Bijbelse normen en waarden bijbrengen met betrekking tot de 
maatschappelijke problemen die spelen bij de kinderen en de jeugd. Hierbij doelen we 
onder anderen op tienerzwangerschappen, agressie en drank- en drugs misbruik.  

Vanaf januari gaan we werken onder de vlag van The Rock Church Knysna. Dit was al onze 
thuis gemeente. Vanaf januari mogen we onze bediening bij hen uit gaan voeren. We gaan 
op vrijwillige basis werken, net zoals bij Immanuel Ministries. The Rock Church wil 
werkzaam zijn in de achterstandswijken en dorpen rondom Knysna. Dit sluit aan bij de visie 
die wij hebben. We zijn enthousiast over de mogelijkheid om met The Rock te werken en 
zijn blij dat we de kans krijgen om meer kinderen en jeugd te bereiken in andere wijken en 
dorpen.

Vriendelijke groet,
Theo en Jinke, 
Dooitze en Ruben de Jong
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