
Theo en Jinke de Jong werken sinds januari 2012 voor de stichting Immanuel Ministries in Knysna, Zuid-Afrika. 
Zij werken vooral onder de bevolking van Oupad, een sloppenwijk aan de rand van Knysna.

Ek het jou by jou naam geroep; jy is Myne.                     Jesaja 43:1b (Die Bybel) 
“Ken jy my naam nog? Weet jy nog hoe ek heet?”
Na ons verlof van zeven weken was het weerzien met de 
bevolking van Oupad, en met name de kinderen, erg fijn. 
Het “drukkiegehalte”(= knuffelgehalte) was groot. We 
hebben er van genoten om ze weer in onze armen te 
sluiten. Wat opviel was dat diverse kinderen vroegen of 
we hun naam nog wisten: “Ken jy my naam nog?” Dit 
vonden we wel bijzonder, want tijdens onze presentaties 
in Nederland hebben we nog benadrukt dat de kinderen 
en jeugd van Oupad individuen zijn met een eigen naam, 
een gezicht en een karakter. We hebben geprobeerd de 
kinderen van Oupad uit de anonimiteit te halen door een 
gedeelte van hen voor te stellen tijdens de presentaties in 
Nederland. God ziet ieder kind persoonlijk, Hij ziet ieder 
hart en kent elke gedachte en omstandigheid. Door die 
opmerkingen of wij hun naam nog kenden blijkt dat ze 
graag gekend willen worden. Wij mogen hen vertellen van 
God de Vader. De God die hen ziet, die om hun geeft, die 
hun naam kent. Als ze zich verlaten voelen, er is altijd 
Eén die om hen geeft. . “Hy is die God wat my sien. Die 
een vir wie ek saak maak. Die een wat my naam ken.” 
(Dit is een tekst van de Afrikaanse gospelband 
Onbeskaamd.) Onderaan de pagina's van deze 
nieuwsbrief laten we een aantal kinderen en hun namen 
nog een keer zien. 

Het verlof was baie druk
Een aantal ervaren 
zendelingen hadden ons al 
gewaarschuwd dat een verlof 
naar Nederland geen vakantie 
is en dat we om onszelf 
moesten denken. We hebben 
dit nu aan den lijve ondervonden. We hebben geprobeerd 
de bezoekjes van een jaar in zeven weken te proppen. Dat 
lukt dus niet J. Naast alle bezoekjes aan vrienden en 
familie hadden we presentaties, preken, jeugdavonden en 
vergaderingen gepland. Als je alle activiteiten van te voren 

in de agenda ziet denk je dat je nog wel wat tijd 
overhoudt. De praktijk was echter anders maar daarover 
niet geklaagd. We hebben genoten van de bezoekjes 
aan de familie en vrienden. Verder was het erg fijn om 
tijdens de presentaties te vertellen over ons werk en 
onze passie. We hebben dit mogen doen op scholen, 
tijdens jeugdavonden, bij lokale omroepen en tijdens 
kerkdiensten. 
Tijdens het verlof hadden we het gevoel of waren we 
maar een paar weken weg geweest. Je merkt dat 
Facebook, Twitter en Skype de wereld erg klein maakt 
en je uitstekend op de hoogte kan blijven van 
gebeurtenissen in Nederland en van de mensen hun 
privé omstandigheden.
Dooitze en Ruben 
hebben zich tijdens het 
verlof uitstekend 
vermaakt. Ruben is vaak 
uit logeren geweest bij 
vrienden. Dooitze heeft 
zijn oude scholen en vrienden opgezocht. Theo en 
Dooitze hebben op oudejaarsdag oliebollen verkocht bij 
Theo zijn oude werkgever, De Coop-Supermarkt in De 
Westereen. Het was leuk om voor één dag weer op het 
oude nest terug te zijn. Verder hebben we twee dagen 
voor vertrek Ruben zijn verjaardag nog gevierd. Dit was 
een mooie feestelijke afsluiting van ons bezoek aan 
Nederland. We vinden het jammer dat we niet iedereen 
konden bezoeken die we hadden willen bezoeken maar 
het ontbrak ons gewoonweg aan tijd.

Tuis by die huis
Het was goed om weer thuis te zijn in Knysna. Wij 
kregen nog een weekje rust om alles thuis op orde te 
brengen maar onze jongens moesten direct weer naar 
school. Dooitze moet dit jaar examen doen van de 
Highschool en Ruben zit in de laatste klas van de 
Primary School. Ze hebben het ritme direct goed 
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opgepakt. We zijn blij dat na een mooie tijd in Nederland ze 
zich hier ook weer thuis voelen en lekker in hun vel zitten.

Het werk
We hebben eerst onze 
normale werkzaamheden 
weer opgepakt en zijn na 
twee weken met een 
aantal nieuwe dingen 
gestart. Eén van onze 
grote verlangens was om 
in Oupad een inloophuis 
voor kinderen en jeugd te 
beginnen. Hier zijn we mee gestart op de dinsdagmiddag. 
Kinderen en jeugd van 10 jaar en ouder zijn welkom om 
onder andere spelletjes te doen, een praatje te maken en 
huiswerk te maken. Doel is om op een ontspannen manier 
contact met hun te krijgen, aandacht te geven en hun te 
helpen op allerlei gebied, van huiswerk tot zorgen om thuis. 
De start is bemoedigend. Sommige kinderen vermaken zich 
met spelletjes terwijl anderen in een andere ruimte fanatiek 
hun huiswerk zitten maken.
Op de maandagochtend zijn we een club gestart voor 
kinderen van 6 jaar en jonger die nog niet naar school 
gaan. We willen deze kinderen aandacht geven en hun 
spelenderwijs liedjes aanleren, Bijbelverhalen vertellen en 
normen en waarden bijbrengen. Deze krijgen ze thuis vaak 
niet mee. 
Op donderdagmiddag gaat Theo naar Nekkies, een andere 
wijk van Knysna, om daar een team te ondersteunen die al 
kinderclub geeft. Zo kunnen wij van hen leren en zij van 
ons. 
Op de vrijdagochtend geeft Theo een half uur 
Bijbelonderwijs aan de Primary School (=lagere school) van 
Knysna. Een team van 35 vrijwilligers doet dit werk al een 
aantal jaren. Het is mooi om op deze manier kinderen te  
bereiken die van huis uit niet met het evangelie in aanraking 

komen. Het is fijn deel uit te maken van een 
gemotiveerd team uit allerlei verschillende kerken. Wij 
mogen hier aan mee werken en ondertussen ervaring 
en nieuwe contacten opdoen. Het lijkt ons fantastisch 
om, samen met lokale jeugdleiders, op termijn dit soort 
activiteiten op de scholen in de achterstandswijken te 
organiseren.
 
Immanuel Ministries
De stichting waar wij voor werken breidt haar activiteiten 
uit in de wijk White Location. Hier komt een nieuw 
gebouw te staan. De bedoeling is dat hier lokale 
mensen een voedselprogramma gaan runnen. Er zal 
dan ook een kinderclub plaats vinden. We hopen dat 
deze locatie binnen een paar maanden operationeel is. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

Conferentie
Met Pasen gaan we als gezin naar een conferentie van 
het Family Life Change Centre/Happy Families. Wij, 
Theo en Jinke, gaan de conferentie bezoeken en ook 
voor de jongens is er een programma. We hopen veel te 
leren om dit voor onszelf toe te passen. We willen de 
opgedane kennis ook gaan gebruiken om gezinnen in 
Oupad te begeleiden. Eén van onze doelstellingen voor 
dit jaar is om onszelf verder te bekwamen in zaken 
rondom kind, jeugd en gezin. Dit is een eerste stap. We 
hebben er ontzettend veel zin in. 

Baie dankie
We willen een ieder hartelijk danken voor de 
betrokkenheid, gebed, giften en de getoonde 
belangstelling in de afgelopen tijd. We hopen in juni 
weer met een nieuwsbrief te komen. 

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

Contactpersoon Nederland:
Nienke Mast-Oostijen 
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB  Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com

Giften:
t.b.v. het werk van Theo en Jinke 
kunt u overmaken op giro 185985 
t.n.v.: stichting Opdracht tot 
          WereldZending 
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong/       
           Zuid Afrika

Het adres van Theo en Jinke:
77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

Nieuwsbrieven en updates: 
kunt u vinden op onze 
persoonlijke pagina op 
www.immanuelministries.nl
Tevens kunt u op deze site alle 
informatie vinden over 
Immanuel Ministries.

EHBO, ook een activiteit in Oupad

Overige informatie: 
Voor dagelijkse belevenissen, 
zowel over ons werk als privé, 
kunt u ons volgen via:

       Twitter: @theojinke en/of

        Facebook: TheodeJong

Bid- en dankpunten*
We willen danken voor:
*We mogen terug zien op een
  prachtig verlof.
*Dat er deuren opengaan om
  nieuwe dingen te doen.
*Een goed contact met de
 bevolking.

We vragen gebed voor:
*De gezondheid van Frans Alkema (teamleider). Bij 
 hem is prostaatkanker in een vroeg stadium 
 geconstateerd. Hij wordt maandag geopereerd. 
*Studie voor de jongens. Het is hun laatste jaar op 
 de huidige scholen. 
*De activiteiten die net zijn opgestart. Dat het mag
  gaan zoals God het wil. 

*Heeft u het verlangen om deel uit te maken van het gebedsteam voor ons dan kunt u een mailtje naar ons sturen. 
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