
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. 

“U leer my hoe om te lewe”  Psalms 16:11 (Die Bybel)
Hier is onze driemaandelijkse nieuwsbrief. In Nederland begint 
het herfst te worden en bij ons is het volop lente. Hier moeten we 
nog steeds aan wennen, dat het lente wordt in september. Dit 
gegeven bepaald ons er bij dat we aan de andere kant van de 
wereld zitten. In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over 
hoe het met ons gaat aan de onderkant van de aardbol.

U leer my hoe om te lewe...
...zegt de dichter van psalm 16. God wil ons leren hoe wij moeten 
leven. Hij geeft ons aanwijzingen en grenzen. Wij zijn niet als 
robots gemaakt en we mogen onze eigen keuzes maken. Uit 
ervaring weten we dat God zijn grenzen en aanwijzingen geeft 
om ons te beschermen. Daarom vinden wij het zo belangrijk om 
vanuit Gods woord te leren hoe wij moeten leven. Wij zien veel 
ellende die voort komt uit de foute keuzes die mensen in hun 
leven maken. Van drank- en drugsmisbruik tot verkrachting en 
moord. We zien de dagelijkse omgangsvormen in de wijken, 
waarbij slaan en steken met regelmaat voorkomt. Onze passie is 
om de kinderen en jeugd een hoopvolle toekomst te geven. Om 
ze te vertellen dat de keuzes 
die ze nu maken gevolgen 
hebben voor hun toekomst 
maar ook voor de kwaliteit 
van leven op dit moment. De 
keuzes die ze maken op 
grond van wat God wil geeft 
hun een goede basis. 
Hiermee willen we niet 
zeggen dat het leven altijd 
gemakkelijk verloopt. Wel kan het geloof je door de moeilijkheden 
heen helpen en de Heilige Geest wil je kracht geven.

“As manne onder mekaar…”
Theo geeft samen met nog een vrijwilliger iedere vrijdagochtend 
Bijbelles aan twee klassen van de Afrikaans sprekende graad 7 
(+/- 13 jaar) van de Primary School. De afgelopen paar weken is 
de klas gesplitst in een jongens- en een meisjesklas. Zo kon 
Theo met de jongens “als mannen onder mekaar” het onderwerp 
“Seksualiteit binnen en buiten Gods grenzen” behandelen. Theo 
vond het geweldig om te doen. Hij heeft veel gelachen met de 
jongens maar is ook “baie” serieus geweest. 
In de maand oktober mag Theo de Engels sprekende graad 7’s 
voorlichten. We kunnen hierbij een beetje in de praktijk brengen 
wat we tijdens de “options”cursus hebben geleerd. Dit was een 
cursus van vijf dagen over onder anderen tienerzwanger-
schappen en de gevolgen daarvan. We hebben naast feiten over 

zwangerschappen in Zuid-Afrika en de opties die tieners 
hebben, ook geleerd over hoe meisjes te begeleiden in zo’n 
stress situatie. 
Seksualiteit is helaas een weinig besproken onderwerp in 
Zuid-Afrika terwijl op het gebied van seksualiteit grote 
problemen zijn. Niet alleen HIV/Aids is een probleem maar 
ook tienerzwangerschappen, een gebrek aan respect voor 
meisjes en vrouwen et cetera. Door onwetendheid en het 
negeren van problemen maken veel jongens en meisjes 
fouten op seksueel gebied. Meisjes van 12 jaar komen bij de 
klinieken van Knysna omdat ze zwanger zijn. Ze kiezen voor 
een abortus of ze kiezen ervoor om het kind te krijgen. Vaak 
komt dan de opvoedingstaak op de schouders van de oma 
van de baby te liggen. Adoptie is eigenlijk niet een optie 
omdat het geadopteerde kind niet in de gemeenschap wordt 
geaccepteerd. In alle gevallen zijn de gevolgen ingrijpend. 
We proberen door goede voorlichting de tieners te 
waarschuwen voor situaties zoals hierboven beschreven. 

Verveling
Door de hoge werkeloosheid in de wintermaanden en de 
armoede slaan verveling en moedeloosheid toe. Dit komt 
onder anderen tot uiting in irritaties, scheld- en vechtpartijen. 
Laatst was er in de buurt van het Immanuel Ministries-
gebouw een ruzie tussen twee groepen vrouwen. Deze ruzie 
escaleerde en eindigde in een steekpartij tussen twee 
vrouwen waarbij de ene vrouw de andere vrouw in de hals 
stak. Gevolg is dat de stekende vrouw opgepakt is en haar 
kinderen nu thuis zitten zonder moeder. Eén van de kinderen 
die we goed kennen, Jomique, heeft op dit moment dus een 
moeder die in de gevangenis zit. Haar vader kan gelukkig nog 
voor haar zorgen. In dezelfde week werd een man gestoken 
die tussen beiden kwam 
bij een ruzie tussen twee 
vrouwen. We voelen ons 
desondanks niet onveilig 
in de sloppenwijken. Veel 
ruzies en steekpartijen 
komen voort uit 
relationele problemen.

We blijven positief
De bovenstaande beschrijvingen zijn niet positief maar het is 
wel de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. Het 
geeft ons de motivatie om door te gaan. We zijn hier om de 
kinderen en jeugd te begeleiden met het maken van de juiste 
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keuzes. Om ze bewust te maken dat de keuzes die ze maken, 
positief of negatief, gevolgen voor hun toekomst hebben. 
 
Groepen op bezoek
Een aantal weken hebben we een groep vrijwilligers van YFC 
Almere bij ons op bezoek gehad. Geweldig om te zien hoe jonge 
mensen het evangelie op een creatieve manier kunnen brengen. 
We hebben hier veel plezier aan beleefd en diverse nieuwe 
ideeën opgedaan. 
Volgend jaar wil een groep jeugd van “onze” Opstandingskerk uit 
Leeuwarden komen en in 2015 een groep van de PKN kerk uit 
Garyp, waarmee wij nauw verbonden zijn. Na onze positieve 
ervaringen met een groep van Youth for Christ uit Almere lijkt ons 
dit mooi om zo extra dingen te organiseren voor de mensen uit 
de achterstandswijken van Knysna. Tevens is het een kans om 
de jongeren uit Nederland een onvergetelijk tijd te geven en ze 
dingen te leren over de realiteit in ontwikkelingslanden.
 
Youth Alpha
We zijn nu druk bezig 
met Youth Alpha. Dit is 
een cursus voor jeugd 
waarin alle facetten van 
het Christelijk geloof aan 
de orde komen. 
Gemiddeld komen er op 
een avond zo’n 50 
jongeren uit diverse 
wijken van Knysna. We 
hopen in november met een gedeelte van de groep een weekend 
weg te gaan. We zoeken hier nog sponsors voor. Zie 
www.immanuelministries.nl. 

Nieuwe plannen
We hebben nieuwe plannen om volgend jaar meer kinderen en 
jeugd te bereiken. We willen kinderwerk gaan doen in andere 
wijken van Knysna. Dit willen we gaan doen in samenwerking 
met de lokale kerken en Youth for Christ. Naast de kinderen en 
jeugd bereiken met het evangelie willen we ze voorlichting geven 
over andere maatschappelijk zaken. De plannen zijn nog in 
ontwikkeling. We zijn hier erg enthousiast over en hopen jullie in 
de volgende nieuwsbrief meer te vertellen. 
 

Privénieuws
Het gaat privé goed 
met ons. Met de 
jongens gaat het 
goed op school en ze 
zitten goed in hun vel. 
Hier zijn we erg blij 
mee. Regelmatig 
horen we van 
mensen uit Knysna dat ze het zo mooi vinden dat Dooitze en 
Ruben zich zo goed hebben aangepast aan hun nieuwe 
leefomgeving.
Dooitze heeft twee weken geleden zijn Matriek Vaarwel 
gehad. Dit is het laatste schoolfeest voor leerlingen die 
examen doen. De Matriek Vaarwel is een hele happening 
waarbij iedereen in de mooiste kleding komt en over een rode 
loper een restaurant binnenloopt. In (gehuurde) dure auto’s, 
veel camera’s en met een joelend publiek. Het is één van de 
hoogtepunten in het leven van de Zuid-Afrikaners. Voor 
diverse mensen is het zo belangrijk dat ze zich in de schulden 
steken voor dit evenement. Als Nederlanders kijken we hier 
wel wat verbaasd naar. 
Dooitze gaat volgend jaar naar Jeffreys Bay om daar een jaar 
Worship-Academy te volgen. Het bericht van zijn toelating 
hebben we vorige week ontvangen.
Ruben is aangenomen op de Knysna Highschool. Dat hij nu 
bijna naar de Highschool gaat is normaal. De lagere school 
eindigt hier pas bij 13/14 jaar. 
 
Dankbaar
We zijn erg dankbaar voor alle betrokkenheid bij ons werk. Dit 
doet ons erg goed. Door deze betrokkenheid in de vorm van 
gebed en giften kunnen wij hier werken. We zouden het liefst 
iedereen af en toe een persoonlijk berichtje sturen. Dit niet 
mogelijk want daar ontbreekt ons helaas de tijd voor.
 
Dit jaar zijn we niet van plan om naar Nederland te komen. 
Het ligt in de planning om volgend jaar december/januari 
weer te komen.
Onze volgende nieuwsbrief zullen we in december versturen.

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 
girorekening: 185985 of
bankrekening: 44.78.01.708
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
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.

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

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

       Twitter: @theojinke en/of

        Facebook: TheodeJong

Jeugd tijdens het “Royal Buffet” van Youth Alpha

Klaar voor de “fotoshoot” voor de Matriek Vaarwel

Bid- en dankpunten*
We willen danken voor:
*Dooitze is aangenomen bij de 
 worshipacademy in Jeffreys Bay.
*De grote opkomst bij Youth Alpha.
*De vriendschappen die ontstaan hier
 in Knysna.

We vragen gebed voor:
*De nieuwe plannen, dat we hierin Gods wil mogen
 doen.
*Het eindxamen van Dooitze voor de Highschool
 wat deze maand begint.
*De veiligheid. We voelen ons niet onveilig maar 
 we horen regelmatig over criminele activiteiten.
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