
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor 

jou hou.                                                                             Psalms 32:8 (Die Bybel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYS UIT KNYSNA 

Maart 2016, jaargang 5 nummer 1 

Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds  
januari 2012 met hun zonen Dooitze en Ruben in Zuid-Afrika.  
Zij werken met de kinderen en jeugd uit Knysna en omgeving. 

In januari 2014 hebben zij de organisatie Good News ZA opgericht 

Naar aanleiding van een presentatie 

op een school uit Zwolle kregen we 

onderstaand mailtje:  

 

Hoi Jinke en Theo,  

Kom ik donderdag- 

morgen de klas binnen, 

zit een leerling te kleuren en zingt 

zachtjes: “dis so lekker om die Here 

te dien!” Even later zingen meer 

kinderen dit zachtjes. Vervolgens 

gaat dit in mijn hoofd zitten en de 

hele dag zing ik dit zachtjes. Aan het 

eind van de dag zingen we het hard 

met YouTube en ze weten alle 

bewegingen nog. 

Veel complimenten van ouders 

gekregen, omdat de kinderen heel 

enthousiast thuiskwamen en onder 

de indruk waren van hoe God jullie 

gevraagd heeft om naar Zuid-Afrika 

te gaan. “Dus God vertelt niet alleen 

via de Bijbel”, was een reactie. Er is 

nog veel gesproken op school over 

de presentatie. Dit wilde ik ff met 

jullie delen. 

Liefs van Janneke 

Verlof 

We zijn inmiddels alweer een aantal weken in Knysna na ons verlof en kunnen 

terugkijken op een goede tijd in Nederland. Naast de bezoekjes aan familie en 

vrienden was het hoogtepunt van het verlof het 60-jarig huwelijksfeest van Jinke 

haar ouders. Verder was het fijn om iedereen weer even te ontmoeten. Naast het 

bezoek aan familie en vrienden hebben we presentaties gegeven over ons werk op 

scholen, tijdens kinderdiensten en jeugdavonden en bij diverse kerken. Wat is het 

heerlijk om over je passie te vertellen en over een levende God die onze levens wil 

leiden. Die niet alleen een God uit de Bijbel is maar ook een God van vandaag. Een 

Afrikaans liedje zegt: “Dis so lekker om die Here te dien” (Het is zo fijn om God te 

dienen). In de kolom hiernaast is een e-mail die we van een lerares hebben gekregen 

naar aanleiding van een presentatie op haar school.  
 

We hebben tijdens het verlof een stuk betrokkenheid bij ons werk en ons persoonlijke 

leven ervaren. Dit geeft ons een enorme steun in de rug. We willen daarom hierbij 

iedereen bedanken voor de getoonde betrokkenheid en ondersteuning. We weten 

dat we er niet alleen voorstaan.  
 

Werk 

We zijn weer begonnen met het onderwijs op de diverse scholen in de 

buitengebieden van Knysna. Het was prachtig om deze kinderen weer te zien. We 

merken dat we echt helemaal voor deze kinderen willen gaan en ze willen helpen 

een goede toekomst op te bouwen. Verder hebben we weer een start gemaakt met 

de interkerkelijke jeugdavonden in Knysna. De eerste avonden was er een grote 

opkomst, zo’n 65 jongeren. We hebben als volwassen leiders samen met een 

afvaardiging van de jongeren plannen gemaakt voor dit jaar. Het lijkt veelbelovend 

te worden. We zijn nog steeds betrokken bij het werk onder de leerlingen van de 

High School in Knysna. Ook hier is een team met leuke mensen waarmee we 

samenwerken. De plannen voor het kinder- en jeugdcentrum zijn er nog steeds. Dit 

kan door de lokale verkiezingen echter enige vertraging oplopen.  

We merken de noodzaak om de kinderen van Karatara een  

veilige plek te bieden. We hebben daarom het plan opgevat om 

iedere week een soort inloophuis voor de kinderen van Karatara 

aan te bieden. De kinderen kunnen hier dan komen voor 

huiswerkbegeleiding en kunnen spelletjes doen. Het grootste doel 

van dit inloophuis is om relaties te bouwen en de kinderen  

aandacht te geven. 

 

 

Voor u ziet u een vernieuwde nieuwsbrief. We zijn van plan om dit jaar wat meer korte nieuwsflitsen te sturen in plaats van een 

paar keer een grote nieuwsbrief.  

 

Tijdens ons verlof op een school: “Dis so lekker om die Here te dien!!!” 



 

 

Er is de laatste  

maanden veel  

onduidelijkheid  

over of er wel of 

geen ANBI-status geldt voor giften 

die naar zendelingen persoonlijk 

gaan. Doordat onze giften via VPE-

zending gaan zijn deze giften en 

giften voor Good News ZA nog 

steeds belasting aftrekbaar. Mocht u 

hierover meer informatie willen 

ontvangen dan kunt u ons een e-

mail sturen. 
 

 

Giften* kunt u overmaken op de 

volgende rekeningnummers:  
 

T.b.v Good News ZA:  

IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08 

 t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ 

 o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika** 
 

Persoonlijke giften voor het levens-

onderhoud van Theo en Jinke de Jong: 

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85  

t.n.v.: VPE zending e/o OWZ 

o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-

Afrika** 
 

* De giften zijn i.v.m. de ANBI status van de 

VPE-Zending aftrekbaar van de belasting. 
 

** De VPE-Zending heeft diverse 

zendelingen en organisaties onder zijn 

hoede. Het is daarom van belang dat u 

duidelijk de bestemming van uw gift 

aangeeft 
 

 

Meer informatie:  
 

               Good News ZA of 

          Theo de Jong 

Website: www.goodnewsza.com  
 

 

Contactpersoon Bid groep: 

J. Vlasma: jvlasma@hetnet.nl 
 

 

Contactpersoon Nederland: 

Nienke Mast-Oostijen 

Ulbe van Houtenplein 4 

8802 GB Franeker 

Tel: 0517-850699 

Mail: noostijen@gmail.com 
 

 

Adres Theo en Jinke de Jong:  

77A Milkwood Drive 
Old Place 
Knysna   6571 
South Africa 
Mail: theojinke@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen 

We hebben inmiddels al weer twee kampen op het programma staan. Hier zijn we 

erg enthousiast over. Als je relaties wilt bouwen met kinderen en jeugd dan zijn 

kampen daar een uitgelezen mogelijkheid voor. Verder kun je hen op een 

ontspannen manier informatie geven om zo een impact maken in hun levens. 

Halverwege maart gaan we met 50 kinderen van de Karatara Laerskool (= 

basisschool) drie dagen op kamp. 
 

Visum 

Na veel administratie en correctieaanvragen heeft Theo een visumverlenging voor 3 

jaar gekregen. Eerst had Theo om onduidelijke redenen een visum voor maar 6 

maanden gekregen. Nu wachten we nog op de goedkeuring van de visa van Jinke 

en Ruben. Zij kregen net als Theo eerst een visum voor 6 maanden. Ook voor hen 

hebben we een correctieverzoek ingediend. We zijn dankbaar voor het 3-jarige visum 

van Theo en vertrouwen erop dat Jinke en Ruben binnenkort hun 3-jarig visum zullen 

ontvangen. 
 

Persoonlijk financiële ondersteuning 

Wij moeten als gezin voor onze eigen inkomsten zorgen via donaties van familie, 

vrienden en kerken. De afgelopen jaren zijn de donaties voor ons persoonlijk 

teruggelopen. Deels omdat mensen nu aan Good News ZA geven en deels doordat 

mensen om diverse redenen hun toezegging opzeggen. Daarom hebben we tijdens 

ons verlof naast financiële ondersteuning voor Good News ZA ook gevraagd om 

financiële ondersteuning voor ons persoonlijk. We zijn erg blij dat diverse mensen 

positief hebben gereageerd op deze vraag. Nog steeds is een uitbreiding van vaste 

ondersteuners voor ons persoonlijk onderhoud wenselijk. Mocht u ons of Good News 

ZA maandelijks willen ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met ons via 

theojinke@gmail.com of met Nienke Mast-Oostijen. Maandelijkse ondersteuning kan 

al vanaf €5,-. Natuurlijk zijn éénmalige giften ook welkom. 
 

Feestje 

20 Maart aanstaande is het 25 jaar geleden dat wij elkaar trouw hebben beloofd. 

Onze trouwtekst was “Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik 

raad u: Mijn oog is op u!” Dat deze weg naar Zuid-Afrika zou leiden is “baie 

wonderlik”. Als we terug kijken zien we dat de weg erheen geleid is en dat 

puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen. We dankbaar voor de afgelopen jaren en 

hopen het 25-jarig jubileum te vieren met Afrikaanse vrienden en Jinke haar broer 

en schoonzus, die ons voor deze gelegenheid komen bezoeken. 
 

Vriendelijke groet,  

Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/goodnewsza?ref=hl
https://www.facebook.com/theo.dejong.18
http://www.goodnewsza.com/
mailto:jvlasma@hetnet.nl
mailto:noostijen@gmail.com
mailto:theojinke@gmail.com
mailto:theojinke@gmail.com
https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir-ImLoKXLAhXLORQKHZqgDjcQjRwIBw&url=http://www.cultureelcentrumcorrosia.nl/info-contact/over-corrosia&psig=AFQjCNEIKnw-ZeEbaqoqOmD3DqC5GEKlqg&ust=1457119699344664

