
Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien, oor dié wat in die donker 
land was, het 'n lig geskyn.                                                                Jesaja 9:1

Bovenstaande tekst gaat over het volk Israël maar is ook van 
toepassing op Karatara. De betekenis van het woord “Karatara” 
vanuit de inheemse taal is “diepe duisternis”, in bovenstaande 
Bijbeltekst vertaald als “donker land”. Veel mensen in Karatara 
hebben het gevoel dat ze in het “donker” leven. Er is weinig werk, 
veel drankmisbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel 
actief. Het dorp, vanuit de historie een arm bosbouwwerkersdorp, 
is voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Wij 
mogen de inwoners van Karatara een boodschap van hoop 
geven en proberen om samen met hen de negatieve klank die 
Karatara in de omgeving heeft om te buigen naar een positieve 
klank. 
 
Het is ruim een half jaar geleden dat wij begonnen zijn met Good 
News ZA. We zijn erg enthousiast en dankbaar voor de dingen 
die we allemaal al hebben mogen doen. In Karatara hebben we 
fijne contacten gekregen zowel bij de kerken als bij de school. 
We merken dat we een goede band opbouwen met de kinderen 
en jeugd. Het informele contact is goed. Als we de inwoners 
tegenkomen maken we vaak een praatje. We zijn hier erg blij 
mee want het gaat ons de eerste tijd in Karatara naast het geven 
van onderwijs vooral om het bouwen van relaties. Het is 
belangrijk om op deze manier een vertrouwensband te krijgen.

Vakansie
Zoals we al in de laatste update 
schreven hebben we een mooie 
wintervakantie gehad met de 
kinderen van Karatara. In de eerste week hebben we een “Kings 

Kids Vakansie Klub” gehad. Het 
thema was “Konings Kinderen”. Vijf 
dagen lang hebben we met een 
uitgebreid team op een speelse 
manier de kinderen een stukje 
eigenwaarde proberen mee te 
geven. Dit hebben we gedaan door 
middel van zang, toneel, verhaal, 
sport, spel en creativiteit. Wij 
mochten de kinderen vertellen dat ze 
Konings kinderen zijn. In 1 Johannes 
3:1 staat dat God ons Zijn kinderen 
noemt. Die boodschap is een wereld 
van verschil met hoe de omgeving 
over het algemeen tegen Karatara 

aankijkt. Er kwamen gemiddeld zo’n 100 kinderen op de club. 
Vrijdag ‘s avond hadden we een bijzondere afsluiting van de week 
met een fakkeloptocht en muziek door het dorp. Hiermee wilden 
we symboliseren dat er licht kan komen in de duisternis (zie tekst 
bovenaan deze nieuwsbrief). Naast de kinderen liepen ook veel 
volwassenen mee. Na de optocht was er voor de kinderen met hun 
ouders een afsluitend evenement waarin we aan de ouders verteld 
hebben wat we die week hadden gedaan. Dit was een mooie 
gelegenheid om de ouders te vertellen dat we er samen met hen 
voor willen gaan dat hun kinderen een goede toekomst krijgen.
Wat ons opviel was dat er iedere dag zo’n 15 tot 20 tieners bij de 
club waren die al op de High School zaten. Al was de club niet 
voor hen bedoeld 
hebben we ze natuurlijk 
wel toegelaten. De 
aanwezigheid van zoveel 
tieners op de club heeft 
ons meer bewust 
gemaakt van de 
noodzaak om naast het 
kinderwerk ook 
activiteiten speciaal voor 
de jeugd te gaan 
organiseren.

Besoek…
Een paar dagen na de vakantieclub kregen we bezoek van de 
familie De Jong (geen familie) uit Franeker. We hebben samen 
met hen een fijne feestmiddag voor de kinderen gehouden. Verder 
brachten ze allerlei artikelen mee voor de kinderen en de jeugd 
waaronder 2e hands voetbaltenues van een voetbalclub uit 
Franeker. Deze kunnen we uitdelen aan voetbalclubs uit de 
omgeving. Familie de Jong, baie dankie voor dit alles.
 
Jeug Konferensie
Vervolgens zijn we in de laatste week van de vakantie met 19 
jongelui van diverse kerken uit Knysna naar The Call Jeugd 
Conferentie in Jeffreys Bay geweest. Voor veel tieners is dit een 
geweldige ervaring geweest. 
 
Meer besoek… 
Na een weekje van betrekkelijke rust en geen extra activiteiten is 
Theo naar Kaapstad gereden om 9 jongelui van de 
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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.

NYS UIT KNYSNA

Kinderen schrijven een “Letter to God”

Twee stralende zusjes bij de “Vakansie Klub”



Opstandingskerk uit Leeuwarden van het vliegveld te halen. Veel 
van deze jeugd hebben we jaren geleden bij de kinderkerk van 
de Opstandingskerk onder onze hoede gehad. Nu kwamen ze 
naar Zuid-Afrika om ons te helpen. Dit vonden we heel bijzonder. 
We hadden deze jonge mensen al anderhalf jaar niet meer 
ontmoet. Na eerst drie dagdelen bij Immanuel Ministries, onze 
vorige werkplek, aan het werk te zijn geweest zijn ze met ons aan 
de slag gegaan. Ze hebben diverse dingen georganiseerd zoals 
een sportdag en een Kids Event voor de kinderen van Karatara. 
Als afsluiting van de activiteiten in Karatara hebben we een 
voetbalinterland Karatara-Nederland gespeeld, inclusief de 
volksliederen. De kinderen van Karatara moedigden de spelers 
uit Nederland geestdriftig aan door “Hoep Holland Hoep” te 
roepen. Ondanks dat werd er helaas twee keer nipt verloren. 

We hebben geprobeerd de jeugd uit Nederland wat mee te laten 
beleven van het leven in Zuid-Afrika. Zo hebben ze kennis 
gemaakt met Douglas Baartman, een ex-ANC guerrilla strijder 
die op wonderbaarlijke wijze is bekeerd tot het geloof. Hij heeft 
aan de groep verteld hoe het leven was tijdens apartheid. Verder 
hebben ze Manie du Toit, een ex-professionele rugby speler 
ontmoet. Deze man heeft een organisatie, Living Ball, waarbij hij 
het doel heeft om door middel van sport het evangelie te 
vertellen. Zowel Douglas als Manie hadden een bijzonder 
getuigenis. De jeugd heeft het afgelopen jaar acties gevoerd 
waarbij ze een mooi bedrag bij elkaar gespaard hebben voor de 
kinderen en jeugd waar wij mee werken. Heel erg bedankt voor 
deze gift en natuurlijk ook voor jullie hulp en plezierige 
aanwezigheid. De jeugd heeft een kort impressiefilmpje van hun 
reis op youtube gezet, u kunt dit zien via de volgende link: filmpje 
Opstandingskerk

Nog meer besoek…
Het ene bezoek is achter de rug en het andere dient zich al weer 
aan. We zien uit naar de komst van Theunis Sjoerd Elzinga uit 
Twijzelerheide. Hij is deel van ons Thuis Front Comité en zal ons 
vanaf oktober drie maanden komen bezoeken. Hij zal naast de 
normale werkzaamheden ons begeleiden in een aantal 
administratieve zaken die we willen afwerken. Eén daarvan is het 
aanvragen van een NPO-status (=stichtingsstatus) in Zuid-Afrika. 
Dit is erg belangrijk omdat we dan ook in overleg kunnen met 
diverse overheidsinstanties. 

Die toekoms
Begin deze maand was er een week van bidden en vasten 
voor de scholen en kerken in het land en ook voor het dorp 
Karatara. Wij hebben hier aan mee gedaan en dit was voor ons 
een tijd van bezinning. We zijn nu een tijdje aan het werk in 
Karatara en zien de nood onder de kinderen en jeugd van dit dorp. 
We willen plannen ontwikkelen voor een goede toekomst voor de 
inwoners van Karatara en omgeving. We zijn van plan om een 
jeugdcentrum te beginnen. De nood onder de jeugd is hoog. 
Hierbij moet gedacht worden aan drank en drugsmisbruik, slechte 
schoolprestaties en tienerzwangerschappen. Ze hebben een plek 
nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten en lekker kunnen chillen. 
Er zal altijd ruimte zijn voor een vertrouwd gesprek en voor gebed. 
We gaan de komende tijd in overleg met de gemeente om zo’n 
plek te kunnen realiseren. Er borrelen nog andere plannen maar 
die moeten nog vorm krijgen. Hierbij valt te denken aan het 
bouwen van een Campsite (= kampeerboerderij) waar we kinder- 
en jeugdkampen kunnen gaan houden. 
 
We kregen de afgelopen week een verzoek van een school in 
Barrington, zo’n 8 kilometer van Karatara, om iedere week op 
vrijdagochtend les te geven aan zo’n 60 leerlingen. Dit verzoek 
past in onze visie om de kinderen en jeugd van de 
plattelandsdorpen te bereiken. Wij beseffen echter ook dat we niet 
alles met z’n tweeën kunnen doen. Het is daarom onze wens dat 
ons team wordt uitgebreid om zo meer impact te kunnen maken in 
de omgeving. We kunnen met een groter team meer scholen en 
dus meer kinderen bereiken. Verder kunnen we de dorpen waar 
we werkzaam zijn met een grotere frequentie bezoeken. Onze 
voorkeur gaat uit naar het samenwerken met de lokale bevolking. 
Zij spreken de taal en kennen de cultuur van binnen uit. Mocht 
God mensen uit Nederland hier naar toe leiden dan zijn die 
natuurlijk ook van harte welkom. 

Ons Bussie
We zijn erg blij met de Good News Bus. We gebruiken de bus om 
de benodigdheden voor de evenementen te vervoeren. Een 
andere functie van de bus is het vervoeren van kinderen en jeugd. 
Anderhalf uur voordat een evenement begint rijdt Theo als een 
dorpsomroeper door de drie woonkernen van Karatara. Als de 
kinderen de muziek en het omroepen horen komen ze uit hun 
huizen en klimmen ze in de bus 
om vervolgens al zingend mee 
te rijden naar het evenement. 
Dit zijn genietmomenten. Het is 
dan ook echt een “Bliid 
Boadskip Bus” (= Fries voor 
“Blijde Boodschap Bus”).

De volksliederen werden uit volle borst mee gezongen...

De jeugd van de Opstandingskerk samen met de vrijwilligers van Youth For Christ Knysna 
en de kinderen van Karatara na een prachtig Kids Event.

http://youtu.be/TZ_Ee7R2eeY
http://youtu.be/TZ_Ee7R2eeY
http://www.livingball.co.za/


Prive nuus
Dooitze zijn plan was om er nog een paar jaar aan vast te 
knopen in Jeffreys Bay om daar Theologie te gaan studeren. Nu 
blijkt dat dit alleen in Cape Town kan. We zullen ons gaan 
oriënteren op deze en op andere mogelijkheden voor een 
vervolgstudie voor hem. Ruben vermaakt zich nog uitstekend. 
Het voetbalseizoen is afgelopen. Hij is uitgeroepen tot “best 
foreign soccer player” (=beste buitenlandse voetballer) van de 
High School (er zijn daar maar twee buitenlandse spelers J). Hij 
haalt goede cijfers. Voordat we naar Zuid-Afrika vertrokken 
maakten veel mensen zich zorgen om onze jongens. Dat 
waardeerden we want als iemand zich zorgen maakt is dit een 
teken dat hij of zij om hen geeft. Als ouders zijn we erg blij en 
dankbaar dat het zo goed gaat met onze jongens.
 
Verlof
We zien er naar uit om eind dit jaar voor verlof naar Nederland te 
komen. De planning is dat we begin december landen op 
Schiphol en dat we eind januari weer vertrekken naar Zuid-Afrika. 
Naast bezoek aan familie en vrienden willen we graag vertellen 
over ons werk en onze passie. Er zijn inmiddels al een paar 
afspraken voor december en januari gemaakt. Dit betreft 
presentaties, spreekbeurten en kinder- en jeugddiensten. Mocht 
u belangstelling hebben voor een presentatie of spreekbeurt voor 
uw kerk, school of vereniging dan kunt u contact met ons 
opnemen via theojinke@gmail.com. We kunnen voor u een 
presentatie op maat geven gericht op de doelgroep waarvoor u 
ons uitnodigt. Op de website van Good News ZA kunt u de 
agenda voor ons verlof bekijken waar wanneer we activiteiten 
hebben gepland.  

Baie Dankie
We willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor alle 
ondersteuning die we zowel financieel, in gebed of door 
belangstelling hebben mogen ontvangen. We zijn hier heel blij en 
dankbaar voor. Hopelijk tot ziens in december of januari. 

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

Bid- en dankpunten*
We willen danken voor:

• De contacten die we in 
Karatara hebben.

• Goede tijd die we met de 
bezoeken uit NL hadden.

• Onze veiligheid en 
gezondheid. (ook bidpunt)

We vragen gebed voor:
• De juiste plannen voor de toekomst 

van ons werk.
• Duidelijkheid in de keuze voor de 

vervolgstudie van Dooitze.
• Dat er mensen op ons pad komen

om met ons samen te werken.

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

Giften* t.b.v. Theo en Jinke kunt 
u overmaken op 
IBAN: NL53INGB0000185985 of
IBAN: NL61ABNA0447801708
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong/ 
           Zuid-Afrika  
*Deze giften zijn belasting-
aftrekbaar ivm ANBI status.

Giften*: t.b.v. Good News ZA   
kunt u overmaken op 

IBAN: NL61ABNA0447801708
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA/ 
           Zuid-Afrika
*Deze giften zijn belasting-
aftrekbaar ivm ANBI status.

Nieuwsbrieven 
en updates: kunt u vinden op 
www.goodnewsza.com

Adres gegevens Theo en Jinke
77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna, 6571
South Africa
theojinke@gmail.com 

 

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

Overige mededelingen: 

Facebook
Als u onze dagelijkse belevenissen wilt volgen dan kunt u dit doen 
via Facebook. Hier zetten we regelmatig informatie op over ons 
privé belevenissen of over ons werk. Voor onze pagina klik hier.

Linkjes
De blauwgedrukte linkjes in deze nieuwsbrief bevatten 
verwijzingen naar internetsites. Deze linkjes zijn alleen te openen 
wanneer u het pdf-bestand via de mail krijgt toegestuurd. We 
verspreiden onze nieuwsbrieven via de post en via de mail. Mocht 
u de nieuwsbrief in pdf-bestand via de mail willen ontvangen dan 
kunt u ons een mailtje sturen (theojinke@gmail.com).

Anonieme giften
Soms krijgen we giften waarvan wij de afkomst niet kunnen 
achterhalen. We willen de mensen die ons ondersteunen graag 
bedanken maar in bovenstaand geval is dit helaas niet mogelijk. 

Heeft u belangstelling voor een presentatie?
We zijn beschikbaar van 

10 december 2014 t/m 22 januari 2015
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via 
theojinke@gmail.com of u kunt contact opnemen 
met Nienke Mast-Oostijen. Zij is ons contactpersoon 
in Nederland. Haar contactgegevens staan 
onder aan deze pagina.

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

       Twitter: @theojinke en/of

        Facebook: TheodeJong
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