
Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank 
bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate 
herstel sodat daar weer mense kan woon.                         Jesaja 28:12  (Die Bybel)

Bovenstaande tekst las Theo in de week voordat wij voor het 
eerst dit jaar naar Karatara toe gingen. Karatara is een dorp in de 
buurt van Knysna. De tekst in het kader zegt dat de fundamenten 
die al geslachten lang bestaan zullen worden hersteld. Dat de 
afgebroken muren worden herbouwd en dat straten worden 
hersteld. In Karatara zien we letterlijk veel bouwvallige, slecht 
onderhouden huizen. Ook de levens van veel mensen gaan 
gebukt onder “slecht onderhoud”. Dit uit zich onder anderen in 
drank- en drugsmisbruik. Ons doel is om de kinderen en jeugd te 
helpen hun leven op de juiste manier “te bouwen” door de juiste 
keuzes te maken op een goed fundament. De Bijbel zegt in 1 
Korinthe 13:10-11 dat Jezus Christus dit fundament is.

Werkzaamheden
Na een vakantie in december zijn we begonnen met het opzetten 
van onze nieuwe organisatie. Met een aantal zaken die we vorig 
jaar al deden gaan we gewoon door. Hiermee doelen we op het 
werk op de Primary School en de kids club bij The Rock Church.
Vorig jaar waren we zijdelings betrokken bij CIA (Christians in 
Action) op de Highschool. Dit werk is nu geïntensiveerd. Samen 
met een team van zo’n zes personen is er voor de jeugd die dat 
wil een bijeenkomst in een pauze op dinsdagochtend. Na een 
paar aanloopweken zijn er nu gemiddeld zo’n 80 jongeren die 
tijdens hun pauze bijeenkomen voor praise and worship en een 
korte toespraak van één van de leiders of van een van de 
scholieren zelf. Het is geweldig om dit mee te maken. Het is 
belangrijk voor jongeren om te weten dat ze niet alleen staan in 
het geloof. Ze kunnen elkaar bemoedigen en versterken in hun 
Christenzijn op school. In maart zijn we met zo’n 25 jongeren van 
de High school een nacht op kamp geweest. Het was een 
geweldige ervaring voor de jongeren en de leiding. Kampen 
hebben ons hart. We zien dat levens positief veranderen omdat 

je op zo’n kamp intensief met God bezig bent, zo ook op dit kamp. 
Een geweldige motivatie om hier mee door te gaan. 
 
We zijn door Richard Meijer, onze voorganger, gevraagd om 
jeugdwerk bij The Rock te doen. In overleg hebben we besloten 
om dit toegankelijk te maken voor alle jeugd uit Knysna. Dit is een 
hele uitdaging. We willen openstaan voor jeugd van diverse 
achtergronden qua kerk, cultuur scholing et cetera. 
 
Karatara
Naast school- en kerkwerk richten we ons de komende tijd op 
Karatara. Dit is een voormalig bosbouwwerkers dorpje, zo’n 40 
kilometer van Knysna. Karatara betekent vanuit de oorspronkelijke 
inheemse taal: “diepe duisternis”. Het dorp heeft in de omgeving 
een minderwaardige naam. Dit komt mede door de armoede en de 
werkeloosheid in het dorp. In het dorp is 
veel drankmisbruik met als gevolg onder 
anderen geweld en verwaarlozing van de 
opvoeding van de kinderen. In een filmpje, 
gemaakt voor de PKN-kerk uit Garyp 
vertellen we meer over Karatara.

Deuren gaan open 
Halverwege februari hebben we de eerste contacten gelegd met 
Hansie Strydom, een voorganger van één van de kerken in 
Karatara. Drie dagen later waren we bij een gezamenlijke 
kerkdienst van zeven kerken uit Karatara. Hier zijn we door Hansie 
voorgesteld als nieuwe kinder- en jeugdwerkers in Karatara.  De 
woensdag erna zaten we al bij het schoolhoofd van de Primary 
School om te overleggen wat we voor elkaar konden betekenen. 
We zijn erg blij met deze ontwikkelingen omdat we op deze manier 
contact krijgen met plaatselijke bewoners en instanties.
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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

We stellen ons voor aan de gemeenschap van Karatara.Praise and Worship op de High School

https://www.youtube.com/watch?v=nz3p-zhVyTc
https://www.youtube.com/watch?v=nz3p-zhVyTc


Begin maart hebben we de aftrap gegeven voor het kinderwerk in 
Karatara. Met een mooie kidsparty en sport en spel hebben we 
een heerlijke middag gehad. Ondersteund door Albertine en Tirza 
(bezoekers uit Kollumerzwaag, Friesland) en 
diverse inwoners van Kartara hebben 85 
kinderen zich uitstekend vermaakt en wij ook. 

We gaan na de herfstvakantie in april structureel aan het werk in 
Karatara. We starten 7 april op de Primary School en willen 
daarnaast kinderen thuis gaan bezoeken om te kijken hoe ze 
leven en om contact te krijgen met de ouders. We zien er erg 
naar uit om in Karatara aan de slag te gaan om de kinderen en 
de jeugd te helpen bouwen aan een mooie toekomst. Dat we dit 
in samenwerking met Zuid-Afrikaanse instellingen en personen 
doen vinden we erg belangrijk. Het doel is dat zij later de 
verantwoordelijkheid gaan dragen. In het Engels is daar een 
mooi woord voor: “co-ownership”. Vertaald is dit “mede-
eigenaarschap”. Dat dit niet vandaag op morgen gerealiseerd is 
beseffen we terdege, maar we houden dit bij alles wat we 
ondernemen wel voor ogen.

Afgelopen week hebben we een goed gesprek gehad met de 
directrice van TSiBA-Campus in Karatara. Bij TSiBA krijgen 
financieel minder bedeelde jongeren uit het hele land een kans 
om een goede opleiding te volgen. We gaan gezamenlijk plannen 
maken, zodat de Christelijke studenten ons mee kunnen helpen 
met het kinder- en jeugdwerk in Karatara. 

 

Kinderen voor kinderen
De kinderen van CBS De Wrâldpoarte uit het Friese Garyp 
zullen een 40-dagen project houden voor de Primary School 
(lagere school) in Karatara. Het doel van dit project is om geld in te 
zamelen voor Bijbels en schoolmaterialen. Naast het geven van 
Bijbels en schrijfmaterialen hopen we een soort schoolfonds op te 
zetten. Het doel hiervan is om de kinderen van Karatara niet alleen 
dit jaar maar ook de komende jaren te kunnen voorzien van Bijbels 
en schoolmaterialen. We willen de kinderen en leerkrachten van 
De Wrâldpoarte hierbij heel erg bedanken voor hun inzet. 

Een nieuw begin
Januari stond niet alleen voor ons als ouders in het teken van een 
nieuw begin. Ook Dooitze en Ruben zijn aan nieuwe dingen 
begonnen. 
Ruben is begonnen op de Highschool. Het bevalt hem uitstekend. 
Na een introductieweek met diverse leuke plagerijen door de 
examenkandidaten heeft hij het ritme van school goed opgepakt. 
Verder is hij blij dat hij weer eens kan voetballen. Op de vorige 
school deden ze niet aan deze sport maar op de Highschool wel. 
Een heel bijzondere start van dit jaar was de keuze van Ruben om 
zich te laten dopen. Rond oud & nieuw kwam Ruben met de 
mededeling en drie weken 
later is hij gedoopt in de 
Lagoon van Knysna. Net 
voor aanvang van de 
doopdienst vroeg de 
voorganger of Theo Ruben, 
samen met hem, wilde 
dopen. We hebben genoten 
van deze feestelijke 
gebeurtenis. 

Dooitze is begonnen aan een “Worship Gapyear” (dit is een 
tussenjaar met zang en muziek) Hij doet dit in Jeffreys Bay, zo’n 
200 kilometer van Knysna, bij Victory Gap Year. Naast algemene 
studie over Bijbelse en maatschappelijke zaken krijgt Dooitze les in 
zang en muziek. Dooitze heeft een pittige maar leuke introductie 
van drie weken, zonder sociale media en internet, achter de rug en 
heeft het in Jeffreys Bay goed naar zijn zin. 

The Rock Christian Church Knysna
We krijgen regelmatig vragen bij wat voor kerk we zijn 
aangesloten. We zijn aangesloten bij The Rock Christian Church 
uit Knysna. Deze kerk is een onderdeel van Church of the Nations, 
een wereldwijde organisatie van kerken. Het belangrijkste wat The 
Rock Church voor ogen heeft is om het geloof in Jezus Christus, 
zowel geestelijk als praktisch, te bevorderen in de gemeenschap. 
Dit willen ze doen door Bijbelse principes terug te zetten in de 
levens van de mensen. Wij voelen ons erg thuis bij deze kerk. De 
mensen zijn aardig en staan midden in de samenleving. Wat ons 
erg aanspreekt is dat The Rock niet alleen naar binnen gericht is 
maar vooral aan het werk wil buiten de kerkmuren. 

In maart is Theo met diverse mensen van The Rock naar een 
conferentie van Church of the Nations in Jeffreys Bay geweest. Er 
waren diverse internationale sprekers. Dit was zeer opbouwend en 
inspirerend. Het laadt de batterij weer even  op en geeft je weer 
hernieuwde visie voor je werk en de kerk.

Jongens van de Primary School uit Karatara dammen met propjes papier 
op de onderkant van een stoel.

http://www.trcx.co.za/
http://www.victorygapyear.co.za/


Bezoek uit Nederland
Halverwege januari hebben we Tirza de Vries (ex-buurmeisje) en 
Albertine Schotanus (nichtje van Jinke) uit Kollumerzwaag 
verwelkomd. Zij hebben samen met ons veel dingen 
ondernomen. Naast het meehelpen met ons werk zijn ze aan het 
werk geweest bij de Vineyard Mission School. Ze hebben daar de 
leerkrachten geassisteerd met het leren lezen en schrijven van 
de kinderen. Tirza is 
inmiddels al weer thuis 
en Albertine blijft tot 
begin juli. Baie dankie 
dames voor jullie 
gezelligheid, hulp en 
ondersteuning op veel 
gebieden.

Op bezoek
We zijn met Albertine en Tirza onder anderen op bezoek geweest 
bij Toby en Aukje Brouwer in Kaapstad. We hebben het project 
van Beautifull Gate bekeken dat zij 20 jaar geleden zijn gestart. 
Bijzonder om te zien wat hier is neergezet en vooral hoe er 
samengewerkt wordt met de Zuid-Afrikanen. Naast de 
gezelligheid en de leuke gesprekken is het goed om mensen 
zoals Toby en Aukje als klankbord te hebben. Zij kunnen ons tips 
geven en van hun jarenlange ervaring kunnen wij leren. Een 
ander echtpaar dat voor ons als klankbord fungeert zijn Johan en 
Astrid Vos uit Jeffreys Bay. Zij zijn al 11 jaar werkzaam in Zuid-
Afrika en hebben de afgelopen jaren heel wat moois neer gezet 
onder de naam Victory4all.
 
Groepen uit Nederland
We zien er naar uit dat we de komende winter, voor jullie zomer, 
bezoek krijgen van negen jongelui van de Opstandingskerk uit 
Leeuwarden. Zij gaan ons helpen met het werk en wij laten hun 
kennismaken met de cultuur hier in Zuid-Afrika. Meer informatie 
staat op hun Facebook pagina die ze speciaal aangemaakt 
hebben voor deze reis: Zuid-Afrika 2014.

Een andere groep die wil komen is een groep van elf personen 
van de PKN uit Garyp. De planning is dat zij rond juli 2015 op 
bezoek komen. Ze hebben nog even de tijd maar zijn al druk 
bezig met de voorbereiding. Door het regelmatige contact met 
hen worden we zelf ook enthousiast.

Verlofperiode 
Het duurt nog even maar we komen eind dit jaar weer naar 
Nederland voor een aantal weken verlof. Theo zag een mooie 
aanbieding voorbij komen en we hebben dus maar de vlucht 
geboekt. De planning is dat we 3 december landen op Schiphol en 
dat we 27 januari weer vertrekken naar Zuid-Afrika. Er zijn 
inmiddels al een paar afspraken voor december en januari 
gemaakt. Dit betreft vooral 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.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun, op wat voor 
manier dan ook.

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

 
 
 

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:
*Dat we zoveel nieuwe contacten
 hebben in Karatara
*Actie van de school in Garyp
*Voorspoedig begin van Good News
 ZA

We vragen gebed 
voor:
*Goed contact met de kinderen en jeugd van 
 Karatara
*Goede samenwerking met Zuid-Afrikanen.
*Stellen van de juiste prioriteiten in ons werk. 

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. 

Albertine, Jinke en Tirza

mailto:noostijen@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Zuid-Afrika-2014/1406493109600706?fref=ts
http://victory4all.com/
http://www.beautifulgate.org/about.php
https://www.facebook.com/theo.dejong.18
mailto:theojinke@gmail.com
http://www.goodnewsza.com/pages/190305/Home.html
https://twitter.com/#!/theojinke
http://www.facebook.com/#!/theo.dejong.18

