Juli 2014

Update uit Knysna
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.
Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God,
1 Johannes 3:1a (Die Bybel)
Net voordat veel mensen in Nederland op vakantie gaan een
korte update vanuit Zuid-Afrika.
Afgelopen week hebben we de “Vakansie Kings Kids Klub” in
Karatara gehad. Dit was een intensieve maar geweldige week.
We hebben veel plezier gehad met de kinderen en tieners uit
Karatara. We hadden een internationaal team van verschillende
organisaties en kerken. De medewerkers kwamen uit Duitsland,
Engeland, Ierland, Nederland en Zuid-Afrika. Zij hebben ons
uitstekend geholpen met sport
en spel en eten koken. Tijdens
het hoofdprogramma met
onder anderen zang, dans,
toneel en verhalen hebben ze
de kinderen begeleid. Het
thema was “Kings Kids”,
Koningskinderen. Dat zijn de
kinderen van Karatara. Dit is
iets wat ze misschien niet vaak horen maar wij mochten hun
vertellen dat ze waardevol zijn. Er zijn bijzondere dingen
gebeurd. We zullen u hierover berichten in onze volgende
nieuwsbrief.
Het gaat goed met ons. Ons gezin is weer even compleet
doordat Dooitze vakantie heeft en voor drie weken naar huis is
gekomen. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin in Jeffreys Bay.
Ruben heeft volgende week zijn laatste vakantieweek. Ook hij
vermaakt zich goed, zowel op school als in zijn vrije tijd.
Komende zaterdag brengt Theo Dooitze weer naar Jeffreys Bay
en neemt dan op de terugweg de familie De Jong (geen familie)
uit Franeker mee naar Knysna. Zij helpen mee bij een project van
Victory4All in Jeffreys Bay en zullen een paar dagen bij ons op
bezoek komen om te kijken wat wij in Knysna en Karatara doen.

Volgende week gaan we met een groep tieners van diverse kerken
naar een jeugdconferentie in Jeffreys Bay. Deze conferentie wordt
georganiseerd door de kerk waar Dooitze zijn studie doet.
We zien erg uit naar de komst van een groep van negen jongelui
van de Opstandingskerk uit Leeuwarden. Zij zullen vanaf 27 juli
drie weken bij ons vertoeven en allerlei dingen organiseren voor de
kinderen en jeugd van Knysna en Karatara. We kennen de
meesten van deze “jongmense” al jaren en vinden het heel
bijzonder dat ze ons nu komen bezoeken en gaan helpen.
Albertine Schotanus is na 6 maanden weer huiswaarts gekeerd.
We hebben een mooie tijd met haar gehad. Ze heeft ons goed
geholpen met ons werk en is ook werkzaam geweest op de
Mission School in Knysna waar ze de leerkrachten heeft
ondersteund. De kinderen en wij hebben van haar aanwezigheid
genoten.
In Nederland is het hoog-zomer maar in Knysna is het winter en
wisselt de temperatuur nogal. Vorige week was het ver boven de
20 graden overdag en twee weken daarvoor moesten we ’s
ochtends het ijs van de autoruiten krabben. Overdag loop je soms
in een T-shirt en ’s avonds moet je jezelf in fleecedekens wikkelen.
Na de vakantie hopen we jullie te berichten over onze
belevenissen en ondernomen activiteiten in een uitgebreide
nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en voor de
thuisblijvers natuurlijk ook een goede tijd gewenst.

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

Deze week helpt Theo mee met de “Holiday Kings Kids Club” in
Knysna. Dit evenement wordt door Youth For Christ uit Knysna
georganiseerd.

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 belastingaftrekbaar ivm ANBI status.

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

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

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

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

