
Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie 
verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van 
sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het.                                        Psalms 78:3-4

“Ons is amper daar”(we zijn er bijna)
Twee jaar geleden zijn we voor het laatst in Nederland 
geweest. Sindsdien is er veel veranderd in ons werk en ons 
privéleven. Dooitze en Ruben zijn van school veranderd en 
zijn nog meer gesetteld in Zuid-Afrika. We hebben veel 
nieuwe mensen leren kennen en vriendschappen 
opgebouwd. We voelen ons erg gezegend en helemaal op 
onze plek in Zuid-Afrika. Het is nog maar een jaar geleden 
dat we de organisatie Good News ZA hebben opgericht. Als 
we zien wat er in een jaar bereikt is, dan kunnen we alleen 
maar dankbaar zijn. We zien vol verwachting uit naar wat 
de toekomst in Zuid-Afrika ons zal brengen. Maar eerst 
komen we naar Nederland. Over minder dan een week 
landen we weer op vaderlandse bodem. We komen van 3 
december tot 27 januari en hebben er veel zin in. Naast het 
bezoeken van familie en vrienden zullen we op scholen, in 
kerken en bij andere gelegenheden presentaties geven 
over ons werk en spreken over onze passie.

NPO-STATUS
We zijn nu druk bezig met het afronden van een aantal 
zaken in Knysna en met de voorbereidingen voor het verlof 
in Nederland. Theunis Sjoerd Elzinga uit Twijzelerheide  
heeft ons de afgelopen weken flink geholpen met de 
administratieve dingen rondom het aanvragen van een 
NPO-Status. Dit staat in Zuid-Afrika gelijk aan een 
stichtingsstatus in Nederland. Deze status is belangrijk om 
een serieuze gesprekspartner te worden van de overheid. 

De eerste twee vergaderingen met het kersverse bestuur zijn 
al geweest en de statuten zijn tijdens de laatste vergadering 
ondertekend. Samen met het aanvraagformulier zijn deze 
statuten voor goedkeuring naar de betreffende instantie in 
Pretoria gestuurd. Wij zijn erg blij met deze mensen die nu en 
in de toekomst veel voor ons kunnen betekenen. 

Website

De website www.goodnewsza.com is klaar. Het heeft even 
geduurd, maar nu is te lezen wat onder anderen onze visie, 
doelen en activiteiten zijn. Theunis Sjoerd heeft de site in het 
Engels vertaald. Vrienden uit Knysna willen de pagina's ook 
nog gaan vertalen in het Afrikaans. Dit zal waarschijnlijk in de 
loop van volgend jaar gebeuren. 

De afgelopen twee maanden heeft een ontwerper in Knysna 
gratis een ontwerp voor ons promotiemateriaal gemaakt. Zo 
worden we niet alleen vanuit Nederland ondersteund maar 
krijgen we ook ondersteuning vanuit Zuid-Afrika. We zijn blij 
dat steeds meer mensen, bedrijven en instellingen uit Zuid-
Afrika betrokken raken bij ons werk.

Basis voor de toekomst 
Met de NPO-status, de website, het bestuur, het 
promotiemateriaal en andere zaken hopen we 
organisatorisch en communicatief een goede basis te leggen 
voor de toekomst van Good News ZA. We hebben het de 
afgelopen maanden hierdoor extra druk gehad maar zijn blij 
dat we die keuze hebben gemaakt. Met een goede 
organisatie kunnen we beter ons werk doen en meer 
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Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds december 2011 met 
hun zonen Dooitze en Ruben in Zuid-Afrika. Zij werken met de 
kinderen en jeugd uit Knysna en omgeving.

 NYS UIT KNYSNA

http://www.goodnewsza.com/
http://www.goodnewsza.com/pages/190305/Home.html


betekenen voor de kinderen en jeugd van de 
plattelandsgebieden rondom Knysna.

“Ons sien uit”
Naast al dat extra werk is ons gewone werk ook 
doorgegaan. We hebben onder anderen Life Skills-
lessen(levensvaardigheden) gegeven op de lagere scholen 
van Karatara en Barrington. Dit ging voornamelijk over 
seksualiteit en was bijzonder om te doen. Afgelopen 
zaterdag hebben we het laatste Kings Kids Event van dit 
jaar gehouden in Karatara. Dit was een groot feest. Er was 
een opkomst van bijna 100 kinderen. We hebben een 
springkussen van iemand kunnen lenen en we hebben een 
optocht door het dorp gehouden. We zien er naar uit om de 
kinderen in februari weer te ontmoeten. 

Verlof
Waar we ook naar uit zien is om velen van u te treffen 
tijdens ons verlof. De plaatsen waar we komen om te 
spreken en presentaties te houden kunt u vinden in de 
agenda op de website. 

Hopenlijk tot ziens in december of januari,
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. Theo en Jinke kunt 
u overmaken op 
IBAN: NL53INGB0000185985 of
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong/ 
           Zuid-Afrika  
*Deze giften zijn belasting-
aftrekbaar in verband met de 
ANBI status van VPE-zending.

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 in verband met de 
ANBI status van VPE-zending.

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 

 

Bid- en dankpunten*
We willen danken voor:

• Dat we zo gezegend zijn in 
ons werk en privé.

• Voor de nieuwe 
ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar.

We vragen gebed voor:
• De kinderen en jeugd van Zuid-Afrika. Dat ze 

hun vakantie goed zullen besteden.
• Het Visum van Dooitze is om vreemde redenen 

afgekeurd, we hebben daartegen geappelleerd 
en bidden dan het goed komt.

• Een goede balans tussen werk en rust tijdens 
ons verlof.

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

       Twitter: @theojinke en/of

        Facebook: TheodeJong

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

Algemene Presentatie

Theo en Jinke de Jong zijn na twee 
jaar weer op bezoek in Nederland

Zij willen u graag over hun 
belevenissen van de afgelopen jaren 
én hun toekomstplannen vertellen.

U bent van harte welkom!

Woensdag 10 december 
16.00-17.30 uur 

en 
19.30-21.00 uur

De Boei (achter de Ger. kerk)
Foarwei 97, Kollumerzwaag
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