
 

 

 

 

 

 

 

Hierdie Oesnuus is die laaste een vir 2021. Ons kan met groot dankbaarheid terugkyk 

op ’n jaar waarin daar op plaaslike, sowel as internasionale vlak, Koninkrykswerk 

moontlik gemaak is deur die Gemeente se bydraes, gebede en praktiese hulp. 

PLAASLIK (JERUSALEM) 

Die Sopkombuis is weer fluks aan die gang.  Daar word, sover moontlik, maandeliks 

kospakkies afgelewer vir behoeftige gesinne. Die projek om die woongebied te help 

opruim met behulp van werklose mense vanuit die plakkers gemeentes van die NGKA, 

vind ook ongeveer een maal per maand plaas. Sodoende vat ons mekaar se hande: die 

woongebied word skoon gehou en werklose mense verdien ‘n kospakkie, ‘n 

middagete geborg deur Pick & Pay Towers, asook ‘n klein kontantbedrag. Bydraes 

hiervoor kan by die kantoor of elektronies inbetaal word, gemerk: Opruim Aksie. 

SAM SELVA RAJ  (INDIË) 

Brother Sam laat weet dat byeenkomste in hulle hoof- en satelliet gemeentes weer op 

klein skaal hervat is, asook by die Bybel kolleges en die “Village High School”. Uitreike 

en publikasies tel ook weer op.  Hulle ervaar egter finansiële probleme aangesien baie 

mense wat hulle finansieel ondersteun het voor die pandemie, dit net nie meer kan 

bekostig om bydraes te stuur nie.  Hulle het dus groot waardering vir die feit dat ons 

gemeente steeds hulle werk ondersteun.  

NAMIBIE (DEGNOS EN WILDEVY) 

Die Degnos Klein skooltjies (Early Childhood Development) bestaan uit 14 skooltjies in 

die onderskeie gemeenskappe. Die onderwysers is afkomstig uit die plaaslike  

gemeenskappe met die hulp van die Amos Meerkat Skool program.  

     Oesnuus  
          Oktober 2021   

      “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal 

my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in 

die uithoeke van die wêreld.”  

 - Handelinge 1:8 - 
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Twintig van dié vyf en twintig onderwysers was onlangs in Grootfontein byeen vir 

voortgesette opleiding, mentorskap en leierskaps-ontwikkeling. Hierdie eerste linie 

evangelisasiewerkers het gebede baie nodig. Hulle bring die evangelie op ’n daaglikse 

basis aan om en by 400 jong kinders. Op die koop toe bereik hulle ook die kinders se 

ouers. Daar bestaan ‘n besliste behoefte om hierdie skooltjies uit te brei ten einde 

meer gemeenskappe van hulp te wees. 

CHRISTELIKE TROUES 

Daar is ’n toenemende begeerte by die leraars wat by DEGNOS opgelei is, om ook in 

die Christelike huwelik bevestig te word. Ds. N!aici Komtsa en sy vrou is al dertig jaar 

lank volgens die Boesman tradisie getroud. Hulle het egter besluit om, as  deel van 

hulle getuienis en as voorbeeld vir ander, op 26 Julie vanjaar in die kerk te trou. Hierna 

het nog twee van 

die San leraars 

besluit om die 

getuienis-stap te 

neem. Ds. Jafet 

en Mariana Moyo 

sowel as broer 

Amon en Njama 

Petrus se 

huwelike is op Saterdagoggend 17 September op Omatako voltrek (Sien foto). 

VOORTGESETTE OPLEIDING VAN LERAARS 

Verdere opleiding van Boesman leraars vind hierdie week aanlyn plaas.  Die leraars 

word in Grootfontein onderrig deur ds. Lucas wat tans in Kaapstad is. 

VASTE FONDAMENTE OPLEIDING 

Hierdie kursus het ten doel 

om die basiese beginsels van 

die Evangelie op so ’n wyse 

aan te bied dat die 

kursusgangers dit ook 

geloofwaardig aan andere sal 

kan oordra.  Dit is van 20 – 23 

September by Aasvoëlnes 

aangebied en op 24 – 26 

September by Tsumkwe. 
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Voortdurende voorbidding word gevra vir hierdie groep dapper stryders, dat die Here 

self hulle sal bemoedig en  sal aanvuur om voort te gaan met hulle koninkrykswerk. 

GERRIE EN ARLENE COETZEE (WÊRELDSENDING) 

Arlene skryf dat hulle onlangs met verlof was en dat dit hulle goed gedoen het  om 

sommer net te kon rus en nie gedurig deur die rekenaar en ander verpligtinge 

aangejaag te word nie. So kon talle persoonlike takies afgehandel word waarvoor daar 

nie voorheen tyd was nie. Een daarvan was die uitneem van nuwe Suid-Afrikaanse 

bestuurderslisensies. Die Portugese lisensies wat hulle nog tot dusvêr kon gebruik,  

verval binnekort. 

Wat die SIM werk betref is daar ´n aantal aansoeke van voornemende sendelinge wat 

in die proses is en hulle vertrou dat nog andere ook die Here se roeping sal ervaar en 

positief daarop sal reageer. Die huidige ekonomiese en gesondheidstoestand in SA 

maak dit steeds baie moeilik vir sendelinge om genoegsame finansiële ondersteuning 

te werf om die sendingveld te kan betree. Bid dat die Here, soos altyd, sal voorsien in 

die behoeftes van die wat Hy roep tot voltydse diens en aangewese is op Sy getroue 

voorsiening onder alle omstandighede! 

Die werk waarby hulle betrokke is by EMI – ETHNOS, die opleidings kursusse van 

voornemende sendelinge, sal ook nou weer voortgaan soos wat die Covid-19 

inperkings verslap word. Die volgende EMT kursus (Ethnos Mission Training) is reeds in 

beplanning en sal DV op 4 Oktober begin en vir 8 weke duur. Studente sal teoretiese 

opleiding en persoonlike begeleiding ontvang, en ook blootgestel  word aan praktiese 

uitreike in die plaaslike gemeenskap van George. Hulle vertrou dat God die regte 

persone sal stuur om ook dan op so ´n manier blootgestel te word aan praktiese 

sending wat die uitvoering is van die opdrag aan die kerk om die Evangelie uit te dra 

tot aan die verste uithoeke van die wêreld! 


