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Amen en koebaai... 
 

Ek weet nie van jou nie, maar ek het 

twee soorte bid in my lewe: die een is 

sommer die gewone praat met God, 

geliefdes voor Sy voete lê, Hom aanbid 

vir Sy liefde en sorg, en dan opstaan en 

die dag voluit aanpak... En dan is daar 

die amen en koebaai bid. Daardie 

oggende wat jou bid nie woorde wil kry nie, en sommer net 

rou emosie is: verlang wat te veel word, vrees vir dinge wat 

wag, hartseer oor dinge wat gebeur het. En as mens so voor 

die Here 'voel', wil mens nie amen sê nie. Want amen voel 

partydae soos koebaai, so al asof jy en God julle eie koers 

gaan inslaan, tot die volgende gebed natuurlik.  

Op sulke dae klou jy wanhopig aan die Here vas, weet jy met 

kinderlike geloof dat die Here jou nie mag los nie.  

Nie op daardie oomblik nie...... Nooit nie. 

 

Iemand het eendag gesê dat mens soms moet bid, en ander 

kere net moet toelaat dat die Here jou liefhê...  

Op amen en koebaai dae, mag jy maar net stil by Hom sit en 

Hom vra om vir jou lief te wees. Op amen en koebaai dae, 

mag jy jou oë toemaak en in jou gedagtes voel hoe die Here 

jou styf vashou. Op amen en koebaai dae mag jy maar jou 

kop teen Sy bors laat sak, en jou huile huil.  

Op amen en koebaai dae maak dit nie saak of jy amen sê nie, 

want die Een wat jou naam in Sy handpalm geskryf het, het 

gesê: "Moenie bang wees nie (nie vir die hartseer van 

verlang na n geliefde nie, nie vir die spoke van die verlede 

of die uitdagings wat voorlê nie), want Ek is by jou.  

Anoniem 

 

Wil jy graag 
iets in ons 

koerantjie plaas 
of self ietsie 

skryf? 
 

Bydraes vir Julie 
moet Kerkkantoor 

voor 12:00 op 
Maandag,  

11 Junie bereik! 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, OF  

IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 

 
 

 

BERG 80 VERJ: JUNIE 2018 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 

 
 

Ps. 91:4 

Hy beskut jou 

onder Sy vleuels 

En is vir jou ‘n 

veilige skuilplek 

Sy trou versterk 

jou aan alle kante 

 
 
 

 
 

DINAMIET KIEDZ NUUS 
Tannie Matty-Lize leer ons Graad 1 kindertjies 
sooo mooi! Sy sê: "Sondag, 27/05/18 het ons 
gepraat oor watter gesiggie jy vir almal wat jou 
sien wys. As jy Jesus in jou hartjie het kan jy 

gelukkig 😃 en cool 😎 wees. Maar soms voel jy 

kwaad 😤, hartseer 😢 of wil lelik 😋 wees met 

iemand. Dan moet jy vinnig vir Jesus vra 🙏 om jou hartjie 💛 weer mooi te maak."  
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WOEKERBLAD 

 

Heerlike varsgebakte koekies @ R20 per pakkie   
Anna se organiese Hanepoot Korrelkonfyt @ R20 per potjie  
Anna se Perske Blatjang @ R35 vir 630g 
Anna se Perske & Appelkoos Blatjang @ R35 vir 630g 
Bettiesbaai rou heuning @ R50 per potjie (400ml) 
Lappiesboontjies @ R45 p/kg (nog net 5 pakke oor) 
Boekie: Lig op ‘n Chirurg se pad R50 (R25 vir kerk en R25 vir Evangelisasie) 

 

Droë Vrugte:  
Snippers (200 gr) @ R20 per pakkie (deurmekaar vrugte) 
Kakamas Perskes (taaipit) @ R60 p/kg  en Sederberg Perskes (lospit) @ R60 p/kg 
Pere @ R60 p/kg 
Pruime @ R60 p/kg 

 

VIR EFT’S OF FINANSIëLE BYDRAES:  
Rekeningnaam: NGK Lourensrivier:   ABSA Bank Strand (Takkode:   334 312) 
Rekeningnommer: 420 580 231 
Stuur asb bewys van inbetaling na kerkkantoor per e-pos: fin@lourensrivier.co.za of  
faks 021 853 8009 met verwysing (Naam & voedselfees)Bydraes kan ook by kantoor 
gedoen word of d.m.v. Koevertjies (by deure in voorportale) wat in kollektesakkies 
geplaas kan word. 
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 
 

VRAAG: Wanneer begin jou huwelik regtig "werk".... wanneer val 

dinge sommer net in plek en ontstaan daar 'n hegte eenheid??? 

 

Antwoord: Wanneer onvoorwaardelike liefde, geduld en 

lankmoedigheid WERKLIK in aksie oorgaan.... wanneer woorde in 

dade verander..... wanneer goeie raad en Bybelse beginsels 

WERKLIK toegepas word.....  

 

Dus lê 'n suksesvolle huwelik by die DOEN en nie noodwendig by 

die PRAAT nie 😉 Die engelse spreekwoord sê mos: "Put your 

money where your mouth is" 

 

“Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met 

dade en in waarheid.” 1 Joh. 3:18.
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: As ’n bolaag vir pannekoek  -  Skep grondboontjiebotter en 

piesang op ’n varsgebakte pannekoek … njam!  

 
 

 

LEKKER WARM NAGEREGTE VIR DIE WINTER 
 

GEBAKTE APPEL-POEDING 
6-8 porsies 
 
BESTANDELE:  
125 ml (½ k) suiker 
30 ml (2 e) botter 
2 eiers 
5 ml (1 t) vanieljegeursel 
250 ml (1 k) koekmeel 
5 ml (1 t) bakpoeier 
2,5 ml (½ t) sout 
60 ml (¼ k) melk 
1 x 385 g-blik tertappels 
SOUS: 
250 ml (1 k) room 
250 ml (1 k) suiker 
‘n knippie sout 
gemaalde kaneel om oor te strooi 
 
METODE:  
Voorverhit die oond tot 180°C en smeer ‘n 2,5 liter 
poedingbak met botter. 
Klits die suiker, botter, eiers en vanieljegeursel 
deeglik saam.  
Sif die droë bestanddele saam en klits dit om die 
beurt met die melk by die eiermengsel. 
Giet die beslag in die poedingbak en rangskik die 
appels eweredig bo-op. Bak dit 20-30 minute of tot 
goudbruin en gaar. 
 
SOUS:  
Verhit intussen die sousbestanddele oor matige 
hitte en roer tot die suiker opgelos het.  
Prut 10-15 minute of tot die sous net begin 
karamelliseer. 
Prik die warm poeding oraloor met ‘n vurk en giet 
die warm sous dadelik oor.  
Strooi die kaneel oor en sit dit warm of teen 
kamertemperatuur voor. 
VARIASIES: 
Hierdie poeding kan maklik in oondvaste koppies 
of individuele bakkies gebak word. 
Dit kan ook as ‘n tert voorgesit word. 
Vervang die appels met ‘n blik gemengde vrugte 
en voeg dan 125 ml (½ k) klapper by die sous. 
Bron: VLU - Maroela Media; Plasing: Tiana Botes 
/ WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK 

WITSJOKOLADE BROOD & BOTTERPOEDING 
Genoeg vir: 8 
 
Bereidingstyd: 45 minute 
Baktyd: 20-30 minute 
Oondtemperatuur: 180 °C 
Jy benodig 
8-12 snye brood (wit of volkoring) 
sagte ongesoute botter vir smeer 
7 groot eiergele 
(140 g) 125 g strooisuiker 
250 ml dik room 
250 ml volroommelk 
150 g witsjokolade van goeie gehalte, gekap 
50 g bosbessies, oornag in vodka geweek 
strooisuiker vir sprinkel 
METODE: 
Smeer ’n oondvaste bak van 1,75 liter met sagte 
ongesoute botter. Smeer die brood met die 
botter, sny die korsies af en sny die snye 
skuinsoor middeldeur. 
Klits die eiergele saam met die suiker. 
Verhit die room en melk saam oor lae hitte in ’n 
kastrol. Gooi die sjokolade by en meng dit stadig 
tot gemeng. Die mengsel moet net- net prut en 
glad nie vinniger kook nie. 
Gooi die sjokolade-melk-en-roommengsel stadig 
deur ’n sif in die eiergeelmengsel. Roer dit die 
heeltyd. 
Rangskik die brood in lae in die gesmeerde 
oondbak. Sprinkel die bosbessies tussen die lae 
soos jy aangaan. (Omdat die bosbessies kan 
brand, moet jy seker maak die laaste laag brood 
het nie daarvan bo-oor nie.) Gooi die warm 
sjokoladevla oor die brood in die bak. Laat die 
vla vir 15 tot 25 minute in die brood intrek. 
Sit die bak in ’n oondroosterpan en gooi 
kookwater in die pan totdat dit net onder die 
poedingbak se rand kom. Sit ’n stuk liggies 
gesmeerde foelie bo-oor die poeding. Bak dit in 
’n verhitte oond vir 20 tot 30 minute of tot die vla 
begin verdik. Sprinkel ’n bietjie strooisuiker oor 
die poeding en sit dit vir ’n paar minute onder die 
roosterelement sodat dit kan karamelliseer. Sit 
dit warm voor. 
Bron: Kos & Onthaal; Plasing; Henriette Wessels 
/ WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK 
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GEBEDSAKSIE: JUNIE 
 

ONDERWERP: JEUG 
Ons kan in die Bybel duidelik sien dat 
kinders kosbaar is in die oё van die Here. 
Ons sien dit by voorbeeld in Ps 127 : 3-5: 
Seuns is geskenke van die Here, kinders 
word deur Hom gegee. 4Soos pyle in die 
hand van ’n krygsman, so is seuns wat 
gebore is toe hulle vader nog jonk was. 
5Dit gaan goed met die man wat sy 
pylkoker so gevul het! 

 

Ook sien ons dit as Jesus se woorde oor 
kinders in Mat 18:1-6: In daardie tyd het 
die dissipels by Jesus gekom met die 
vraag: “Wie is die belangrikste in die 
koninkryk van die hemel?”   2Hy het ’n 
kindjie nader geroep en hom tussen hulle 
laat staan 3en gesê: “Dit verseker Ek julle: 
As julle nie verander en soos kindertjies 
word nie, sal julle beslis nie in die 
koninkryk van die hemel kom nie. 4Wie 
homself gering ag soos hierdie kindjie, hy 
is die belangrikste in die koninkryk van die 
hemel. 5En wie so ’n kindjie in my Naam 
ontvang, ontvang My.” 

 

Kinders is kosbaar in die oё van die Here 
en hierdie kosbaarhede word aan ouers 
toevertrou. Die Bybel reёl op baie plekke 
hoe ouers teenoor kinders behoort op te 
tree. Een van die belangrikste plekke is 
Deut 6:4-9 Luister, Israel, die Here is ons 
God, Hy is die enigste Here. 5Daarom 
moet jy die Here jou God liefhê met hart 
en siel, met al jou krag.  6“Hierdie gebooie 
wat ek jou vandag gegee het, moet in jou 
gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou 
kinders en met hulle daaroor praat as jy in 
jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan 
slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as 
herinnerings-teken vasbind aan jou hande, 
en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. 
9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou 
stadspoorte. 

Die woorde Luister, Israel, die Here is ons 
God, Hy is die enigste Here maak deel 
van die sjema. Die sjema was 'n spreuk 
wat baie belangrik was in die Joodse 
godsdiens. Mens sou kon sê dat dit hulle 
heel diepste belydenis was, naamlik die 
belydenis van die één God wat sy volk uit 
Egipteland uitgelei het en hul onderneming 
om sy gebooie nougeset en met algehele 
toewyding te bewaar. Die Jode het elke 
oggend en elke aand die sjema opgesê. 
Die Jode het ook die woorde van Deut. 
6:8-9 Jy moet dit as herinneringsteken 
vasbind aan jou hande, en dit moet ’n 
merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op 
jou deurkosyne en op jou stadspoorte 
letterlik opgeneem en die sjema en die 
gebooie van die Here op 'n klein 
boekrolletjie geskryf en dié dan in 'n klein 
leertassie op hulle voorkop en aan hulle 
arms gedra, trouens, die ortodokse Jode 
doen dit vandag nog. Ook het hulle letterlik 
die gebooie op hulle deurkosyne geskryf.  
Maar mens sou hierdie gedeelte ook 
figuurlik kon verklaar. As ons lees “ 8Jy 
moet dit as herinneringsteken vasbind aan 
jou hande, en dit moet ’n merk op jou 
voorkop wees, kan mens ook sê dat dit 
beteken dat hoof en hand, met ander 
woorde, dit wat jy doen en dit wat jy 
bedink en beplan onlosmaaklik vas moet 
wees aan die wil van die Here. . 9Skryf dit 
op jou deurkosyne en op jou stadspoorte, 
kan beteken dat die gebooie van die Here 
sigbaar moet wees in 'n mens se huis, 
sigbaar moet wees in die stadslewe. 
Maar dan sê Deuteronomium ook vir ons 
watter rol hierdie heel diepste belydenis 
dat die Here die enigste Here is moet 
speel in ouers se optrede teenoor hulle 
kinders: “Hierdie gebooie wat ek jou 
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vandag gegee het, moet in jou gedagtes 
bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en 
met hulle daaroor praat as jy in jou huis is 
en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as 
jy opstaan. 

 

Kinders het hulle ouers nodig, kinders het 
God nodig, kinders het hulle ouers nodig 
om vir hulle te wys dat hulle God nodig het 
en dan vir hulle te leer dat God altyd daar 
is vir hulle. 

 

En weet julle, die enigste manier hoe dit 
kan gebeur is as ouers daar is om dit vir 
hulle kinders te leer. Hoe, wanneer, waar? 
As jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy 
gaan slaap en as jy opstaan, sê 
Deuteronomium- met ander woorde, waar 
jy jou ook al bevind, watter tyd van die dag 
of nag dit ook al is, jy moet daar wees vir 
jou kinders, daar wees om vir hulle te leer, 
te wys dat God hulle liefhet. 

 

Bron: Webwerf van Nederduits Hervormde 
Kerk van Afrika - http://www.nhka.org/ - 

 

KOM ONS BID VIR ONS JEUG: 
Bid vir beskerming teen ongelukke, 
siektes, beserings, verstandelike of 
emosionele misbruik. 
Jes 54:17: Geen wapen wat gesmee word 
om jou aan te val, sal iets uitrig nie.  
Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf 
word. Dit is hoe Ek, die Here, vir my 
dienaars sorg. 
 
Bid dat God se liefde jou kind se hart sal 
binnedring. Bid dat die jeug hul ouers se 
liefde deur oogkontak, fisiese en 
liefdevolle optrede met dade en woorde 
sal begryp en aanvaar. 
Rom.5:5: God het Sy liefde in ons harte 
uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy 
aan ons gegee het. 
Bid dat ons jeug die deur van hul harte 
oopmaak en God se Konink- ryk ervaar. 
Kol.1:9-10 Mag hulle vrugte dra deur goeie 
werke en toeneem in die kennis van God. 

Bid dat hulle hul ouers sal eer en 
gehoorsaam. 
Spr. 1:8-9 My kind jy moet luister na die 
onderrig wat jou vader jou gee;  moenie 
wat jou moeder jou leer verontagsaam nie; 
dit sal jou lewe versier soos ‘n krans jou 
kop en ‘n kettinkie jou hals. 
 
Bid dat hulle vergewens- gesind sal wees 
en dat hulle deur die leiding van die 
Heilige Gees sal leer om woorde van lewe 
te spreek. 
Luk. 6:27-31:  Julle moet julle vyande 
liefhê, en julle moet bid vir die wat julle 
vervolg en deur wie julle sleg behandel 
word, en goed doen aan die mense deur 
wie julle gehaat word; seën die mense 
deur wie julle vervloek word. Behandel 
ander mense soos julleself behandel wil 
word. 
Ps. 19:15: Mag wat ek sê en wat ek dink 
tog vir U aanneemlik wees. 
Here, my Rots en my Verlosser. 
  

BOODSKAP VIR ONS JEUG: 
DOEN JOU BES!!! 
Doen al die GOEIE wat jy kan 
Op die beste MANIER wat jy kan 
Op die voortreflikste WYSE wat jy kan 
Op al die PLEKKE wat jy kan 
Ten alle TYE wat jy kan 
Aan al die MENSE wat jy kan 
So LANK as wat jy moontlik kan! 
 

-Marie Roux-

http://www.nhka.org/
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NUWE SEISOEN IN DIE KERKJAAR: Koninkrykstyd 
Die tydperk ná Pinkster (tot en met Advent) staan algemeen in die kerkjaar as gewone tyd 
bekend, maar in die Leesrooster verwys ons daarna as Koninkrykstyd. 
Daar is geen besondere feeste (soos Advent, Kersfees, Lydenstyd, Paasfees en Pinkster) 
gedurende hierdie tyd op die kerklike kalender nie.   MAAR, soos die naam van hierdie 
seisoen aandui, gaan dit daaroor dat die heerskappy van die drie-enige God (Skepper, 
Verlosser en Trooster) gevestig word in elke faset van ons lewe. 
Ons word herinner aan die roeping om die gawes wat ons tydens die feeste ontvang het, 
in ons lewe van elk dag uit te leef... 
 
Wat vier ons in Koninkrykstyd? 
Soos die naam van hierdie seisoen aandui, gaan dit daaroor dat die heerskappy van die 
drie-enige God (Skepper, Verlosser en Trooster) gevestig word in elke faset van die lewe. 
Ons word herinner aan die roeping om die gawes wat ons tydens die feeste ontvang het, 
in die lewe van elke dag uit te leef. Christus se heilswerk, soos dit in die voorafgaande 
seisoene stuk vir stuk gevier is, het implikasies vir ons betrokkenheid by die materiële, 
geestelike en emosionele nood in die wêreld. 
Koninkrykstyd herinner ons telkens aan die eenheid en interaksie tussen wat ons bely en 
hoe ons lewe, tussen die teks en ons konteks, tussen kerk en wêreld, tussen woord en 
daad. 
 
Simbole, gebruike en rituele in 
Koninkrykstyd 
Die sentrale simbool van 
hierdie tyd is dié van die kerk 
as ‘n bootjie met ‘n kruis op. 
Dit simboliseer die kerk as 
draer van die kruis in die 
wêreld. Hierdie tydperk bied 
aan die Christelike 
geloofsgemeenskap groter 
ruimte en vryheid as die 
primêre Christelike feeste om 
die kalenders van die kerk en die sekulêre wêreld met mekaar te integreer en te versoen. 
Die teksgedeeltes van Koninkrykstyd hou verband met die tema dat Jesus die Here van 
alle here, die Koning van alle konings is. Die Protestantse kerke vier in hierdie tyd ook die 
geboorte van die Hervorming, toe Luther sy stellings vasgespyker het teen Wittenberg se 
kerkdeure. 
 
Die vraag waarmee Christene hulle in Koninkrykstyd besig hou, is: Wie moet ek liefhê? 
Met hierdie vraag ontdek ons hoe ons Christus se liefde, wat ons in die eerste deel van 
die kerkjaar gevier het, kan uitleef. Daarom is die hart ten diepste ‘n Christelike simbool. 
Kleure in Koninkrykstyd  Verskillende skakerings van groen dui in Koninkrykstyd op lewe, 
groei en vooruitgang. 
(Bron: http://lindenpark.co.za/ons-kerk/koningkrykstyd/)  
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Agtergrond:  Die IRM (Igrecia Reformade e Mozambique – 
Gereformeerde kerk in Mosamiek) se geletterdheidsbediening, 
met ondersteuning vanuit Suid-Afrika wat deur Helderberg 
Uitreik vanuit Somerset-Wes geadministreer word,  is alreeds 
vir baie jare in Milange, Mosambiek betrokke.  Aan die einde 
van 2017 het die laaste sendelingpaar wat die 
geletterdheidsbediening op Milange gekoördineer het, 
teruggekeer na Suid Afrika. 
Milange en omgewing: Die projek by Milange het 
volwassenheid bereik toe die plaaslike kerk self begin 
verantwoordelikheid neem. Isaac Gama, 'n plaaslike inwoner 
en lid van die kerk, koördineer die werk in Milange en 
omgewing. Nog steeds met ondersteuning vanuit Suid-Afrika. 
Uitbreiding na die Noorde: Aan die einde van 2017 het ‘n 
afvaardiging van Helderberg Uitreik die gebiede in die noorde 
van Mosambiek gaan besoek waar IRM sendelinge reeds vir 
verskeie jare betrokke is om in hierdie oorwegend M@slem 
areas te werk.  Die doel van die besoek was om te kyk of 
hierdie sendelinge se werk d.m.v 'n geletterdheidsbediening 
versterk kan word.  
Onder andere het hulle ons, André en Anna-Marie Thiart, kom 
besoek. Ons werk al vir die afgelope 12 jaar in Quionga en 
omgewing. Dit is in noord-oos Mosambiek, ongeveer 15km 
van die Tanzaniese grens af. Ons uitreikwerk fokus 
hoofsaaklik op die Makwe bevolking.  Hulle is ‘n M@slem 
mensegroep.  Ons het vir baie jare al die behoefte om ‘n 
kleuterskool op Quionga te begin en toe die afvaardiging van 
Helderberg ons besoek was dit rondom hierdie visie wat ons 
sinergie gevind het. 
Deur vir 4 en 5 jarige kinders te help om hulle skoolgereed te 
kry bied dit 'n unieke geleentheid om ook die goeie nuus van 
Jesus Christus aan die Makwes te bring.  Daar bestaan tans 
geen graad R of RR onderrig in die Mosambiekse skoolstelsel 
nie.  Aangesien Portugees Mosambiek se amptelike taal is 
vind alle formele onderrig in Portugees plaas.  Feitlik geen 
kinders en baie min ouers in die landelike gebiede praat enige 
Portugees en dit is grootliks die rede waarom so min kinders 
skool toe gaan.  Die wat wêl skool toe gaan, verstaan nie wat 
geleer word nie, omdat hulle nie Portugees magtig is nie. 
So is daar toe gebid oor die saak en later besluit dat die 
Helderberg Geletterdheidsbediening, in samewerking met die 
IRM, Tumbini Sinode, ‘n kleuterskool op Quionga sal vestig.  
Dit sal ook dien as ‘n loodsprojek wat moontlik in die toekoms 
kan uitbrei na ander gebiede in die noorde waar die IRM reeds 
betrokke is. Ons, André en Anna-Marie Thiart, sal die 

koördineerders van die bediening wees in die noorde van 
Mosambiek. 
Ontmoet ons in 2019: Ons wil baie graag, aan die begin van 
2019 wanneer ons in Suid Afrika is, almal ontmoet wat tans die 
Mosambiek Geletterdheidsbediening ondersteun.  Tydens 
hierdie besoeke aan julle sal ons natuurlik kans kry jou 
persoonlik te ontmoet maar dan sommer ook met fotos en 
video vir julle eerstehands terugvoer gee oor die werk van 
Geletterdheid in Mosambiek in Quionga. 
 As jy hierdie nuusbrief kry en ons aan die begin van 2019 wil 
ontmoet, maak asb kontak deur 'n e-pos aan ons te stuur na 
thiartaa@gmail.com 
Tans lyk die vordering so... 
Ons moet toestemming van die plaaslike regering kry voordat 
ons met die program kan begin.  Na gesprekke met ons 
burgermeester en plaaslike hoofman, wat baie positief 
gereageer het en baie opgewonde is oor so ‘n projek, het ons 
‘n brief aan die Administrateur op Palma, die distrik se 
hoofkwartier, geskryf.  Ons verwag om binne enkele dae 
(hopenlik positiewe) terugvoer te kry. 
Ons grootste uitdaging is om iemand te kry wat bekwaam en ‘n 
Christen is, om die onderwyser/es te wees. Iemand wat ‘n 
passie vir Jesus en kinders het, en dit nie net as werk sal 
beskou nie.  Daar is ‘n Mosambiekse man en vrou wat ‘n paar 
jaar gelede deur ‘n Keniaanse sendingorganisasie as 
sendelinge opgelei is, en wat ook tans werk onder die Makwes 
in die Palma omgewing.  Die vrou is baie bekwaam en hulle is 
bereid om na Quionga te trek om ons met die kleuterskool te 
kom help.  Ons wag tans vir hulle koördineerder wat aan die 
einde van die Mei sal terug kom vanuit Kenia sodat ons 
finaliteit kan kry oor hul betrokkenheid.  Voor sy vertrek na 
Kenia het ons ‘n gesprek met hom daaroor gehad en hy het 
baie positief daarop gereageer. 
Die plan is om dan teen einde Julie met ‘n speelgroep te begin 
ter voorbereiding vir die kleuterskool wat dan hopenlik in 2019 
sal open.  Terwyl die skooltjie in aanbou is, sal ons van 
bestaande strukture op ons terrein gebruik maak.  Ons droom 
is om ‘n volwaardige kleuterskool te vestig, met goed 
toegeruste personeel en klaskamers. Ons vra dat u asseblief 
saam met ons sal bid vir bogenoemde sake.  Ons vertrou dat 
dit die Vader se wil is en daarom vertrou ons Hom om ook in 
elkeen van ons behoeftes te voorsien. 
Baie dankie dat julle saam met ons is in hierdie bediening. 
Jesusliefde, André en Anna-Marie ((Sendelinge: Quionga) 
Epos: thiartaa@gmail.com
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