3de Kwartaal 2017
Geagte Broer en Suster,
Dankie aan elkeen wat finansieël bydra tot uitreik deur sending deur getrou hul Geloofsofferbelofte na te kom. Indien u koeverte vir u Geloofbelofte-offer benodig, kry asseblief by die
mobiele inligtingstoonbank by die suidoostelike deur van die kerkgebou. Bydraes kan ook
elektronies inbetaal word in die Sendingrekening – ABSA Bank, Rek nr 4049133874.

CORNE DU PLOOY skryf uit FRANKRYK
E-pos Augustus 2017
Sedert die 1ste week v Julie is dit d skoolvakansie en ekself was d afgelope maand op vakansie.
Die begin vd vakansie was ek nogal uitgeput en was ek lus vir niks. Dis maar moeilik om weer
aan d gang te kom. Die skole begin eers d 4de Sept – d ouers moet nog uithou met d kinders …
Ons was een week weg gewees en daarna het my skoonouers vir 5 dae na d kinders gekyk.
Sophie en ek kon toe ‘n bietjie alleen op vakansie wees. Raar oomblikke.
Claire en Thomas verander van skool (privaat katolieke skool in Marignane, 25km van ons af) :
Claire gaan na ‘n nuwe Collège (11-14jr) toe (d publieke skool waar ons bly se standaard is so
laag dat sy sonder om te leer ‘n gemiddeld v 86% het. Ons dink dit sal dat goed/beter wees om
te leer om te werk in d lewe om iets te bereik !). Thomas verander vd primêre skool na d Collège.
D skoolfooie, middag-etes en vervoer (skool-ure 8h45-17h30, 4 dae per week, d bus vertrek
7h45 vanaf Berre) vir d 2 sal ons 500€ per maand kos.
Claire wil graag met gimnastiek hierd jaar begin, en Thomas wil met judo aangaan. Lucie gaan
voort met viool. Ons prober hard om Sebastien te motiveer om ‘n buitemuurse aktiwiteit te doen,
maar om d oomblik is dit maar moeilik…
Daar is op die oomblik 3 belangrike aktiwiteite vir September-Oktober waarvoor julle kan bid :
 Doopgeleentheid van 2 jongmense vd gemeente 10 Sept : Joanna & Baptiste.
 Ons begin Vrydag 22 Sept 19h30 met d Alphakursus. Dit begin met ‘n “ope” -aand wat ‘n
inleiding bied, en dan nog 10 aande wat een naweek insluit. Julle kan d nuwe Engelse
presentation op Youtube sien https://www.youtube.com/watch?v=XLQZM1QwuUs Bear
Grylls is die aanbieder v Man vs Wild wat met d Alphakursus tot bekering gekom het. Bid dat
gemeentelede sover sal kom om mense uit te nooi na hierd kursus toe.
 Kerkraadsverkiesing : die voorsitster (‘n baie goeie lid) en nog 2 lede (daar is altesaam 8
lede op d kerkraad) is nie beskikbaar vir herverkiesing nie, en om nog kandidate te kry is
moeilik wees.
Dankie vir julle voorbidding en ondersteuning.

MOSAMBIEKSENDING – Andries & Sunette Schwartz skryf …

Nuusbrief: Mei - Julie 2017
Liewe vriende,
Die jaar het die halfpadmerk verbygesteek, en ons draf om by te bly. As ‘n mens egter ‘n
oomblik neem om te gaan staan, is ons verbaas om te sien wat alles in hierdie afgelope tyd,
sedert ons laas met julle gesels het, gebeur het.
Volg-Jesus-reeks
Aangesien daar soveel positiewe reaksie was op die nuwe reeks oor geestelike temas, het
Andries besluit om ‘n reeks oor volgelingskap aan te pak. Die programme word steeds in
gesprekvorm aangebied. ‘n Wye verskeidenheid onderwerpe kan natuurlik hieronder gedek
word, maar in die voorbereidings van die temas bly ‘n mens bewus dat ons op Moslem
gehoor fokus, en hulle sienswyse van verskillende begrippe word dan doelbewus ook
aangespreek.
Omdat daar groot verskille in die verstaan van basiese begrippe bestaan, neem ons lank om
‘n fondament te lê. So het die tema “Oorsprong en gevolg van sonde” 4 gesprekke geduur.
Dit is groot taak om te sorg dat die weeklikse gesprekke elke week gereed en in die drie
verskillende tale opgeneem is.
Koshuis-kinners
‘n Paar gr 8 en 9 meiseis van die hoërskool (wat ons bure is) het begin om ons so elke nou
en dan oor die naweek te besoek. Ons neem nou gereeld allerlei stories en raaisels saam
met hulle op – meestal om in die kinderprogramme te gebruik.
Hulle jeugdige energie gee daagliks sommer nuew skop aan die eerste uur op die lug.
Wonder hoe julle met hulle eiesoortige raaisels sou vaar ... Ek het 3 kinders, as een van
hulle nie daar is nie, kan niemand van hulle werk nie … Antwoord: die drie klippe waarop
jy jou pot op die vuur sit om kos te kook.
FEBA
Op ‘n meer amptelike noot, het daar ook heelwat in hierdie laaste maande gebeur. AIM
(Africa Inland Mission) wat vir die afgelope 8 jaar saam met die Mosambiekse ‘Assosiasie
van Radio Nuru’ (RNA) verantwoordelikheid vir die Radio geneem het, het die leisels aan
FEBA radio SA oorgegee. Behalwe vir die eerste egpaar wat die Radio Stasie hier begin
het, het sendelinge van ander organisasies telkens as stasiebestuurders opgetree.
Aangesien AIM nie op media bediening fokus nie, en FEBA wel, lyk dit na die logiese stap
op Radio Nuru (RN) verder te ontwikkel en uit te brei. Dr Jurie Vermeulen, FEBA-SA se

hoof, het gekom om onderhandelinge met RNA te voer. Na twee dae se werk is ‘n
ooreenkoms geteken wat eenparig aanvaar is.
Ons verbinding met AIM was baie positief, en ons glo die Here gaan FEBA ook gebruik
om RN verder uit te brei. Volgens ons verbintenis met AIM bly ons steeds tot vroeg
volgende jaar nog by RN aan.
Kus-dorpie-besoeke
En soos ons tyd by die radio in die laaste ‘kwartier’ inbeweeg, begin ons ook gereed maak
vir volgende fase was op ons wag. Dit waarvoor ons, ons oorspronklik geroepe gevoel het,
nl. ‘kerk-planting onder die onbereiktes in Noord-Oos Mosambiek’. Gedurende die laaste
week in Mei, het ons ‘n klomp kus-dorpies besoek met die doel om te wete te kom waar ons
2018 moet vestig.
Dit was vir ons ‘n baie positiewe ervaring, al was die paaie sleg en het ons saans moeg by
die huis gekom, en soggens vroeg-vroeg in die pad geval. Baba Awami, een van die
handjievol gelowiges op Ibo het ingestem om ons op die besoeke te vergesel.
Die eerste dag se besoek aan die Quisanga area was bloot om die plaaslike Koti sendelinge
te ontmoet, van hulle te leer en bande met hulle te bou. Pst Luis en sy vrou wat ons gereeld
help met radio programme, het hierdie dag saam met ons gery, en ons het ook een van die
ou (voorheen Moslem) omies waaroor ons in ons laaste nuusbrief berig het, besoek. Die
kosbare werk in Quissanga deur die twee Koti gesinne was inderdaad inspirerend.
Op dag twee het ong reguit vanaf Macomia kus toe gery en nog ‘n Koti sendeling by
Pangane gaan opsoek. Hy en ‘n jong plaaslike gelowige van Pangane, het toe verder noord
op die kuspad (grootlike in onbruik) saam met ons daardie dag gery en besoek. On seen
Radio Nuru joernalis was ook saam.
Een van die twee dorpies wat na die week se besoeke op ons harte is, nl Pequeue het ons op
hierdie dag besoek. Die groterige dorp is baie afgesonder, met geen Christelike getuienis
daar nie – selfs nie in die ander dorpies in die omgewing nie.
Die ‘village chief’ was ongelukkig nie daar nie, maar die ‘chefe do bairo’ (zone-hoof) het
ons baie vriendelik ontvang. Hulle ken Radio Nuru goed, en het goeie opvangs. Die
inwonder is omtrent 100% Mwani mense. Toe Andries uitvra rondom die moontlikehid
van vestig daar, was die omie baie positief en het gese daar is baie plek. Die village chief
het ‘n paar dae later gebel en gevra wanneer ons wil kom. Hulle wag vir ons.
Op dag drie het ons baie vroeg weggespring en plekke Suid en Noord van Mocimboa da
Praia besoek en toe die aand in Quionga by die Thiaarts gaan oorslaap. Die tweede dorp
wat ons harte laat warm klop het, is Olumbe, Noord van Mocimboa da Oraia. Dit is ‘n baie

groot dorp met geen Christelike getuienis nie. Anders as Pequeue is daar regerings-gewys
meer as net ‘n tradisionele leierskap struktuur – dit is ‘n “Posto” met ander kleinder dorpies
wat daaraan verbind word. Die dorp is slegs 16km af van die hoofroete noord en en teen
die kus.
Olumbe vorm die grens tussen die Mwani en Makwe mense en albei groepe vind hulle
tuiste daar. Dit is ook die ‘hawestad’ vir ‘n paar eilande met geen getuienis in die
omgewing.
AGT jaar oud
Julie is RN se verjaarsdagmaand. Soos gewoonlik vier ons dit met ‘n paar ekstras in die
program en vir die luisteraars. So het Andries en die twee omroepers in die Landy gespring
en wyd en syd dorpies besoek en onderhoude gevoer.
Deur die loop van die maand saai ons nou elke dag 3-4 van die onderhoude uit. Die laaste
week in Julie is dit weer tyd vir die Radio Nuru vasvra met 5 pryse te wen (‘n Byble, Themp en flits in elke pakkie).
‘Battle of the Bands’
Bo en behalwe die verjaarsdagvierings soos hierbo genome, het ons besluit om ‘n nuwe
kompetisie hierdie jaar te loots. Plaaslike kunstenaars het nie platvorm waar hulle hul
talente ten toon kan stel nie, en Radio Nuru het mense uitgenooi om hulle eie oorspronlike
musiek in te skryf. Musiek moes natuurlik aan ‘n paar ‘quality checks’ voldoen, maar met
prysgeld vir die eerste drie plekke op die spel, was daar 15 kwaliteit inskrywings.
Luisteraars kon daagliks via sms tussen twee musiekaanbiedings stem, en wenners in die
eerste rondte neem dan weer teen mekaar deel. 4 finaliste is aangewys en het op die laaste
aand teen mekaar te staan gekom. Ons het meer as ‘n 1000 smse met die finaal ontvang.
Dit het groot opwinding in die plaaslike gemeenskappe tot gevolg. Ons wens is natuurlik
dat meer permanente luisteraaars van RN gekweek word, en so deur die evangelie
gekonfronteer sal word.
Besoek
‘n Groot verskeidenheid besoekers uit verskillende oorde het in hierdie tyd deur ons huis
beweeg en was vir ons tot groot seen. Andries het ook inheemse sendelinge en gelowiges
in ons provinsie wat op ‘n manier aan die werk van World Outreach verbonde is, genooi om
einde Julie twee dae by ons te kuier. Die doel van die besoek was tweerlei van aard – i) om
saam te gesels en bid rondom dorpe en areas in on streek wat nog sonder enige Christelike
getuienis is, en ii) om te kyk of van hierdie mense nie as verwysingspunte kan dien vir
mense wat op die evangelie via die radio reageer nie.

Van die persone teenwoordig was ook saam op besoek na van die dorpies wat ons in Mei
besoek het. Ons het vir die mense wat nog in die duisternis wandel gebid en die Here se
leiding gesoek. Een van die spanlede het gesê hy voel geroepe om in Pequeue te gaan
woon en werk. Onsself sal D.V. in volgende jaar Olumbe toe trek as die Here die deur vir
ons daar oopmaak.
Almal was ook baie positief om RN luisteraars wat meer wil weet van die Bybelse
boodskap op te volg. Hulle sou ook graag mense in hulle huise bymekaar wou laat kom om
na die Mwani programme op Radio Nuru te luister.
Die enigste probleem is dat baie van hierdie ouens nie radios het nie. Ons het reeds met
mense hieroor in gesprek getree, maar as enige iemand kan help, kan julle gerus met ons
skakel.
Saam het ons besluit om die programme in Kimwani wat op ‘n Dinsdag uitgesaai word na
Vrydae te verskuif, aangesien dit moskee dag is wanneer baie mense tuis is en nie baie
ander dinge doen nie.
Werfnuus
Werfnuus is oa dat die stasiehond, Gunner, skynbaar ‘n epileptiese aanval gehad het. Hy
het ons groot laat skrik, maar is nou weer piekfyn.
Sunette het ‘n 30cm lange oorkruiper in ons hangkas gekry, wat gevolglik vir die volgend 3
dekades ge’doom’ is.
Die instandhouding van die terrein en geboue is ‘n konstante proses …
Onthou om saam met ons te bid. Daar is heelwat veranderinge en besluit wat die volgende
maande geneem moet word. Bid ook vir die voorbereiding van die oes teen die kuslyn.
Dankie aan elkeen wat van hulle laat hoor, ondersteun en vir ons bid.

E-pos 18 Augustus 2017
Ek het 'n behoefte om sommer net vinnig 'n paar dinge aan julle te noem.
Ons dogter, Carla, kuier op die oomblik hier by ons, en ons het vir 4 dae saam haar op die strand in die
verre noorde van Mosabiek (quionga omgewing) gekamp. Dit was regtig hemels.
OLUMBE: Met ons terugkoms, donderdag 10 Aug, het ons met die regerings amptenare op Olumbe
gaan gesels i.v.m. ons beoogde skuif daarheen. Dit was 'n eerste gesprek. Die chefe do posto (plaaslike
regeringshoof) was baie oop om ons te ontvang en verwelkom ons werk wat ons daar wil kom doen. Hy

self is 'n 'christen' en se dat vorige pogings deur plaaslike christene om 'n kerkplanting daar te doen
misluk het. Die inwoners toon 'n groot weerstand teen die evangelie. Ons moet egter nou die amptelike
proses begin deur die administrador van Palma distrik (waarin Olumbe val) te gaan sien en die proses
van baie dokumentasie te begin. Die administrador moet aan ons die nodige goedkeuring verleen.
Ek wag nou langer as 'n jaar en half vir my verblyfspermit (DIRE) - ek is die afgelope jaar op my
kwitansies toegelaat om hier te bly. Sonder die dokument gaan dit moeilik wees om al die amptelike
dokumentasie te doen. Ek het met die imigrasiehoof gaan gesels en hy het beloof om persoonlik
daaraan aandag te gee. Met ons vorige besoek aan Pemba het hulle gese dat dit reeds gedruk is, maar
nog in Maputo gehou word.
Die afgelope week was Alex Walker van Radio Africa Network hier, en het ons Mueda besoek met die
oog daarop om ondersteuning aan mese te gee wat 'n "suster-stasie" vir radio Nuru wil begin. 'n Groep
'radio-volunteers' en ook ons permanente personeel het die afgelope 3 dae baie nodige opleiding van
hom ontvang.
Ons was baie opgewonde toe 'n Mwani christen (na baie maande se soek en vra) na vore kom om as
omroeper vir Radio Nuru te kom werk. Hy sou die opleiding saam ons gedoen het, maar sy vrou weier
nou dat hulle vd kus hierheen sal kom. Dit is regtig 'n groot teleurstelling. Bid saam asb
Ons vanaf 23-31 augustus in Niassa vir 'n SA-ondersteunings konferensie by die Malawi meer. Dit
word deur Revuma venootskap (uit die Kaap) gereel.
Ek moet nou groet, Bid asb saam ons vir die soveel dinge wat die rigting waarin ons moet beweeg kan
beinvloed. Ons wil regtig net doen wat op God se hart is. dit is hier by Radio Nuru en ook ons toekomstaak.
Ek (ons) dink altyd met groot waardering en dankbaarheid aan julle
Seen en liefde

LAUDIUM Outreach Group (LOG)

Berig geskryf deur Alet Briers
Terugvoering , uitreike vind nog plaas, en die verlossingsboodskap word gereeld uitgedra. Saterdag, die
2de September 2017, het 'n groep vanaf Moreleta Park, asook ander belangstellendes, onder leiding van
Johan Naude, 'n Spesiale Inligting Dag by die N.G. Charisma Gemeente gehou. Daar is 'n diens gehou
waar voorbidding gedoen is vir uitreike en al die ander barmhartigsheid werk wat in Laudium plaasvind.

Inligting is ook gedeel oor al die werksaamhede. Mag die Here werk in harte van die wat dit bygewoon
het om betrokke te raak. Dit is seker daar soos oral beleef word, dat "Die Oes groot is en die Werkers
min. Bly asb. saambid dat harte vir Vader

God se Koninkryk gewen sal word. Daarna is heerlik

saamgekuier. "Fellowship" is nodig , sodat mense mekaar kan leer ken. Bly asb intree vir die "Laudium
Outreach Group" dat ons Hemelse Vader al die sendingwerk wat daar plaasvind, ryklik sal seen. Soli deo
Gloria. ! Bid asb ook vir Johan Naude, tans in Kaapstad, ondervind gesondheid probleme. Mag ons Vader
God ook daar vir hom voorsien en seen.

Ds Leon Tait vertel oor SENDING SONDER GRENSE (www.mwb-sa.org)

Groot dank aan almal wat so getrou vir hierdie bedieningswerk bid. Vanjaar is die 9de jaar wat ek
by Sending Sonder Grense betrokke is deur op Sondae wanneer ek nie by Rietfontein-Suid
preek nie, by Afrikaanse gemeentes namens SSG te preek, ‘n aanbieding oor SSG se werk te
doen en borge vir arm kinders/families te werf.
Dit bly 'n voorreg om op hierdie manier 'n verskil te maak en ook ander (veral NG) Kerklidmate
die geleentheid daartoe te gee. Kinders kan nie hulself versorg nie en het volwassenes se hulp
en omgee nodig.
Indien u meer wil weet of wil betrokke raak deur bv ‘n kind te borg, of u wil hê dat ek by u
omgeegroep of bv ‘n groep by u werk meer moet kom vertel en wys van hierdie werk wat
Sending Sonder Grense doen, is u meer as welkom om my te kontak.
Hier volg ‘n bietjie inligting/terugvoering oor van die werk wat SSG doen ten opsigte van
hulp aan arm families:
.

Navrae aangaande sendelinge

Indien u enige navrae het oor die Sendelinge wat deur u en ons Gemeente ondersteun word,
kontak die volgende persone wat met spesifieke sendelinge kontak behou:
Ds Corné du Plooy
Sending Sonder Grense
Koerde

Ds Leon Tait
082 601 4235

Ds Hannes Peens (Limpopo)

Elsa van Eck
082 468 0722

Mosambiek

Carl de Beer
083 443 9256

Gebedsketting
Laudium

Alet Briers
012-331 1311

Alta Glas

Koenie Goosen
084 652 8773
012 333 5325

Sendinggroete in Christus
Sending (as deel van die nuwe Diensgetuienisbediening)
NG Gemeente Rietfontein-Suid, 16e Laan 615
Tel. 012-331 3531 (Kerkkantoor)
As gevolg van hoë posgeld stuur ons nie meer kwitansies, van inbetalings by sending, outomaties uit nie. Indien
u ‘n kwitansie van u inbetaling verlang los ‘n boodskap by die kerk kantoor of sms 0834439256, en ons stuur vir u
‘n kwitansie.
By voorbaat dank, Sending taakspan

