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Dag mensen, hier ben ik weer... 
Allereerst een gezegend nieuwjaar en 

Gods zegen voor 2018 toegewenst!  

 

Hier in Zuid-Afrika hebben we het 

nieuwe jaar op een fantastische manier 

afgesloten. Samen met God hebben we 

het jaar 2017 afgesloten en 2018 

ingeluid. 

 

Durban Outreach 
 

Een paar dagen na de laatste nieuwsbrief zijn we vertrokken naar Durban, een stad aan de 

oostkust van Zuid-Afrika. Daar verbleven we in een wijk in Durban waar de kerk ons verblijf 

verzorgde. Die wijk heet Chatsworth en deze wijk heeft de grootste dichtheid aan mensen 

uit India. India uitgesloten natuurlijk.  

 

Evangelisatie en contact met Hindoes 

Tijdens ons verblijf in Durban zijn we veel bezig geweest met het uitdelen van flyers en 

daarbij spraken we soms met mensen over wat er op die flyer stond. Op die manier heb ik 

met 2 of 3 mensen kunnen spreken over het evangelie. Dat was echt geweldig. 

 

Daarnaast hebben we aardig wat huisbezoeken afgelegd in een omgeving waar mensen 

voornamelijk Hindoe zijn. Hier, net als in Lesotho, hebben we aardig wat mensen tot 

geloof zien komen en heb ik voor redelijk wat mensen kunnen bidden. Ze staan daar heel 

erg open voor gesprekken over het geloof en we zijn redelijk wat te weten gekomen over 

wat het Hindoeisme eigenlijk inhoudt. We zijn daarnaast ook nog in een soort van Hindoe-

tempel geweest. Dat vond ik maar niks. Maar goed, die dag was ik ook ziek, dus dan komt 

niks echt lekker binnen. 

 

Bezoek bejaarden- en ziekenhuis 

Verder zijn we in een bejaardenhuis geweest. Daar hebben we gesproken met 

verschillende bewoners en daar konden we bidden voor redelijk wat mensen. Ook hebben 

we daar gezongen voor de mensen en daar leken ze wel van te genieten. Ook zijn we in 

een ziekenhuis geweest. De omstandigheden zijn heel anders dan wat we in de westerse 

wereld gewend zijn. Redelijk armoedig en zeer massaal. Ik voelde me best rot voor die 

mensen, die bijna geen privacy hebben. 

Verder zijn we nog in een Moskee geweest. Dit vond ik persoonlijk erg leuk en interessant. 

Daarna nog een goed gesprek gehad met die moslims. 

 

De familie waar wij verbleven was ongelooflijk gastvrij en zeer vriendelijk en aardig voor 

ons. In de laatste week van 2017 hadden we een week vakantie en in die week ben ik 

teruggegaan naar die familie in Durban. Daar ontdekte ik dat 2 zoons van die familie hun 

getuigenis gingen doen in die week. En op 6 januari 2018 worden ze beiden gedoopt. En 

beide jongens gaven in hun getuigenis aan dat ons eerste bezoek aan Durban een 

geweldige bemoediging voor ze is geweest. En dat is een van de redenen waarom ze nu 

die stap gezet hebben. 
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Ten slotte 

De dag dat u deze nieuwsbrief in handen hebt, zijn we 

misschien alweer terug van onze volgende outreach. 

Deze volgende outreach zal plaatsvinden in Rustenburg 

en zal in het teken staan van township. Een township is 

meestal een onderontwikkeld gebied aan de rand van de 

stad. Deze townships werden tot het einde van de 

apartheid voorzien van de ‘niet-blanke’ bevolking. 

Hierover meer in mijn volgende nieuwsbrief.  

 

Terug naar Nederland 

Vanaf 20 januari in de middag zal ik weer in Nederland 

zijn. Ik kijk er naar uit om jullie weer te zien. 

Ervaring opdoen in Leiderschap 
De outreach in Durban gaf mij de kans om wat ervaring op 

te doen in leiderschap. In zekere zin ging dit redelijk goed. 

Het gaf mij wel redelijk wat spanning, voornamelijk 

vanwege het feit dat ik de enige man in het team was. 

Hierdoor voelde ik me meer verantwoordelijk voor alle 

dames in het team. Op een dag gingen we flyeren in een 

gebied waar de dames zich niet echt op hun gemak 

voelden. Dit hoorde ik later. Hier moest ik kiezen met wie ik 

op pad ging, want ik kan mezelf niet opsplitsen. Dit gaf mij 

gedurende die tijd een hoop spanning en ik had het gevoel 

dat ik ze allemaal in de gaten moest houden. Dit was best 

moeilijk. Aan de andere kant kwam ik er wel achter dat ik 

een zorgende leider ben. Ik wil altijd weten hoe het met 

mensen is en hoe we het kunnen verbeteren. 
 

DANKPUNTEN 

Dank voor het vele werk dat 

God gedaan heeft in Durban. 

Dank voor de ervaring die Luuk 

mocht opdoen in leiderschap 

 

GEBEDSPUNTEN 

Bid voor de mensen die Luuk in 

Rustenburg zal ontmoeten. Dat 

ze een open hart mogen 

hebben voor het Goede Nieuws 

van Jezus. 

Voor de mensen die we 

gesproken hebben in Durban. 

Voor de laatste weken in Zuid-

Afrika en een goede terugreis 

naar Nederland. 


