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Maak saam God se koninkryk sigbaar 

Besoek Villiersdorp 

Wat dit vir my besonders gemaak het is omdat 

ek so uit my hart uit kon preek en iets beleef 

van die Here wat beweeg. Die gemeente het 

spontaan gereageer en gedeel hoe die Here 

ook in hulle lewens werk. 

 

Sending en entrepreneurskap 

Hierdie was ook ‘n baie waardevolle drie dag 

kursus, wat vir Handevat help. Dit gaan 

daaroor dat mens entrepreneuries te werk kan 

gaan in jou sending poging. Nico de Klerk is 

bereid om ook persoonlik te help fasiliteer aan  

‘n besigheidsplan wat pas vir Handevat. 

 

Mannenburg 

Ek besoek die eredienste van ‘n nuwe 

kerkplanting in Mannenburg. Wat dit 

besonders maak is omdat dit ontwikkel vanuit 

‘n bediening met verslaafdes en gebroke 

mense. Die Here gebruik jong mense uit 

Brittanje om die bediening te dryf. Laat weet as 

iemand een Sondag middag wil saam gaan. 

 

Gebeds inisiatiewe 

Saam met Angus is daar talle gebeds 

inisiatiewe. Handevat help organiseer en deel 

Ek deel graag die hoogtepunte vanaf Januarie 

neem. Die droogte help baie met die 

beweging.  

 

Ruvuma naweek 

Die naweek in Malmesbury bring nuwe energie 

en daar word baie oor sending gepraat. 

Sending en kerk wees moet baie meer ‘n Jesus 

beweging word in plaas van ‘n georganiseerde 

institusie.  

 

Mosambiek besoek en bouwerk in Mocuba 

Strand Gereformeerde kerk se roeping en 

toewyding veroorsaak dat die kerkgebou in 

Mocuba weer verder vorder. Hulle stuur my 

om nie in die eerste plek ‘n gebou te bou nie, 

maar om met mense te werk. Die bouwerk self 

word ook geseën.  



Ek slaap oor by Bernadette en in die oggende begin ons reeds 5 

uur met werk. Soms met  led lamp lig. Die vroue dra die water in 

kanne aan.  

Die vier werkers van Milange werk baie hard en doen regtig baie 

goed. 

Ons kry die gemeente met ‘n baie min verstaan van gemeente 

wees en betrokkenheid. Ons preek Sondae, besoek mense in 

gemeenskap, bid baie en moedig aan. Die Here gebruik veral die 

boodskap van die eerste Sondag daar en ons kry goeie reaksie 

van die klompie mense wat daar was.  Hier bid die gemeente vir 

mekaar en vir die bouers. Die volgende Sondag is daar 4 kore, ‘n 

vrou kom getuig en sing en in die week daag al meer mense op 

om te help, ‘n paar kokos neute te bring, of rondom die kerk 

skoon te maak. 

Dit maak my opgewonde. Die dominee begin fisies hard saam te 

werk waar hy kan en nadat hy in ‘n buite kerkie gaan preek het, 

daag daar ‘n hele groep van daar af ook op om te kom help. Hulle 

deel met ons dat die Here vir hulle die verantwoordelikheid van 

die gebou gegee het! 

Ons maak feitlik elke oggend 21 kruiwaens se sement aan om 

mee te pleister. Ek kry goeie oefening.  

Die gebou word gepleister en ons bou ‘n drein vir die toilet, begin 

afdakke voor die deure en bou ‘n verhoog in. 



Ons besoek ‘n baie siek man langs die kerk en gaan saam met die 

familie deur die afsterf van die man. Die dag van die begrafnis, 

stop ons alle werk en ondersteun hulle. Sterk bande word met 

die gemeenskap gesmee en baie mense kom gesels en vra uit oor 

ons denominasie en hoekom ons so hard werk. Die werk staan uit 

want in Mocuba is dit vreemd. Die kindertjies kom speel omtrent 

elke dag daar en in die foto loer een in die voertuig. 

Op ‘n stadium praat ek met ds Nahoma en deel ons ‘n 

bekommernis oor die dorp. Die resultaat van die gesprek was dat 

hy ‘n paar geestelike leiers van die dorp bymekaar kry en ons 

Op ‘n stadium kry ek ‘n baie sleg maag probleem en kan ek vir 

twee dae niks eet nie en ek verloor 5 kg.  Die laaste paar dae 

moes die klomp sonder my fisiese insette werk, ek het maar daar 

onder die boom gesit en lees. Die boek wat ek gelees het is egter 

nou besig om my bediening baie te verdiep. My visie word 

versterk en ek het ‘n baie duideliker beeld van hoe die Here wil 

hê ons moet kerk wees. Ek sit ‘n paar van my notas op my blog: 

https://vathande.blogspot.co.za/2018/04/kenmerke-van-kerk-as-

beweging-in-die-wereld.html 
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Hier is Sias en sy vriend saam met my op die “Dome” Helderberg 

In die kloof af van Pieke Jonkershoek se klim. Ongelooflike 

ervaring! 

Bo in die Pieke Jonkershoek 

deel die dringendheid om as christene wat dieselfde voel, saam te 

staan. Daar word beplan om saam te begin bid en beplan en saam 

met die regering te begin praat. Dit is ‘n sterk profetiese inisiatief. 

Ek is baie nuuskierig wat  daarvan gaan word. Bid asb saam 

hieroor. 

Intussen hoor ek dat radio FEBA nou in Chiconono was en begin 

het om die radiostasie daar weer aan die gang te kry. Ons bid 

daarvoor, want dit is ‘n lig in ‘n baie onbereikte gebied.  

Hier is Jurie Vermeulen van FEBA besig met gesprekke in 

Chiconono.  

Terug in RSA 

Dit vat ‘n tydjie om weer kragte op te bou na die maag probleem. 

Dit gaan egter nou weer goed en ek kon al weer ‘n paar berge 

klim.  

Van die hoogtepunte, was ‘n besonderse reaksie by Claradyn 

aftree oord oor die terugvoer daar. Ek moet vreeslik baklei dat 

hulle nie vir my geld gee nie. Moes op die ou end ingee om die 

dag se kollekte te vat. 

Ek besoek ook nou twee groepe van die Christen sakemanne en 

geniet dit baie. Deur een van hulle is ek genooi om spreker te 

wees by ‘n manne byeenkoms en moes ook by die potjiekos 

kompetisie ‘n beoordelaar wees. Verder was daar ‘n paar 

persoonlike gesprekke wat uit die bedieninge gekom het waar ek 

geseën is deur te hoor van hoe God beweeg en met dikwels deur 

oud NG lidmate besonderse dinge doen. Ek is aangemoedig deur 

hulle stories en kan my eie met hulle deel. Dit is vir my so nodig 

om God deur ander se ervaringe en foute te sien en so versterk te 

word. 

Mannenburg en plakkerskamp besoeke maak soms seer, maar dit 

is baie goed om te sien hoe ander kinders van die Here werk en 

opoffer. Dit is veral hulle harte vir ander wat mens motiveer. 

 

 

 

 



Pieke van onder af. 

Intussen is daar nog ‘n moontlikheid dat ek 

saam met Helderberg gemeente ‘n vinnige 

besoek aan die Noorde gaan doen. Ons bid vir 

wysheid vir die regte besluite. 

Van Mei tot Junie is die Amerikaners se uitreik. 

Hulle is ‘n groep van 9 meisies.  

Augustus begin ons dink aan Strand Geref kerk 

se uitreik na Mocuba area. Selfs vir die 

Oktober November besoek is daar al ‘n paar 

goed in die pyplyn. 

Baie liefde 

Danie en gesin  

Handevat Proteahoogte 

 

 

Indien u nie meer die nuusbriewe wil ontvang nie, antwoord net met “uitteken” as die onderwerp. 

Mosambiek nommers is  

+258 84 673 5087 

+258 86 925 6991 

RSA nommer: 082 721 3809 (Whatsapp is aktief) 

 

Bedienings rekening:  

Naam: NG Protea Handevat Bank: Absa spaar 

Rekening no: 9242453187 Takkode: 632005 

Bid verder vir 

• Ek sukkel baie met kommunikasie om die 

Amerikaner groep se uitreik te 

organiseer. 

• Ons kan dankie sê vir soveel 

wonderwerke by die bouwerk dat ons 

soveel kon vermag. 

• Dankie vir ‘n goeie Ruvuma naweek. Bid 

dat ons verder daarop sal bou. 

• Bid vir inisiatief in Mocuba 

• Bid vir radiostasie in Chiconono 

• Mag ek vra dat ons bid vir ‘n nuwe 

beweging van soveel christene in ons 

land wat omgee vir ons land. Vir 

transformasie en uitroei van soveel 

leuens misleiding. Dat denominasies wat 

hulle roeping verloor het, weer deur 

Jesus wakker gemaak sal word.  

 

 

Hand 1:8 “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." 


