
      

 

 

     
Ons eerste 2 weke was luuks.  Bybelgesprek elke oggend. 

                                             
Villa by die see.  Ons kan dit   
Aanbeveel. 

  Sondag kerk by Rosina se huis. 
Engelse klas by privaatskool.  

   
Ablusieblok by die skool.  Teen Missions: Leierskap-    

speletjie 

                    
Ons verblyf by Teen Missions was bietjie minder luuks.       Die leier moes die span  
Ons was dankbaar vir die spoeltoilet al was dit in die kombuis.    deur die hindernisse lei. 

Liewe Familie en Vriende, 

Ons is terug uit Madagaskar.  Wat ‘n 
voorreg was dit nie weer om daarheen te 
gaan en betrokke te wees by die uitbou en 
opbou van die Koninkryk van God nie. 

Dis maklik om te sing: “dis so lekker om die 
Here te dien”, en ja, dis is regtig lekker, 
maar nie altyd maklik nie.  Ons moes baie 
ontbeer, maar is dankbaar dat ons veilig en 
redelik gesond kon terugkom.  

As ons terugkyk oor die afgelope uitreik 
staan ‘n paar hoogtepunte uit.  Vir my was 
dit wonderlik dat Annetjie kon saamgaan en 
dat ons die eerste maand alles saam kon 
beleef.  Die eerste twee weke in Nosy Be het 
Rosina, wat ons daarheen genooi het, vir 
ons haar villa by die see gegee om te bly 
terwyl ons die personeel touwys maak met 
‘n paar idees en tegnieke in die 
gasvryheidsbedryf. (dit klink baie “grand” 
maar ons het ge”google” en net gedeel wat 
ons kon.)  Die Engelse lesse was groot 
sports, want hulle het in die begin nie eintlik 
geweet wat hulle sê nie.  Ons hoogtepunt 
was egter die Bybellesse.  Elke oggend het 
ons ‘n uur lank oor die Bybel gesels.  Daar 
was ongelowiges en ook mense van ander 
gelowe.  Een van die vrouens het vir Rosina 
gesê sy wil ‘n Christen word.  Rosina gaan 
weekliks aan met die Bybelgesprekke en 
ons vertrou dat die saadjies sal groei.   

 



 
Die spanne moes artikels kies Annetjie kuier in Malgassies 
Wat hulle nodig het om op ‘n by Roland se ma op die stoep. 
afgeleë eiland te oorleef. 

 
   
       
  Gesigverf 
       
 
 
 

   Nicky hulle se tweeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Face painting”    
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Die daaropvolgende twee weke in 
Mahajanga by Teen Missions was baie 
moeiliker.  Ons verblyf was ‘n uitdaging.  Dit 
was die eerste keer in my lewe dat ek ‘n 
kombuis “en-suite” gehad het met ‘n toilet 
en stort in die kombuis met geen deur!  Die 
ergste was egter die paddas.  Ons het seker 
gemaak die besem staan reg as ons toilet 
toe gaan. 
Die naweek by Nicky en Roland was ‘n 
“blessing”.  Ons het so lekker by hulle 
gekuier en kon meestal Afrikaans praat. 
Daarna is Annetjie terug Kaap toe en ek het 
vir drie weke saam met pastoor Jonoro 
kerkleiers by twee nuwe plekke (Diego heel 
noord en Sambava in die noord-ooste) gaan 
oplei.  Dit was weer ‘n belewenis om te sien 
hoe entoesiasties hulle is om te gaan 
evangeliseer en nuwe kerke te plant. 
Baie dankie aan almal wat hierdie uitreik 
moontlik gemaak het deur gebeds- en 
finansiële ondersteuning. Aan God al die 
eer! 
Vriendelike groete en seën vir julle. 
Carel en Annetjie 
 

DIEGO 

 
Die kerk verlaat die gebou. 

         

   
Vier Universiteit studente wat ons opgelei het. 

SAMBAVA 

              Sambava en  
          Antalaha is by                    

                                                                    die see. Pastoor                   
                                                                    Jonoro afgeneem 
b                                                                  by 2 gesinne                                                                                                     
                                                                    waar ons gebly  
                                                                    het. 
 
 
 
 
 

        
           In klein groepies    
           word daar preke    
           voorberei 
 
 

Die pastor en haar man  
staan langs my voor  
hulle pastorie. 
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