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6 September 2019 

 

Liewe Vriende, 

 

Gedurende die afgelope wintervakansie was daar drie groepe besoekers by 

Bambisana/Lusikisiki. Di.Why Duvenage en Rene Potgieter  met die jongmense van 

Stellenberg, het  Bambisana sendingstasie as basis gebruik vir hul uitreik. Net langs 

Bambisana was `n groep jongmense uit Amerika op hul basis besig met `n uitreik. En 

op Nyathi buitepos, nie ver van Bambisana af nie,  het die gemeentes van 

Jeffreysbaai, Adelaide en Bedford hul uitreik gehad. Vir 2 weke  het die besoekers 

tussen die Pondomense gebly, en is hulle met ope arms ontvang ( jammer mens sien 

dit nie op TV nuus nie).  Daar was vanjaar besondere seën op die uitreike, waaroor 

ons dankbaar is. 

 

Daar in die afgeleë Pondoland het die drie groepe besoekers uit verskillende 

wêrelddele,  se paaie gekruis, en het hul saam skole besoek en dienste gehou. En ook 

`n paar aande saam gebraai (“ barbecue” ter wille van die Yanks). Op hul spandag het 

ek die besoekers na die Wildekus geneem, en saam die 10km langs die kus na 

Waterfall Bluff gestap. Die lewenslus en geloof van ons besoekers, oud en jonk,  en 

hul ywer vir die Evangelie van Jesus, was aansteeklik. Geen uitdaging is te groot vir 

hulle nie.  Volgende jaar kom hul weer Bambisana toe, en dan wil hul ook nog verder 

teen die kus gaan stap.  (sien aangehegte foto`s van die verfwerk op Bambi en die stap 

na Waterfall Bluff). 

 

Sondag na Sondag besoek ons die verskillende buiteposte van ons gemeente te 

Kokstad. Dit  bly steeds vir ons `n wonderlike voorreg om dit te kan doen.  Gereeld 

gebeur daar dinge wat mens  opnuut bemoedig. Verlede maand,  na ons diens by 

Waterloo buitepos, vertel die lidmate ons  dat hul spontaan besluit het om elke tweede  

Saterdag saam te bid vir ons land en hul gemeenskap. Van 8vm tot  4nm word daar 

dan gevas en ernstig om genade gesmeek vir ons land en sy mense. Wat dit nog meer 

merkwaardig maak is dat baie van die lidmate deur die week  weg is by  hul werke, en 

slegs naweke tyd by hul huise en families kan spandeer. (sien foto) 

 

Augustus maande is altyd by ons gelaai met ringsverpligtinge. Wat dit natuurlik 

vanjaar anders gemaak het, is dat ons weer nuwe  kollegas in die ring het. En die 

nuwe dominees en hul gades is deeglik betrek by al die verpligtinge. Ongelukkig is 



die ou dominee nog nie onthef van al sy ringsverpligtinge nie, en moet hy steeds die 

stang vasbyt! 

 

 Die eerste naweek in Augustus was dit die ringskonferensie van die vroue by 

Bambisana. Dit is altyd `n groot konferensie met baie vroue uit al ons gemeentes wat 

dit bywoon.  Middel Augustus was die ringskonferensie van die mannevereniging op 

Kokstad. Een van die temas op die konferensie het gehandel oor die  veranderende  

rol van die man binne sy gesin, in die nuwe Suid-Afrika. Die tema is deur Ds.Bloro 

van Lusikisiki ingelei, en het `n lewendige gesprek ontlok. Die laaste naweek van die 

maand was ons ringsitting by Mt. Ayliff gewees.  Op enige ringsitting is altyd 

moeilike sake om te hanteer, maar dit het alles in `n goeie gees geskied. Dit is heerlik 

om hande te vat met my nuwe kollegas en saam te werk binne ons ring. (sien die 

aangehegte foto van die ringsafgevaardigers) 

 

Ouderlinge, diakens en predikers speel `n baie belangrike rol in ons gemeentes. Dit is 

hulle wat leiding moet neem op al die buiteposte, en in die vakante gemeentes, waar 

dominee nie elke Sondag kan wees nie. Deur die jare het ek respek gekry vir hierdie 

manne en vroue, en ook vir hulle lief geraak. Die jare stap egter aan en die ouderdom 

haal almal in. Ek was vanjaar hartseer om `n paar van die bekende gesigte nie meer by 

ons ringsitting te sien  nie. Tog is dit wonderlik om te sien dat van hul kinders nou 

hulle plekke volstaan. So het die getroue tata Boni van Bambisana se seun vanjaar sy 

plek ingeneem by ons ringsitting. En  is die wyse ouderling Ndlovana van Rietvlei se 

skoene volgestaan, ook deur sy seun. 

 

Die 21ste September verwag ons ds. Michiel de Kock van Onrusrivier, en 9  van sy 

lidmate by Kokstad. Ons gaan die Sondag saam `n diens bywoon op Aloekop 

buitepos. En gedurende die week herstelwerk doen aan ons kerkies op Aloekop en 

Mpeni. Bid asseblief vir seën op hierdie uitreik. 

 

Baie dankie weereens vir u gebede en ondersteuning. U hou ons arms omhoog op 

Kokstad en in die Transkei. 

 

Vriendelike groete. 

 

Christo en Delesté Wooding. 

 

 


