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10 Maart 2022 . 

 

Liewe Vriende, 

 

Ons het Desember heerlik vakansie gehou saam met die kinders en familie aan die 

pragtige  Wildekus, ver weg van televisie, koerante, internet en selfone. Ek dink dit 

was omtrent net so lekker as wat dit vir Adam en Eva in die paradys gewees het, voor 

die sondeval.  

 

Die terugkeer na die werklikheid was maar moeilik, en die jaar het soos altyd vinnig 

en besig begin. Hierdie jaar is egter anders vir onsself as vorige jare omdat ons aan 

die einde van Maart aftree, en op die drumpel staan van `n nuwe tydperk in ons 

lewens.   Ons sal nog vir `n paar maande op Kokstad wees, omdat die gemeente gevra 

het dat ons hulle nog vir `n tydjie moet uithelp. Die afskeid van Transkei en sy mense 

is vir ons swaar, en dit is vir ons tot seën om nog vir `n rukkie in die gemeente te kan 

werk.        

 

Die drie nuwe leraarspare binne ons ring begin hulle voete vind en ons werk goed 

saam. Ons is dankbaar vir ‘n goeie verhouding tussen ons.  Ek besef nou eers wat ek 

gemis het al die jare wat ek die enigste leraar in ons ring was. Maar ek is baie bly dat 

hier nou ander leraars in die ring is, wat kan aangaan met die werk wanneer ons weg 

is. So sorg die Here vir Sy kerk.    
 

Ds.Base, wat ookal baie jare in die bediening is, is ons ringsvoorsitter en lei die ring 

op `n bekwame manier. Ds.Bloro van Lusikisiki/Bambisana is ons ring se skriba en 

het omtrent `n vol jaarprogram vir ons opgestel.  Ds.Mene van Rietvlei neem leiding 

met die jeugbediening en kry dit reg om die jongmense binne ons ring opnuut te 

motiveer. Hy is ook die konsulent van Kokstad. 

 

Aangeheg `n foto van myself en Delesté in ons kerkdrag. Ook `n foto van mev.Mene, 

Delesté en mev.Bloro tydens `n vrouekonferensie verlede maand op Kokstad. En `n 

foto geneem tydens `n werkswinkel op Kokstad  vir die jongmense van ons ring. 



 

 
 



 
 

 

Ons is dankbaar teenoor die Here vir die baie jare wat ons in Transkei kon werk. Die 

Here was getrou aan Sy beloftes en het ons al die jare bewaar en versorg. Dit was `n 

groot voorreg en wonderlike ervaring om in Sy diens te kon staan. Ons kon eersdans 

ervaar hoe God Sy Koninkryk op aarde bou. 

 

Sonder u ondersteuning, vriendskap en gebede sou ons nie in Transkei kon werk nie. 

Gemeentes en gelowiges het ons getrou finansiëel gedra,  selfs in die moeilikste tye. 

Deur die jare het ek baie NGK gemeentes in ons land besoek. Ek is altyd met liefde en 

gasvryheid ontvang.  U het ons kom besoek in Transkei en saam het ons uitreike 

gehou, verskillende projekte geloods en kerkies en kleuterskole gebou op afgeleë 

buiteposte. Julle het saam help bou aan God se Koninkryk in Transkei.  Ons het ook 

saam heerlike 4x4 avonture langs die Wildekus beleef, en groot kabeljoue snags in die 

riviermondings gevang. Lewenslange vriendskapsbande is so gesmee. 

 

Mag die Here u elkeen ryklik seën. 

 

Baie liefde. 

Christo en Delesté Wooding. 

 

Neem asb. kennis dat my epos adres verander het na:  christo.wooding@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 


