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NYS UIT KNYSNA
Theo en Jinke de Jong wonen en werken sinds
januari 2012 in Zuid-Afrika. Zij werken met de
kinderen en jongeren uit Knysna en omgeving. In januari
2014 hebben zij de organisatie Good News ZA opgericht
“Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om
arbeiders uit te stuur vir sy oes.”
Deurmekaar
Deze nieuwsbrief zou eerder uitgekomen zijn, maar de afgelopen twee maanden was voor
ons een beetje “deurmekaar” zoals ze dat hier in Zuid-Afrika zeggen. Theo is in augustus
en september twee keer naar Nederland gevlogen vanwege het ziek zijn en het overlijden
van zijn vader. Hij had een beroerte gekregen. Direct na terugkomst van de eerste reis
kregen we het bericht dat hij waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zou sterven. Vervolgens is
Theo weer naar Nederland gevlogen. Mensen uit Zuid-Afrika en Nederland waren zo lief om
de reis te betalen. Theo zijn vader op 12 september, drie dagen na aankomst, in alle rust
overleden. Wij zijn erg dankbaar dat Theo samen met zijn broers en zus de laatste dagen
van zijn vaders leven mee heeft kunnen maken. Wij hebben in die tijd veel steun ervaren
van mensen uit Nederland en Zuid-Afrika. We merken dat mensen in beide landen niet
alleen interesse hebben in ons werk, maar ook in onze persoonlijke situatie. Dit vinden we
erg fijn.
Arbeiders
De tekst bovenaan deze nieuwsbrief gaat over een oogst die groot is maar er zijn te weinig
arbeiders om die oogst binnen te halen. Wat zou het voor een boer toch vreselijk zijn om
een grote oogst te kunnen hebben maar geen arbeiders te hebben om te oogsten. Op die
manier ziet de boer zijn oogst verloren gaan. Soms hebben wij ook weleens het gevoel van
die boer. We zien zoveel kansen om kinderen en jongeren te bereiken maar we hebben de
mankracht niet. In de tekst in Lukas staat dat wij de Here moeten bidden om arbeiders.
Verder staat er ook dat het Zijn oogst is en niet de onze. Wij moeten doen wat onze hand
vindt om te doen en waar God ons bij bepaalt. Verder bidden we voor meer arbeiders. Soms
komen we gepassioneerde arbeiders tegen zoals Daphne Jantjiez van Fairview.
Ik weet niet of wij antwoord waren op Daphne haar gebed of andersom, maar in ieder geval
hebben we elkaar getroffen bij de “Vakansie Klub” van afgelopen juli in Karatara. In
september vroeg zij ons of wij haar een ochtend konden helpen in Fairview. Dit is één van
de uitgestrekte bosdorpjes in de omgeving van Karatara. Zij had voor de kinderen van haar
gemeenschap een week vol met activiteiten georganiseerd. Zij wilde de kinderen een mooie
vakantieweek geven, in plaats van dat ze zich verveelden en kattenkwaad uit zouden halen.
Haar doel was de kinderen dingen bij te brengen die hun gedrag positief zouden veranderen.
Onder anderen de brandweer, een gemeenteraadslid en natuurbeheer waren betrokken bij
deze week. Wij mochten voor de kinderen een soort Kids Event houden met muziek, dans,
drama, Bijbelverhaal en poppenkast. We vonden het geweldig om zo’n goed lokaal initiatief
te ondersteunen en een bijdrage te leveren om deze week voor de kinderen tot een succes
te maken. We hopen in de toekomst meer met Daphne samen te werken.

Lukas 10:2
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Vanochtend geholpen bij een geweldig
lokaal initiatief van dames in Fairview,
een uitgestrekt dorpje in de bossen
nabij Karatara ("kleine huis op de
prairie"-achtig). Zij hadden ons
gevraagd om een programma te doen
zoals we normaal ook bij de Kids Events
doen. Deze dames werken met hart en
passie voor de kinderen van hun eigen
gemeenschap. #respect #doitlocal
#geweldigteam #supergenoten.

Daphne Jantjiez en Jinke

Privénieuws:
Dooitze is inmiddels gesetteld in
Leuven, België, voor zijn opleiding
Theologie. Hij heeft het erg druk met zijn
studie en is daar echt op zijn plek. Hij
vermaakt zich prima. Ruben heeft net
het rapport van het derde semester
binnen. Dit was weer “baie goed”.
Ruben speelt drums in de kerkband en
buiten schooltijd doet hij nog aan tennis.
Hij geniet van het leven samen met zijn
vrienden.

Vakansie Kings Kids Klub
Van alle werkzaamheden van de afgelopen maanden willen we de “Vakansie Kings Kids
Klub” van juli eruit lichten. We hebben een geweldige tijd gehad met de kinderen en
vrijwilligers. Voor het eerst sliepen we als leiding met z’n allen in drie klaslokalen van de
basisschool in Karatara . Doordat het dorpshuis gerenoveerd werd hadden we de club in de
zaal van deze school. Er waren iedere dag zo’n 110 kinderen. We hebben een bus laten
rijden vanuit de dorpjes rondom Karatara. Er kwamen gemiddeld zo’n 45 tot 50 kinderen met
de bus die we anders niet zouden bereiken. Als die bus dan aankomt en de kinderen met
hun mooie “koppies” en glimmende ogen stappen uit geeft dat een geweldige motivatie en
energie om er een mooie dag van te maken. Naast lokale hulp van mensen uit Knysna,
Kaapstad en Karatara hadden we ook twee vrijwilligers uit Nederland. Henny en Linda uit
Almelo en Enschede kwamen ons assisteren. Zij waren echte steunpilaren en hebben ons
goed geholpen in de voorbereiding en tijdens de Vakantie club. Henny heeft de smaak zo te
pakken dat ze in januari al weer komt om ons te helpen.

Baie dankie:
We willen iedereen hartelijk bedanken
die ons praktisch, in gebed, en
financieel ondersteunen. Mede dankzij
alle giften uit Nederland kunnen wij ons
werk voor de kinderen en jongeren in
Zuid-Afrika voortzetten.

Die oes is groot (de oogst is groot)
Wij merken in ons werk dat we zelf niet meer kunnen doen dan we nu doen zonder uitgeput
te raken. Wij bereiken wekelijks de kinderen en jongeren van verschillende
plattelandsscholen en een High School. Binnen onze kerk zijn we verantwoordelijk voor het
kinder- en jeugdwerk. Verder organiseren we Kids Events en jeugdavonden in Karatara. Zo
nu dan worden we door andere organisaties gevraag om bij te springen en helpen we mee
met lokale initiatieven. Al deze activiteiten vergen ook een stuk voorbereiding. Wij willen
meer en intensiever kinderen en jongeren bereiken met “Good News”. Onze wens en ons
gebed is daarom dat we ons team uit kunnen breiden en meer kunnen gaan samenwerken
met gelijkgestemde organisaties. De afgelopen “Vakansie Klub” hebben we dit al gedaan.
Jerome Soldaat en Ghila Daniels van Youth for Christ Knysna hebben ons geweldig
geholpen met de voorbereiding en het runnen van deze Vakantieweek voor de kinderen. We
werken ook nauw met hen samen bij ons werk op de Knysna Secondary High School. Op
termijn hopen we genoeg financiën te krijgen om (part-time) lokale medewerkers zoals
Jerome en Ghila in dienst te gaan nemen om zo een grotere impact te maken in de levens
van de kinderen en jongeren.

Giften* kunt u overmaken op de
volgende rekeningnummers:

NPO-status
We hebben voor Good News ZA onze NPO-status binnen. We zijn nu een geregistreerde
Non-Profit Organisatie. Dit staat gelijk aan een stichting in Nederland. Dit maakt het mogelijk
om over een jaar subsidie aan te vragen en om als volwaardige gesprekspartner te
functioneren voor de gemeente. Dit is belangrijk om onze plannen voor Karatara te
realiseren. Over deze plannen hebben we afgelopen week een positief gesprek gehad met
een raadslid die verantwoordelijk is voor Karatara en omstreken. Het blijft een zaak van
gebed want de gemeentelijke regelgeving kan hobbels op de weg veroorzaken.
Bouwt u mee?
Ons doel is dat door onderwijs, begeleiding en informeel contact kinderen en jongeren
verstandige keuzes gaan maken om zo te bouwen aan een goede toekomst voor henzelf en
hun omgeving. Good News ZA en wij persoonlijk kunnen ons werk doen doordat mensen,
organisaties en kerken ons financieel ondersteunen. Om een grotere impact te maken in de
gemeenschappen waar wij werken is het nodig om onze financiële basis te verstevigen.
Hiervoor zoeken wij mensen en instellingen die
ons periodiek financieel willen ondersteunen.
Mocht u een periodieke gift willen geven aan
Good News ZA of aan ons persoonlijk dan kunt
dit doen via de rekeningnummers die in deze
nieuwsbrief zijn vermeld. Natuurlijk zijn
éénmalige giften ook van harte welkom. Zo
bouwt u samen met ons mee aan de toekomst
van de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika.

Vriendelijke groet, Theo en Jinke de Jong

Adres onbekend…
Helaas kunnen wij niet iedereen
bedanken omdat een aantal giftgevers
hun adres niet vermelden bij het
overmaken van een gift. Hierbij willen
we deze gevers ook hartelijk bedanken.

T.b.v Good News ZA:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika**
Persoonlijke giften voor het levensonderhoud van Theo en Jinke de Jong:
IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85
t.n.v.: VPE zending e/o OWZ
o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / ZuidAfrika**
* De giften zijn i.v.m. de ANBI-status van de
VPE-Zending aftrekbaar van de belasting.
** De VPE-Zending heeft diverse
zendelingen en organisaties onder zijn
hoede. Het is daarom van belang dat u
duidelijk de bestemming van uw gift
aangeeft

Meer informatie:
Good News ZA of
Theo de Jong
Website: www.goodnewsza.com
Contactpersoon gebedsgroep:
J. Vlasma: jvlasma@hetnet.nl
Contactpersoon Nederland:
Nienke Mast-Oostijen
Ulbe van Houtenplein 4
8802 GB Franeker
Tel: 0517-850699
Mail: noostijen@gmail.com
Adres Theo en Jinke de Jong:
77A Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Africa
Mail: theojinke@gmail.com

