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Woordverkondiging en
ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika
‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo
handele, als ik wilde, dat men met mij handelde’ - HC • Zondag 42

Van dagelijks brood naar het levende Brood
Er is nood in Zuid-Afrika. Honger en armoede in de wijken rondom Pretoria zorgen ervoor dat veel
inwoners een moeilijk leven hebben. De bevolking probeert te overleven voor de tijd, maar is vaak
onbekend met het Woord van God. Een veel grotere nood! Daarom biedt Stichting Bethlehem materiële én geestelijke hulp. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig
onderdak en het bieden van werkgelegenheid. Door het vertrouwen dat ontstaat, komt er ruimte
voor de verkondiging van het Woord van God. We houden zendings- en evangelisatiediensten, geven
Bijbelles aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels achter in hun huizen. Zo helpen we onze medemens met het dagelijks brood en maken hun bekend met het Evangelie.

Bestuur •

Postadres

ds. J. A. Weststrate (voorzitter)

Burg. Lodderstraat 41, 4043 KL Opheusden

‘Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden’ - Psalm 25:18

dhr. G.R. van Leeuwen (secretaris)
dhr. M.M.J. Weststrate (penningmeester)

E-mail

dhr. C. van Burg (lid)

info@stichtingbethlehem.nl

dhr. J. Dekker (lid)
dhr. W. Korevaar (lid)

Telefoon

dhr. C.W. van de Steeg (lid)

085 - 0705 371

Barmhartig en bewogen / Zending en zorg
Bekijk en steun de projecten op www.stichtingbethlehem.nl

mevr. S. Weststrate (adviseur Stichting Bethlehem)

IBAN NL80 RABO 0331929317 t.n.v. Stichting Bethlehem • stichtingbethlehem.nl

Zending

Onderdak

Voedsel

Zorg en Welzijn

ONDERDEEL 1

ONDERDEEL 2

Stichting Bethlehem

Woord vooraf
In dit jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten van Stichting Bethlehem in het jaar
2019. Een jaar waarin met vreugde gearbeid mocht worden onder onze zwarte, behoeftige medemensen in Zuid-Afrika. Het Woord van God mocht dagelijks op verschillende manieren opengaan tijdens de Bijbelklassen die de veldwerkers verzorgen voor de jongere kinderen of wanneer
een bezoek werd gebracht bij mensen thuis. Daarnaast waren er de maandelijkse evangelisatiediensten waarin voor zowel kinderen, verzorgers van de kinderen als ouderen een meditatie
werd gehouden. Er was oog voor de dagelijkse nooddruft van onze medemens, in het bijzonder op
de werkvelden van Refilwe en Hammanskraal. We konden meer dan 250
hiv-besmette (wees)kinderen van een
dagelijkse, warme maaltijd voorzien
en maismeel uitreiken aan oudere
vrouwen (grannies). Samen met het
NPO (nonprofit organization) Bethlehem Mission Zuid-Afrika is onderzocht hoe de mensen meer bekend gemaakt kunnen worden met het evangelie. Het is verblijdend
– maar ook beschamend – om te zien hoe graag mensen een Bijbel willen ontvangen. Er is honger
naar het Woord! Als bestuur hebben we een aantal visitatiebezoeken afgelegd en is er gesproken
met zowel de blanke als de zwarte medewerkers. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de diverse
lokale partijen waarmee wordt samengewerkt. Op die manier is er vanuit het bestuur toezicht
hoe de financiële middelen worden ingezet en of dat voldoet aan de doelstelling van de stichting.
Tijdens de gesprekken bleek tevens dat er wordt uitgezien naar een eigen kerk of preekplaats op
de zondagen. Het gemis van een evangelist of zendeling wordt dan extra gevoeld.

In dit jaarverslag geven we een nadere toelichting op de werkzaamheden en financiën van onze
stichting. Te beginnen met de basisgegevens, doelstelling en missie.

Zonder de donaties en inzet van vele vrijwilligers, commissies en kerken in Nederland zou dit allemaal niet uitgevoerd kunnen worden. Daarom zijn we als bestuur verwonderd, maar ook hoopvol
voor de toekomst: harten zijn geneigd om milddadig te geven, waardoor het daad- en Woordwerk
van Stichting Bethlehem zijn voortgang kan hebben. Na de Heere hiervoor hartelijk dank!

Het ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten in Zuid-Afrika en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Deze doelstelling is ook terug te vinden in de missie
van Stichting Bethlehem: ‘We hope to bring needy people from a bread to the Bread.’

Zo is dit jaar het Woord verkondigd in de gebieden in Zuid-Afrika. Het zaad is gestrooid en het
heeft geklonken over de velden: ‘Wie is slecht, hij kere zich herwaarts’. De evangelieboodschap
van ontkoming aan de eeuwige straf, door het bloed van het Lam voor doodschuldige zondaars.
De Heere vergadert Zelf Zijn kerk en dáárom zal Zijn werk onverhinderd doorgaan.

De werkzaamheden van de stichting laten zich het beste samenvatten als het houden van Bijbelklassen (meerdere keren per week) en evangelisatiediensten (een keer per maand) op onze
werkvelden. Daarbij hebben we oog voor de zorgen en levensvraagstukken van de behoeftigen
die deze bijeenkomsten bezoeken. Wij bieden dus waar nodig materiële steun (het voorzien in
primaire levensbehoeften) om mensen daarbij in aanraking te brengen met Gods Woord. ‘From
a bread to the Bread’.

DE HEERE VERGADERT ZELF ZIJN
KERK EN DÁÁROM ZAL ZIJN WERK
ONVERHINDERD DOORGAAN

2.1 Basisgegevens
Adres		
Burg. Lodderstraat 41, 4043 KL Opheusden
E-mail		info@stichtingbethlehem.nl
Website		 www.stichtingbethlehem.nl
Kvk nr.		
69852324
IBAN		
NL80 RABO 0331 92 9317
Daarnaast heeft de stichting een ANBI-status en een CBF-erkenning
(het CBF is een onafhankelijke toezichthouder op de
inzameling van geld voor goede doelen).

2.2 Doelstelling en missie
In artikel 2 van onze statuten staat de doelstelling van onze stichting weergegeven:

Elspeet, mei 2020
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‘WE HOPE TO
BRING NEEDY
PEOPLE FROM
A BREAD TO
THE BREAD’

2.3 Visie

Vergadering

Zoals in de doelstelling staat verwoord zijn alle zendings- en evangelisatieactiviteiten in
Zuid-Afrika erop gericht om mensen in aanraking te laten komen met het Woord van God. Daarvoor moet er een ingang zijn. Zo hopen we het vertrouwen van de lokale bevolking te krijgen
om, ook in antwoord op de vraag van de lokale bevolking, binnen enkele jaren een eigen preekplaats per gebied te kunnen hebben. Om niet alleen door de week maar ook op de zondag – de
dag des Heeren – het Woord te kunnen verkondigen.

2.4 Bestuur
ds. J.A. Weststrate voorzitter
dhr. C. Dubbeld secretaris
dhr. M.M.J. Weststrate penningmeester
dhr. J. Dekker lid
dhr. C.W. van de Steeg lid
mevr. S.M. Weststrate adviseuse

STICHTING BETHLEHEM

Visitatie
Een delegatie van het bestuur heeft verspreid over het jaar de zendingsvelden in Zuid-Afrika
bezocht. Er werd gesproken over de voortgang van het werk van de blanke veldwerkers, de
betrokken lokale partijen en er werden bijbelklassen en evangelisatiediensten bijgewoond. Ds.
J.A. Weststrate is een aantal maal zelf voorgegaan in evangelisatiediensten.

2.5 Toezicht Deputaatschap Zending en Evangelisatie

De bestuursleden en adviseuse ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap.
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Het bestuur heeft in 2019 zesmaal vergaderd. Hierin werden naast de operationele zaken ook
de samenhang tussen de doelstellingen, inkomsten en uitgaven besproken.

JAARVERSLAG 2019

In 2017 heeft de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) uitgesproken
dat ze het werk van Stichting Bethlehem tot haar verantwoordelijkheid wil maken. Sinds 2018
vallen de werkzaamheden van Stichting Bethlehem onder kerkelijke verantwoordelijkheid van
het Deputaatschap Zending en Evangelisatie (GGiN).
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3.2 Hammanskraal

ONDERDEEL 3

Werkgebieden
De werkzaamheden van Stichting Bethlehem vinden op dit moment met name plaats in de gebieden Refilwe en Hammanskraal. Er zijn eerste contacten gelegd in een derde gebied; Phumzile.

In Hammanskraal wonen meer dan een miljoen mensen. Hier is vanaf het begin een tuinbouwproject gestart: de ‘Garden of Hope’. Hier leren leden van de plaatselijke bevolking in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Ook in Hammanskraal wordt meerdere keren per week vanuit Gods
Woord verkondigd onder jonge kinderen en onder de medewerkers van de tuin. Daarnaast vindt
hier één keer per maand een evangelisatiebijeenkomst plaats. In 2019 is begonnen met de bouw
van een hal met leslokalen waardoor er onder verschillende (weers)omstandigheden aan de nog
steeds groeiende groep kinderen bijbelonderwijs gegeven kan worden. In deze hal worden ook
evangelisatiediensten gehouden. Ook worden er in de ‘Garden of Hope’ maandelijks evangelisatiediensten belegd voor de community rondom de tuin.

3.3 Phumzile
Hammanskraal

HET WERK IS GERICHT
OP ONDERSTEUNING OP
MATERIEEL VLAK, ÁLTIJD
SAMENGAAND MET DE
VERSPREIDING VAN
HET EVANGELIE

Eind oktober 2019 werden we door de medewerkers
van de gaarkeuken in Refilwe gewezen op een ander
werkgebied nabij Refilwe: Phumzile. Dit is een grote
krottenwijk met een open riool en vervuild drinkwater, zonder elektriciteit. In samenspraak met de overheid is onderzocht wat de mogelijkheden tot praktische hulpverlening zijn. Denk hierbij aan het
verstrekken van schoon drinkwater en maismeel, gekoppeld aan de Woordverkondiging. Uit de
reeds gevoerde gesprekken blijkt dat ook in Phumzile honger is naar het Levende Brood.

Refilwe

Phumzile

3.4 Toekomst
Zowel vanuit Refilwe, Hammanskraal als Phumzile is de wens te kennen gegeven om een kerkje
te bouwen en ook ’s zondags diensten te houden. De nood van het ontbreken hiervan wordt
gevoeld en daarom ziet het bestuur uit naar de mogelijkheid om een of meerdere evangelisten
uit te kunnen zenden naar deze gebieden.

3.1 Refilwe
Het werk van Stichting Bethlehem in Refilwe is gericht op ondersteuning op materieel vlak, áltijd samengaand met de verspreiding van het evangelie onder de zwarte bevolking. In de gaarkeuken ontvangen dagelijks meer dan tweehonderd kinderen een warme maaltijd. Overdag zijn
er diverse activiteiten voor kinderen en voor grootmoeders die voor de kinderen zorgen. Op verschillende dagen per week geven de veldwerkers bijbelonderwijs aan jongeren en tieners. Op
een dag in de maand vinden er evangelisatiediensten plaats; ‘s ochtends voor de grootmoeders
en verzorgers en ‘s middags voor de kinderen.
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Mogen we ook

op úw steun
rekenen?

ONDERDEEL 4

Fondsenwerving

3.5 Risico’s
WANNEER WE DE
Werken in andere landen betekent veelal werken in andere
CULTUUR VAN HET
culturen. Dat geldt ook voor ons werk in Zuid-Afrika. Elke
LAND NIET BEGRIJPEN,
cultuur heeft andere omgangsvormen en gewoontes. DaarKAN ER NIET GOED
om is een goede voorbereiding van zendingswerkers noodGEWERKT WORDEN EN
zakelijk. Wanneer we de cultuur van het land niet begrijpen,
kan er niet goed gewerkt worden en kan het werk zelfs tegen
KAN HET WERK ZICH
ons keren. Daarom laten wij ons als stichting hierin adviseZELFS TEGEN
ren door professionele instanties. We werken samen met InONS KEREN
transit, een organisatie die ondersteunt en adviseert in de medische en psychologische begeleiding van onze medewerkers.
Ook laten wij de mensen die uitgezonden worden een cultuurcursus volgen. Het plan om zendingswerkers uit te zenden vraagt een blijvende doordenking. Hiervoor is o.a. contact met andere zendingsinstanties en ervaringsdeskundigen. Verder hebben we als bestuur intensief contact
met de verantwoordelijken en samenwerkende lokale partijen in Zuid-Afrika. Tijdens de
bezoeken vinden altijd ‘board meetings’ plaats en laten we ons uitvoerig informeren over de ontwikkelingen en plannen. De slogan die eind 2019 is geïntroduceerd luidt daarom ook: ‘Verdiepen
om beter te kunnen toerusten’. Daarnaast kwam eind 2019 het bericht dat er in China een ‘coronavirus’ was ontdekt. In geval van dergelijke calamiteiten wordt er een plan van aanpak opgesteld
en is er contact met alle betrokken partijen: het bestuur, de veldwerkers en de lokale bevolking.
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Als stichting hebben we een duidelijke doelstelling. Echter, zonder financiële steun van derden
kunnen we deze doelstelling niet bereiken. We zijn afhankelijk van giften. Mede daarom geven
we voorlichtingsavonden en presentaties door het hele land. Op deze manier proberen we inkomsten te vergaren, zoveel mogelijk mensen over het door ons verrichte werk in Zuid-Afrika te
informeren en het zendingsbewustzijn te vergroten.
Tweemaal per jaar gaat er een bericht naar alle plaatselijke kerken van de GGiN met het verzoek
een persbericht over ons werk op te nemen in de plaatselijke kerkbode. Minimaal eenmaal per
jaar komt er een verslag in de Wachter Sions, het weekblad van de GGiN. We proberen structureel van informatie te voorzien en presenteren, o.a. op onze website, diverse projecten die
financieel ondersteund kunnen worden. Er kan dan gekozen worden voor een eenmalige gift of
een maandelijks terugkerende donatie.
In 2019 is er in samenwerking met het landelijk kerkverband een zendingsmiddag in Elspeet georganiseerd. Deze was vooral bedoeld om jongeren te informeren over ons werk en betrokkenheid
te creëren bij het werk van de stichting. Door ondernemers te vragen deze dag financieel te steunen kon een behoorlijk batig saldo bijgeschreven worden en werden ook ondernemers betrokken
bij ons werk. Op deze dag werd ook het boek ‘Tot in de donkerste sloppen’ gepresenteerd. Hierin
wordt op soms ontroerende wijze verslag gedaan van de werkzaamheden en ervaringen van de

JAARVERSLAG 2019
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ONDERDEEL 5

‘founders’ van onze stichting: ds. J.A. Weststrate en zijn echtgenote mevr. S.M. Weststrate – Van
Kooten. Dit boek is, samen met andere producten, op onze website te bestellen.

Financieel

4.1 Communicatie achterban
Als stichting willen we iedereen inzicht geven in het werk dat wij doen. Het moet voor mensen
die voor het eerst met onze stichting in aanraking komen helder zijn wat onze doelstelling is,
waar wij als stichting voor staan en welke werkzaamheden er verricht worden.
Verder zien wij dat mensen zich werkelijk op allerlei manieren inzetten voor de stichting. We
denken hierbij aan donateurs, vrijwilligers en kinderen die acties houden, kerken, scholen enz.
En dan gaat het hier nog maar om een aantal voorbeelden. Woorden schieten werkelijk te kort
om hen allemaal persoonlijk te bedanken.

5.1 Resultaat
De totale baten voor 2019 waren € 523.372,00 en kwamen voor het overgrote deel uit bijdragen
van particulieren. Vermeldenswaardig zijn de baten vanuit de verkoop van het boek ‘Tot in de
donkerste sloppen’ (ruim € 30.000) en n.a.v. de zendingsmiddag (bijna € 50.000). De totale lasten waren € 296.579,00. Daardoor bleef er een nettoresultaat over van € 226.793,00.

Toch proberen we de achterban op de hoogte houden van het werk dat dankzij
hun steun gerealiseerd kan worden. Dat doen we op een aantal manieren.

•
•
•
•
•
•

Naast het jaarrapport en de begroting voor 2020 nemen we hieronder enkele gegevens op die
inzicht geven in het gevoerde financiële beleid.

Informatieve website (www.stichtingbethlehem.nl)
Blog op de website (2x per maand)
Periodieke digitale en papieren nieuwsbrief (minimaal 4x per jaar)
Jaarlijks verslag in ‘De Wachter Sions’ (weekblad kerkverband GGiN)
Advertenties in diverse media
Voorlichtingsavonden op scholen, kerken en verenigingen in heel Nederland

5.2 Kosten
Hieronder treft u een aantal gegevens aan die de verhouding weergeven tussen de begrote
kosten en de gemaakte kosten voor het jaar 2019.

5.2.1 Besteed aan doelstelling

ONLINE
EN OFFLINE
NIEUWS

In 2019 is 95,86% van de begrote uitgaven en kosten besteed aan de daarvoor bestemde projecten in Zuid-Afrika. Zie voor de specificatie onderstaande tabel.

Nieuwsbrief
April 2020
Stichting Bethlehem

Buiten heerst het virus,
binnen heerst de honger

Beste gemeenteleden,

Omschrijving

Begroot

Uitgegeven

%

Project ‘Evangelisatie’ in Refilwe en Hammanskraal

€ 33.000,00

€ 30.915,28

93,68%

Project ‘Garden of Hope’ in Hammanskraal

€ 30.000,00

€ 28.034,59

93,45%

Project ‘Community Development’ in Hammanskraal

€ 19.000,00

€ 38.186,97

200,98%

Project ‘Gaarkeuken’ in Refilwe

€ 35.000,00

€ 26.916,25

76,90%

Project ‘Community Development’ in Refilwe

€ 25.000,00

€ 12.067,88

48,27%

€ 142.000,00

€ 136.120,97

95,86%

We leven in een onzekere tijd. Het coronavirus waart door de wereld en door de maatregelen kunnen we niet gaan
en staan waar we willen. Toch hebben we hier in Nederland nog veel: Gods Woord mag nog in de huiskamers klinken
en we hebben een huis, voedsel en kleding. Dit is niet voor iedereen in Zuid-Afrika vanzelfsprekend. Als Stichting
Bethlehem sturen wij u daarom deze nieuwsbrief. De mensen in Zuid-Afrika hebben uw hulp nodig!

TOTALE LOCKDOWN
In Zuid-Afrika geldt een totale lockdown. De miljoenen
mensen die wonen in onze townships, Hammanskraal,
Refilwe en Phumzile, zitten nu dag-aan-dag letterlijk
opgesloten in hun krotten. ‘Social - distance’ is
onmogelijk. Er is geen werk en dus ook geen inkomen.

“De mensen zijn bang voor het coronavirus en voor de hongerdood”

stichtingbethlehem.nl
IBAN NL80 RABO 0331929317 • info@stichtingbethlehem.nl
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Voor de algemene kosten geldt dat er 96,62% van de begrote uitgaven daadwerkelijk is besteed.

Omschrijving

Begroot

Uitgegeven

%

Algemene kosten Nederland

€ 45.000,00

€ 41.432,16

92,07%

Algemene kosten Zuid-Afrika

€ 30.500,00

€ 38.389,63

125,87%

Ondersteunend aan projecten

€ 52.000,00

€ 44.450,00

85,48%

€ 127.500,00

€ 124.271,79

97,47%

5.2.2 Beheer en administratie
In 2019 is 3,8% van de totale baten uitgeven aan beheer- en administratiekosten.

5.2.3 Werving
De gewenste verhouding tussen de wervingskosten en de som van de geworven baten is 5%.
De gerealiseerde uitgaven zijn 7,4% van de totale baten.
De gerealiseerde kosten voor de fondsenwerving zijn hiermee iets hoger dan begroot. Dit komt
mede doordat we actief hebben bijgedragen aan de eerder in dit verslag genoemde zendingsmiddag in Elspeet en de promotie van het boek ‘Tot in de donkerste sloppen’. Maar zoals onder
5.1 is aangegeven, heeft dit ook voor veel extra inkomsten gezorgd.

5.3 Reserveringsbeleid
Als stichting hebben we een bedrag van € 250.000,00 gereserveerd. Deze continuïteitsreserve
is gebaseerd op de vaste lasten in Zuid-Afrika en Nederland van ongeveer één jaar. Daarnaast
is voor 2020 € 200.000,00 bestemd voor ‘Uitzending Evangelisten’ en ‘Nieuwe projecten’.
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Toekomst
U heeft kunnen lezen hoe het werk op de velden zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Er
is een stabiele basis gelegd van waaruit Gods Woord verkondigd kan worden. De nood bij de
zwarte medemens is groot en er kan werkelijk gezegd worden dat ‘de velden wit zijn om te oogsten’. Het jaar 2019 laat zich het beste samenvatten in het woord
‘stabilisatie’. Dat is het creëren van een stabiele werkomgeving in zowel Refilwe als Hammanskraal. Daarom
zijn we zo verblijd dat de bouw van de hal in Hammanskraal begin 2020 afgerond zal worden. Zo
is ook daar een mogelijkheid ontstaan om op
een beschutte plek het evangelie te kunnen
verkondigen.
ER IS EEN
Dit willen we in 2020 verder uitwerken.
Het uitzien is dat er voorbereidingen getroffen kunnen worden om evangelisten
uit te zenden naar deze gebieden. Hiervoor is ook een aparte reservering in de
begroting opgenomen.

STABIELE BASIS
GELEGD VAN WAARUIT
GODS WOORD
VERKONDIGD KAN
WORDEN

De verwachting is dat binnen enkele jaren
in zowel Hammanskraal als Refilwe een vaste
preekplaats voor evangelisten en/of zendelingen gerealiseerd zal zijn. Daarnaast wordt onderzocht of Phumzile als nieuw werkgebied toegevoegd kan worden.
Ook hier is behoefte aan een preekplaats.

JAARVERSLAG 2019
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Begroting 2020

Budgetten Nederland

Budgetten Nederland
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Budgetten Zuid-Afrika en Projecten

Budgetten Zuid-Afrika

Algemeen

€ 25.000,00

Algemeen

€ 15.000,00

Accountancy en administratie

€ 5.000,00

Salarissen en vergoedingen veldwerkers

€ 12.500,00

Reis- en verblijfskosten

€ 30.000,00

Reiskosten veldwerkers

€ 15.000,00

Vergoedingen vrijwilligers

€ 12.500,00

Auto's en onderhoud

€ 2.500,00

Loonkosten, heffingen en belastingen

€ 25.000,00

Huisvestiging

€ 30.000,00

Belastingen

€ 4.000,00

Inventaris woningen

€ 10.000,00

Opleiding en training

€ 5.000,00

Accountancy en administratie

€ 2.500,00

Advertenties

€ 2.500,00

Onvoorzien

€ 2.500,00

Magazine

€ 8.750,00

Website-onderhoud en -ontwikkeling

€ 5.500,00

Drukwerk en presentatiemateriaal

€ 10.000,00

Marketing

€ 5.000,00

Project "Algemeen"

€ 10.000,00

ICT

€ 4.000,00

Project "Evangelisatie"

€ 30.000,00

Juridisch advies

€ 2.500,00

Project "Garden of Hope"

€ 30.000,00

HRM-advies

€ 2.500,00

Project "Community Development Hammanskraal"

€ 25.000,00

Externe expertise zending

€ 10.000,00

Project "Gaarkeuken"

€ 35.000,00

Organiseren zendingsdag

€ 15.000,00

Project "Community Development Refilwe"

€ 15.000,00

Inkoop boekjes

€ 5.000,00

Project "Weeshuis Tshwaraganang"

€ 5.000,00

Nieuwe initiatieven

€ 5.000,00

Project "Nieuw" of "Phumzille"

€ 5.000,00

Onvoorzien

€ 5.000,00

Som van de totale begroting

€ 432.250,00

STICHTING BETHLEHEM
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Ten slotte
We hopen dat dit jaarverslag inzicht heeft gegeven in de werkzaamheden van onze stichting.
Zoals al eerder opgemerkt is het voor ons onmogelijk iedereen die zich ingezet heeft te bedanken. Daarom via deze plaats nogmaals: na de Heere, hartelijk dank! We hopen dat u ons zult
gedenken in uw gebeden wanneer, als de Heere het geeft, het werk ook de komende jaren zijn
voortgang mag hebben op de zendingsvelden.
Het is verblijdend te zien hoe zoveel mensen zich inzetten voor de voortgang van het zendingswerk in Zuid-Afrika. Alles in het besef dat het niet afhangt van óns werk. Paulus, ‘de zendeling
uit het Nieuwe Testament’, had daar een indruk van. Hij beschrijft dit zo zuiver in 1 Korinthe 3:6:
‘Ik heb geplant, Apollos heeft natgemaakt, maar God heeft den wasdom gegeven.’ Dat we zó het
werk mogen doen! ‘Uw Koninkrijk koom’ toch, o HEER’!’

Blijf dichtbij

‘Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en
mag, bevordere; met hem alzo handele,
als ik wilde, dat men met mij handelde’

Schrijf u nu telefonisch of
via stichtingbethlehem.nl
in voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte

Heidelberger Catechismus - Zondag 42
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