3e kwartaalbericht St. Sizanani, januari 2014
In het afgelopen jaar zijn in Nqutu twee evangelisten, Ngoza en
Kunene overleden. Hoewel het werk van SiSA breder is dan de kerk
van Nqutu, raakt het overlijden van beide broeders ook het werk van
SiSA. Rituelen zijn in die periode belangrijk. Christelijke en heidense
gebruiken vermengen zich bij het rouwen en begraven. Hoe ging dat
bij de familie Ngoza.
Volgens de traditie rouwt de weduwe ongeveer een jaar. Ze draagt
dan ook andere kleren. Na ongeveer een jaar wordt er een
reinigingscermonie gehouden en de rouwkleren worden verbrand.
Dit valt soms samen met de ukubuyisa ceremonie, (waarbij de geest
van de overledene bij de voorvadergeesten thuis komt). Het is een
heidens ritueel. Christenen houden steeds meer alleen een
ceremonie bij het graf.
Een hele familie ( met schoonfamilie) die christenen zijn is (nog) bijzonder.
Maar bij de fam. Ngoza geldt dit wel. De bovengenoemde
reinigingsrituelen worden dan ook niet nagevolgd door mw. Ngoza. Het
wordt ook vaak verwacht dat de weduwe na een jaar naar een andere man
uitkijkt. Mw. Ngoza zal ook dat "ritueel"niet volgen. Ook zondert ze zich
niet af.
De gemeenschap is belangrijk. Dat is een geweldige ondersteuning
voor de familie. De gemeente en collega`s van haar man staan om
haar heen. Mw. Ngoza is ook weer gewoon aan het werk als
facilitator voor Sizanani. Gelukkig maar, we kunnen haar slecht
missen. Het is fijn dat ze dit werk heeft want er komt minder geld
binnen na het overlijden van haar man.
Als u haar en mw. Kunene wilt ondersteunen kunt U een kaartje
sturen naar : P.O. Box 2414, Vryheid 3100, RSA
Stand financiën
Hiernaast vindt u de tussentijdse rapportage. U ziet daarin dat de
bijdragen van de kerken achter blijven bij de verwachting.
Graag doen we opnieuw een beroep op de kerken!
Als u het werk van SiSA wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten
op IBAN NL15ABNA0474416038 t.n.v. St. Sizanani Almere.
Alle betrokkenen in Nqutu zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw
gebed, en financiële steun om de voorgang mogelijk te maken.
Namens het bestuur
Ibo Janse, secretaris

