
 

 

 

 

 

 

Van zending naar partners in missie: 

'Met (je) geloof op expeditie!’ 

 
Beste jonge en oudere broers en zussen, 

 

Wij zijn blij jullie te  vragen om 28 november 2015 te reserveren!  

Het Beleidsorgaan Zuid Afrika (BZA) bereidt een belangrijke conferentie voor jong en oud 

voor.  

Wat kunnen jullie verwachten? Dat vertegenwoordigers van de zwarte kerken in  

KwaZulu-Natal en vertegenwoordigers van alle steunbiedende kerken en belangstellenden 

vanuit nog niet betrokken NGKerken elkaar op die dag zullen ontmoeten. 

Op deze conferentie laten we zien dat  de zwarte kerken steeds zelfstandiger worden, maar 

nog niet zonder onze steun op eigen benen kunnen staan. Maar die steun verandert van 

leidinggeven aan de zending vanuit Nederland  naar het ondersteunen van de missie door de 

lokale gemeenten in KwaZulu-Natal en is daardoor vooral gericht op het faciliteren van het 

werk en het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is de uitdaging voor de komende tijd. 

Daarom is het belangrijk dat wij onze zwarte broers en zussen met woord en daad blijven 

helpen om in hun omgeving de blijde boodschap van Jezus Christus te vertellen en te laten 

zien hoe die blijde boodschap het leven van mensen kan veranderen. 

Met het oog op de toekomst willen we graag dat  jullie als jonge mensen in onze kerken de 

fakkel van de oude generatie overnemen en dat jullie je vooral ook uitgenodigd weten om 

naar deze conferentie te komen!  

Met programma willen wij jullie als jongeren  aanspreken en uitdagen om dit werk in Zuid 

Afrika te gaan steunen. 

Daarom deze oproep: neem deze datum vast op in van jullie jaaragenda en maak iedereen in 

jullie gemeente hier enthousiast voor. Bijvoorbeeld door dit bericht op te nemen op de 

Facebook pagina en de website van jullie gemeente.  

In een boeiend programma worden jong en oud meegenomen in  

 

'Met (je) geloof op expeditie!’ 

 

Jullie horen meer van ons! 



 

 

Deze conferentie is een initiatief van het BZA dat op 1 januari 2015 tot stand is gekomen. In 

het BZA zijn vertegenwoordigd: 
➢ het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK, 
➢ de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ), 
➢ de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN), 
➢ de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen  
➢ de Stichting Sizanani. 

 


