
Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle 
Correspondentie adres NL: Orionlaan 22, 7771 EK, Hardenberg, Nederland 

Correspondentie adres ZA: PO Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika 
Tel NL: +31-523-272329; Tel/Fax ZA: +27-43-7321138 

E-mail: info@jesustherockmissions.com 
Website: www.jesustherockmissions.com 

Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg  

IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A 
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815475627) 

 
 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4) 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018     Door Wiebe en Simone van der Heide en Marita Roeberts 

  
Beste familie en vrienden 
"God is goed, Zijn trouw duurt voor eeuwig". Een Hartelijk Dank aan iedereen die ons en ons werk, op welke manier dan ook, 

ondersteunt. Het betekent zoveel voor ons en zo wordt dit werk ook uw werk! Dank u!! 

 

Bezoek aan Nederland 
In juni/juli zijn we 4 weken in Nederland geweest. De 

voorgaande keer was in 2012. We hebben een mooie tijd 

gehad met familie, het bestuur, vrienden en verschillende 

kerken. Ook zijn we naar de kerk in Oostenrijk geweest 

waar Wiebe bij was in 1996 / 1997, net voordat hij naar 

Zuid-Afrika ging. Wij bedanken iedereen die ons bezoek zo 

speciaal heeft gemaakt. We hebben de zorg van mensen 

en de liefde van God ervaren tijdens onze 

voorbereidingen en tijdens het bezoek in Nederland en 

eveneens in Oostenrijk. Het is zo belangrijk voor ons allen 

om de waarheid te begrijpen van een zorgzame God en 

dat we allen bemoediging nodig hebben in ons dagelijks 

leven. We zijn dankbaar dat we dit nu ook persoonlijk met 

zoveel mensen konden delen. Ook dat we, na het wonder 

van 3 ½ jaar wachten en vertrouwen, alle drie een vaste 

verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika hebben ontvangen, 

waardoor we het land uit en weer binnen konden komen. 

Terug thuis, in Zuid-Afrika, vonden we ons huis en de dieren goed onderhouden met dank aan een zeer vriendelijke dame en haar 

broer die tijdens onze afwezigheid op de boerderij hebben gepast. 

 

Het verhaal van Sipho (niet zijn echte naam) 
Een paar maanden geleden kwam ik zoals gewoonlijke weer in de Township om kinderen op te halen voor hun wekelijkse middag 

programma. Een jonge man klopt aan de passagier’s raam van de auto en groet. Dit gebeurt wel vaker, ik groet terug en verwacht dat 

hij verder zal lopen, maar dat doet hij niet. Hij blijft staan met een grote glimlach op zijn gezicht. Langzaam herken ik hem....het is 

Sipho. Als een 14/15-jarige was hij deel van onze eerste 

voetbalteams, dit was in 1999. Toen hij ongeveer 18 jaar oud 

was belandde hij in de gevangenis voor een periode van 14 jaar. 

Zoals met al onze voetbal programmas, is ons hoofddoel niet in 

de eerste plaats het voetballen, maar om de jongens te bereiken 

met onze boodschap van het Evangelie. En zo hoorde ook Sipho 

deze boodschap en kreeg hij een Bijbel met zijn naam en een 

Bijbeltekst op de voorpagina. In het jaar 2008, toen hij al enkele 

jaren in de gevangenis was, schreef ik hem de volgende brief; 

 

En daar stond hij nu...naast de auto... Ik stapte uit en hij vertelde 

me het volgende: In de gevangenis probeerde hij veiligheid en 

bescherming te vinden door deel te worden van 

gevangenisbendes, maar al die jaren besefte hij dat deze bendes 

hem niet konden  geven wat hij zocht. Verder deed hij veel aan 

sport en volgde een aantal studies. Ongeveer een jaar voor zijn 

vrijlating vroeg een mede gevangene hem om mee te gaan naar 

een kerkdienst, wat hij met tegenzin deed. Hij vertelde dat toen 

hij natijd de kerkdienst verliet, het was alsof een zwaar gewicht 

van zijn schouders afviel. Gedurende de daarop volgende 

maanden begon hij de Bijbel te lezen en vond hij nieuw leven in 

Jezus Christus. Nu, na 14 jaar gevangenschap, kwam hij weer bij 

z’n ouderlijk huis terug en vroeg zich af waar hij een Bijbel zou 
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kunnen vinden. Toen, op een gegeven moment, opende hij ergens een kastje, en daar, onder het stof, lag een Bijbel.....Hij sloeg deze 

open...., op de voorpagina, stond zijn naam geschreven met de volgende tekst:  “Moge de God van de vrede zelf uw leven in 

alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer 

Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen!” (1 Thess. 5:23,24) 

Sipho vertelt nu zijn verhaal aan andere jongeren in de sloppenwijk en bemoedigt hen Jezus te vinden en te volgen. Zijn verhaal 

bemoedigt ook ons bij het werk in de sloppenwijk; mag het ook jullie allen bemoedigen om Jezus te blijven volgen... of, om Hem te 

vinden en te volgen! 

  
 Een heerlijke ervaring 

Denken wij er wel eens over na wat een comfort en luxe het is om te 
slapen in een eigen bed? Het voorrecht hiervan kwam onlangs naar 
voren toen twee jongens, voor de eerste keer, een weekend op de 
boerderij kwamen. Ze waren als eersten om zich om te kleden in 
pyjama’s, zodat ze in hun bed, alleen, veilig, warm en comfortabel 
konden slapen. Ze hadden er voor gezorgd dat ze goede pyjama’s mee 
hadden zodat ze optimaal konden genieten van deze geweldige 
ervaring. De kinderen moeten vaak een bed delen met familieleden en 
zelfs vaak niet eens een bed maar een plek op de koude vloer.  
 
  

Leiderschap 

Niet iedereen is een leider van uit zichzelf. 
Leiderschapscapaciteiten worden vaak ontdekt, 
ontwikkeld en versterkt door onze omgeving. Ook 
door levenservaring en training en door het 
vertrouwen dat in ons gesteld wordt door andere 
mensen. Helaas, voor de meeste kinderen 
onstaat nooit de mogelijkheid voor erkenning en 
ontwikkeling van hun leiderschapsvaardigheden. 
Het is daarom prachtig voor ons om de groei 
hierin te kunnen zien en te ervaren dat wanneer 
ze de kans krijgen verantwoordelijkheid te nemen 
in bepaalde taken in een veilige omgeving. We 
zien groei in eigenwaarde, en dit op zijn beurt 
bemoedigt hen verantwoordelijkheid te nemen, 
niet alleen op de boerderij, maar ook in hun 
persoonlijke leven. Het worden onderwezen en 
het krijgen van verantwoordelijkheden, leert hen 
dat ze een keuze hebben en dat ze niet slechts 
slachtoffers zijn in hun eigen leven. Wanneer ze 
worden geleerd dat ze waardevol zijn bevordert 

dit zelfvertrouwen en kunnen ze beginnen te zien dat ze het potentieel hebben voor toekomstig ondernemerschap. We danken God 
dat we de kinderen op deze manier mogen begeleiden en dat we nu ook mogen zien hoe velen van hen zijn opgegroeid tot 
volwassenen die een verantwoordelijk leven leiden met een positieve bijdrage aan de samenleving.  
 

 

 

 
 
  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. 
(Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun 
leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn 
van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over 
het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com. 

Hartelijke Groet, eveneens 

namens het bestuur, Wiebe 

en Simone van der Heide 




