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…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 2019

Door: Wiebe van der Heide

BESTE FAMILIE EN VRIENDEN
Het is met veel dankbaarheid aan God en al onze supporters dat we kunnen zeggen dat ons werk in Mzamom’Hle zeer voorspoedig
verloopt. Er is constante vooruitgang door middel van de reguliere activiteiten. We zien kinderen opgroeien tot verantwoordelijke
jonge mensen en velen van hen die onze programma’s doorlopen hebben bevinden zichzelf in gezegende en redelijke
leefomstandigheden, hoewel ze nog steeds in een erg dichtbevolkte (sloppen) wijk wonen. En ja, er zijn er helaas ook die het niet
redden en betrokken raken bij drugs en misdaad. Maar velen hebben toch een tevreden leven gevonden en slagen erin om iets goeds
van hun omstandigheden te maken. Zo ook vorige maand sprak ik een jongeman van 21 jaar. Als kind was hij 5 jaar bij ons, in onze
programmas geweest. In zijn latere tienerjaren bezorgde hij zijn moeder veel zorgen door de dingen waar hij mee bezig was. Nu
vertelde hij met trots dat hij een volgeling van God is geworden en je kunt het licht en blijdschap in zijn gezicht zien. En wij willen u
allen met stelligheid op het hart drukken dat u, die ons werk op enigerlei wijze steunt, evenzeer onderdeel bent van deze dingen als
hen die fysiek met de mensen van Mzamom’Hle werken. “Dank u voor het deel uitmaken van dit werk.” Mag het Gods werk zijn!
EEN COMMUNITY SERVICES PROJECT
Tijdens de eerste helft van dit jaar heeft een klasgenoot van Lisa, Cameron
Cotterrell, bij ons voor zijn school, 20 uur Maatschappelijke Stage gedaan.
Onderdeel van dit project was het schrijven van een verslag. Hierbij een
uittreksel daarvan, met een vertaling:
Tijdens de bezoeken aan JTRM hebben we zoveel verschillende en leuke
dingen gedaan met de jongens, we deden bordspellen, kaartspellen, we
deden veel Engels en wiskunde, bijna bij elk bezoek, we deden ook veel
buitenactiviteiten zoals een hindernisbaan, voetbal, het spel “er is een brand
op de berg” en nog veel meer geweldige spelen. Het was zo speciaal om de
vrolijke gezichten te zien en te zien dat mijn aanwezigheid
alleen al een effect had op hen en hun dag. De jongens vonden
het echt mooi dat ik er was, zelfs zo dat één van hen vroeg of ik
de volgende keer er ook weer zou zijn. Deze 20 uren zijn een
geweldige belevenis geweest en ik kan zeggen dat ik het niet
anders zou hebben gewild. Alles liep zo goed en geolied dat als
je mij zou vragen: “wat zou je anders hebben willen doen?”, ik
zou zeggen: “niets”. Elk bezoek was zoveel plezier voor mij en
weer anders dan de vorige keer wat elk bezoek erg speciaal
maakte en de tijd deed omvliegen... Ik kan niet wachten om
weer een keer op bezoek te gaan en de kinderen weer te zien!
Veel dank aan Cameron (en zijn chaffeur – moeder/vader) voor
hun aandeel in de weekenden, het was altijd een groot plezier,
voor ons en de kinderen, om hen hier te hebben.

AFSCHEID GARRITH EN FAMILIE
Sinds we zijn begonnen in 2015 met het Jeugd Centrum op de
boerderij maakten Garrtih en zijn familie deel uit van de
weekenden. Tijdens bijna alle zaterdagen kwam Garrith om
een 1 uur durend programma met de kinderen te doen waar
wij allen erg van genoten. In Juni verhuisde Garrith naar
Engeland (zijn vrouw, Gwyneth, en hun 2 kinderen zullen
spoedig volgen). We hebben hem gevraagd of hij over zijn
ervaringen hier bij het Jeugd Centrum wilde schrijven; hierbij
het origineel en een vertaling:

Ik wil zeker graag iets schrijven over Gods werk. Het was zeker
geen toeval dat God onze paden liet kruizen. In feite had Hij mijn
hart en vermogen jaren tevoren voerbereid toen ik werkte voor
een ‘outdoor’ activiteitencentrum. Toen we in 2015 Simone
hoorden spreken in de Gonubie Baptisten Kerk, kregen zowel
Gwyneth als ik de bevestiging dat we onze tijd en vermogen
wilden investeren in de kinderen. Het verbaasde mij me te
realiseren dat ik de jongens al 4 jaar had bezocht. In die
tijd,wanneer ik natijd thuis kwam, vroeg ik me vaak af of God
deze jongens gebruikt om mij een aantal levenslessen te leren. Ik
had vaak het gevoel dat ik het meeste plezier haalde uit de
activiteiten die ik deed. Ik had het voorrecht om jonge mensen te
mogen onderwijzen die zich altijd goed gedroegen, uitermate
geïnteresseerd in de lessen waren en met inspiratie mee deden.
Het was altijd 100% gezellig. Dit was duidelijk in de manier
waarop de jongens reageerden op de lessen en deelnamen aan
de verschillende ‘teambuilding’ activiteiten. Het was ongelooflijk om te zien hoe deze jongens zich ontwikkelden naar jonge mannen
tijdens de afgelopen 4 jaar. Wat een voorrecht dat ik de kans had om deel uit te maken aan het vormgeven van hun leven, niet omdat ik
daarvoor koos maar omdat Gods wil veel groter is dan wat ik ooit deed. Geen van het bovenstaande zou ooit hebben plaatsgevonden
zonder JTRM en zonder Wiebe, Simone en Lisa die hun leven onvermoeibaar geven aan de dienst van God. Ik dank jullie en JTRM voor
het verstrekken van deze ondergrond van geestelijke vorming voor zo velen over de afgelopen periode van meer dan 20 jaar dat jullie in
Zijn dienst zijn geweest. Dank u wel Familie Van der Heide. Alle eer aan God!
TOT SLOT
In de afglopen 3 jaar hebben we een behoorlijk aantal mensen, die
praktisch zeer betrokken waren bij onze activiteiten, zien vertrekken uit
Gonubie, waardoor een enorme leegte is ontstaan.
Zo ook Trix, een dame die al 10 jaar bij ons werk betrokken was en altijd
bereid Simone te helpen met de meisjes, heeft Gonubie verlaten. Aan
Garrith, Gwyneth en hun kinderen en aan Trix: “Bedankt voor jullie
onvermoeibare inzet, jullie worden hier gemist door ons en de kinderen!
Mag de Here jullie zegen in jullie nieuwe omgeving!”
Mensen zijn kortere of langere tijd bij ons en zullen ons ook weer
verlaten. Maar als afsluiting Gods woorden aan Jozua: “Ik zal niet van je
zijde wijken en je niet verlaten” (Joz. 1:5).
Met Hartelijke Groet en namens het bestuur van JTRM,
Wiebe, Simone en Lisa

Het bouwen van een onderdeel van de hindernisbaan tijdens een
schoolvakantie

Een barbeque bij de waterplas
“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.

