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“...verkondig elke dag Sy 
reddingsdade” - Ps 96:2 

Persoonlike Nuusbrief van Pierre, Sugnét, Pieter en Eldi van Wyk 
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Go and Proclaim Trust: ABSA Bank Uitenhage - 4056657942  

Webwerf: www.goandproclaim.co.za 
E-pos: outreach@global.co.za 

Twitter: @goandproclaim     Facebook: facebook.com/gapministries 
Baie dankie aan NG Kerk Uitenhage-Noord vir hulle ondersteuning en 

NG Kerk De Mist -gemeente vir die gebruik van die huis.  

Ons Visie: Om God se Koninkryk te  vestig deur gebed,   
evangelisasie, maatskaplike aksie en vennootskappe. 

Ons Missie: Gebed  -  Evangelisasie  -   Mobilisasie -  Transformasie 

Vriende, ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. 
 
Hierdie jaar het daar dramatiese veranderinge gekom in regerings, 
strukture en sisteme wat nog altyd vir ons ‘n bron van sekerheid en 
hoop was. Die Midde Ooste het ‘n monster gebaar in ISIS wat al 
Amerika se harde werk in ‘n kwessie van dae ongedaan gemaak het en 
elke dag honderde lewens eis. Regerings kyk magteloos toe hoe ‘n on-
bekende militante organisasie binne ‘n oogwink beheer gekry het oor ‘n 
derde van die werêld se olie. Isreal en die Palestyne is weer in mekaar 
se hare en het al die vredespogings van regerings net meer geweld en 
‘n dreigende oorlog in die Midde Ooste gebaar. Brasilië is op die sok-
kerveld verneder. Marikana het gewys hoe ‘n gemeenskap binne 
maande tot anargie en armoede gedompel word deur ’n paar individue 
wat te veel mag in hulle hande het. Arbeidsonrus dreig om die steeds 
kwynende ekonomie in nog ’n resessie in te stuur en word eiendomsreg 
‘n speelbal wat dreig om grondeienaars, en die wat nie is nie in ’n oor-
log te betrek. En dan is daar nog die rooi maan, die sangomas, kerke 
wat in moskees verander, Bitcoin, die swak rand en ’n warboel ander 
veranderlikes wat ons lewens elke dag al hoe meer beïnvloed.   
 
Te midde van dit alles en al die ander slegte tydings wonder mens oor 
die sin van die lewe en of ons hoop op die Here nie ’n vae verdigsel is 
nie? As ons stil word en dink oor alles dan kom daar weer daardie stilte 
en vrede en die wete dat alles nie so hopeloos is nie. Dit is die Here se 
teenwoordigheid wat ons bemoedig om nie ons hoop op ‘n ge-kraakte 
fondament te bou nie. Dat daar nog moeiliker tye gaan kom is verse-
ker, dat ons meer aanpassings sal moet maak ook, maar slaan ons die 
Here se woord oop dan val sy beloftes met ‘n slag in ons skoot. Sy be-
loftes verander nooit nie. So ons wil almal wat moedeloos en onseker is 
kom bemoedig met die woorde van Sag 8v9: “So sê die Here die Al-
magtige: Skep moed! Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het 

‘n Gebedsversoek of 2 
 Sugnet beplan ‘n kunsuitstalling einde Oktober. Die spesifieke 

datums is nog nie vas nie maar ons hou julle op hoogte. Die 
waarskynlike plek is Saffron Restaurant 

 Die versorgingsmoontlikhede van Sugnet se ouers. Hulle keuse is 
om op die plaas aan te bly en sal die ideaal wees om iemand te 
kry wat daar kan help om die huishouding waar te neem. Dit is 
makliker gesê as gedaan as gevolg van die praktiese implikasies 
daarvan. Pieter het in die vakansie gesien hoe ’n luiperd een van 
die lastige bobejane gevang het so dit raak nou al hoe meer daar 
soos ‘n wildtuin met gratis toegang.  

 Deursettingsvermoë vir Pieter en dat hy ook suksesvol sal wees 
in die tweede helfte van die jaar. Vir Eldi om weer susksesvol te 
wees met die OP landloop proewe. Dit is elke jaar ’n droom vir 
haar. En natuurlik die akademie. 

 Vir ons vir wysheid en insig om te weet waar om betrokke te 
raak en waar nie, waar om te help en wanneer om ander te kry 
om te help. Dat die Here se naam verheerlik sal word orals waar 
ons ons voete neersit.  

‘n woord van dank 
Ons wil graag vir almal wat ons deur die eerste hellfte van die jaar 
deur gebed en op ander maniere ondersteun het baie dankie sê! Ons 
het mekaar nodig en daarsonder kan ons nie die mas opkom nie. Daar-
sonder kan ons nie eers op die boot opkom nie. Baie sterkte en seën 
vir almal vir die baie besige res van die jaar. 



2 7 

toe die fondamente van die tempel van die Here die Almagtige gelê is 
sodat dit herbou kan word”. Ons is die boustene van Sy tempel en kan 
weet dat Hy ons in stand sal hou sodat Hy Sy naam kan verheerlik 
orals waar ons elke dag ons voete neersit. Dit gaan nooit verander nie! 
 
Hier volg die nuus 
Hierdie is die eerste nuusbrief van die jaar so as van julle gewonder het 
hoekom julle nie oudergewoonte al een gekry het vroeër in die jaar nie 
is dit die rede. Pieter se aanpassing op Stellenbosh was nie sonder be-
kommernis wat eie is aan ‘n 1ste jaar op universiteit nie, maar hy het 
dit baie goed hanteer en sy eerste twee semesters suksesvol afgehan-
del. Hy het nie sleg gedoen vir iemand wat twee jaar laas gestudeer 
het nie. Hy funksioneer die beste tussen mense en met mense rondom 
hom so die koshuis pas hom soos ‘n skaapvel pantoffel in die Kaapse 
winter. Wanneer sy kamermaat vir een of ander rede nie daar was nie 
het ons dit gou gehoor, en as die koshuis oor ‘n langnaweek stil geraak 
het ook. Toe ons hom die dag daar afgelaai het was dit snikwarm en 
het ons deur die sweet en trane gewonder of dit die regte ding was vir 
hom om te doen. Moes hy nie maar in Zambië gebly het nie? Ses 
maande later kan ons met gerustheid en dankbaarheid terugkyk met 
die wete dat hy op die regte plek is en sy keuse van BSc Bewaringseko-
logie blyk in die kol te wees. Eldi hulle het hulle jaarlikse landlooptoer 
Knyskna toe agter die blad en is die OP Landloopkampioenskappe om 
die draai. Haar Gr 11 jaar vlieg verby en is die laaste jaar op die skool-
banke om die draai. Sy is nou in die fase om te soek na die wil van die 
Here vir haar toekoms na skool soos ook al haar vriende en is die on-
derwerp druk onder bespreking. Daar is nog geen antwoord op daardie 
vraag nie en ons hou met verwagting dop in watter rigting die Here 
haar gaan stuur. Akademies doen sy goed en het die eerste keer die 
top 10 in haar graad gehaal. ‘n Persoonlike mylpaal wat haar baie ge-
motiveer het om nog harder te werk. Daar lê ‘n baie besige tyd vir die 
res van die jaar vir haar en Pieter voor en wens ons hulle en al hulle 
vriende baie sterkte toe. Huppelkind bly die toonbeeld van bondels en-
ergie wat dreig om die personeel telkens te oorweldig maar Sugnet-
hulle  hou kop bo water en hanteer hulle die bondeltjies energie baie 
goed met innovering en kreatiwiteit. Nuwe stories en kreatiewe akti-
witeite word elke week gebore. Ook vir hulle lê daar ’n baie besige ge-
woel voor tot die einde van die jaar! Baie sterkte ook aan Huppelkind 
se personeel. 
 
Baie sterkte aan almal vir die res van die jaar!!! 
Pierre, Sugnet, Pieter en Eldi  

wil vergroot en waar dit nie is nie, vestig. Die aksie is veral gerig op 
die Afrikaansprekende gemeenskappe. Die Afrikaanse kerk in die 
vallei se geestelike wortels lê in Uitenhage so dit is dalk weer ‘n ge-
leentheid om daardie verhoudings op te soek en te versterk. 
 
Die beplanning is om in elk van Loerie, Patensie en Hankey, Judea 
Harvest se tente op te slaan wat as sentrale punt gebruik word van-
waar die uitreike plaasvind, en waar programme aangebied en gedu-
pliseer kan word. Thornhill is ook eintlik deel van die vallei. Ek het 
nou die dag daar deur die strate met ‘n laai saailinge geloop en dit 
uitgedeel en so ’n bietjie met die mense gepraat. Om een of ander 
rede is dit ‘n nes van ou en nuwe apostels so daar is ook werk daar. 
Die inisiatief sal ook die geleentheid bied om ‘n gesamentlike ge-
bedsinisiatief vir die vallei weer op dreef te kry. Oom Barend van Zyl 
het baie moeite oor baie jare daarmee gedoen maar hy word vol-
gende jaar 80 en sien hy nie meer kans daarvoor nie. So as enige 
iemand wil deel word van die gebedsnetwerk laat net weet . 
  
VeeCSVee 
Diè beweging onder die jongmense is nog vol lewe. Ons is onlangs 
genader om te help om ’n uitreik te beplan en mee te maak vir die 
VCSV van Brandwag in die Transkei die eerste week van die De-
sember skoolvakansie. Dit is ’n moeilike tyd van die jaar daardie met 
die Kersmark en ‘n swetterjoel ander aktiwitiete tussenin. Ons het 
nietemin ons hulp aangebied en dink dit is ’n wonderlike geleentheid 
om jongmense bloot te stel aan die dinamieka, opwinding en frustra-
sie van ’n uitreik. Die VCSV van Brandwag woel met Rheta aan die 
stuur en met meer as 30 kringe wat elke week bymekaarkom. Daar 
is ‘n erns en balangstelling onder die klomp jongmense wat be-
moedigend is. Dit is wonderlik om te sien hoe hulle mekaar inspireer, 
bemoedig, bedien en vir mekaar bid. Nader aan die tyd sal ons ook 
meer gebed vir die uitreik mobiliseer en so belangstellendes  op 
hoogte bring. 
 
Ander Nuus 
 - Gospel Taxi Club. Dit is ‘n lekker maar vergete projek wat op die 
ys geplaas is so paar jaar terug omdat dit te duur geword het. Ons 
het egter nou weer by die Oos-Kaap Sinode aansoek gedoen vir be-
fondsing vir die projek vir 2015 so hou asseblief julle tone vas.  
- Sugnet het die eerste helfte van die jaar by verskeie groepe en 
geleenthede gepraat, gepreek en gebid. Dit is altyd ‘n erns en ‘n 
stryd vir haar om by die Here te hoor wat om vir wie te sê maar 
moet ek sê sy hoor nogal reg. Die terugvoer is altyd positief!    
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Die Here se Kweekhuis 
God’s Greenhouse is ‘n inisiatief om mense te help om hulle eie  
groentetuine te vestig en in stand te hou. Kyk gerus op ons webblad. 
Van die projekte word onder diè naam gevestig en ander nie. Maar 
die naam is nie belangrik nie. Deur die projekte word mense gehelp 
om sonder enige minimale finansiële insette selfonderhoudend te 
word. In die prose het ons ’n paar lesse geleer. Dit is belangrik om ‘n 
tuinmeester of “Garden Master” te hê. Die persoon moet  
vrek oor tuinmaak, hy of sy moet beskikbaar wees om elke dag na 
die tuin om te sien en hy moet bereid wees om sy of haar kennis 
met ander te deel. Die persoon is die sleutel vir die volhoubaarheid 
van ‘n projek. Ons normale modus opperandi is om die projek se 
behoeftes te bepaal en daarvolgens te besluit hoe om dit aan te pak. 
Enersyds, om ’n projek te vestig wat in ’n persoon of familie se be-
hoeftes sal voorsien en wat nie noodwendig ’n vertoonvenster is nie. 
Hy moet net werk. In die natuur groei niks in ‘n ry, vierkant, of sirkel 
nie so dit is nie altyd belangrik hoe dit lyk nie. Plante het sonlig no-
dig om te kan te kan groei, water om aan die lewe te bly, grond om 
te keer dat dit nie omfoeter nie en voedingstowwe om gesond te 
wees. Dit is die belangrikste en leer ons dat die 4 elemente teen-
woordig moet wees, en natuurlik dat onkruid beheer word. Ander-
syds is daar ook projekte waar dit nodig is om eksie perfeksie te 
wees en waar plante in rye, vierkante en sirkels groei. Daar is so ‘n 
voorbeeld in KwaNobuhle. Die tuinmeester is Pastor David Hycenth. 
Ons het saam ’n tuin meester opleidings handleiding geskryf en het 
David begin met die opleiding van sy eerte “garden masters”.  
 
Ons komposfabriek op die perdeplaas in Kruis Rivier behoort teen die 
einde van die winter ‘n hele paar ton kompos op te lewer. Ons kry 
suurlemoen- en lemoen skille by die Sitrus Navorsing Stasie wat ek 
met die perdemis en saagsels meng wat uit die stalle uit kom. Dit is 
nie so morsig as wat dit klink nie! Maar dit is harde werk waaroor ek 
myself al verwens het. Verder komposteer ons enige organiese afval 
in die agterplaas wat ons in die hande kan kry en ook kraalmis wat 
hulle vir my met ’n donkiekar van Rosedale af aanry. Goeie grond bly 
ons grootste probleem. As gevolg van die hoë klei inhoud is die 
grond onbruikbaar sonder dat hy goed gedokter word met kompos 
en of mis. Ons het onlangs ’n paar vragte bogrond gekry van waar 
hulle besig is met ’n nuwe behuisingsprojek en dit was nogal ‘n ant-
woord op gebed.  As julle hier naby bly laat weet gerus as julle kom-
pos nodig het. Die chillie “fabriekie” vorder. Ons het chillies by die 
projek op Sandfontein geplant wat ek weer by hulle koop as dit ryp 

vir hulle lief is en vir hulle sondes gesterf het. Heeltyd het hulle hom uit 
die Bybel aangehaal en gekonfronteer met die inhoud van sekere skrif-
gedeeltes wat volgens hulle weerspreek word. Hy was verbaas oor 
hulle kennis van die Bybel en het hulle daarop gewys dat hulle die By-
bel beter as die Koran ken! Rukkie daarna bel die Imam hom met die 
versoek dat hy asseblief vir sy seun in die gevangenis in Bloemfontein 
moet gaan kuier waar hy aangehou was vir bedrog klagtes. Die Imam 
het vir hom ’n motor gehuur en gevra hy moet asseblief vir sy seun 
gaan bid wat hy toe ook gedoen het. Hy het vir hom vertel dat dat daar 
net een persoon is wat hom nou kan help en dis nie ’n profeet nie. Hy 
het die evangelie met hom gedeel en vir hom gebid.  
 
Ek is oortuig dat die meeste Moslems nie van hulle geloof oortuig is nie 
maar so vasgevang is daarin dat hulle nie daarvan kan vry kom nie. 
Daar is ’n soeke na die waarheid. So laat ons vir hulle bid veral tydens 
hierdie tyd van Ramadan. Baie van die Somaliërs is besig om Uitenhage 
te  verlaat vir Australie en Amerika omdat hulle beter beskerming daar 
geniet. Maar hier is nog baie, en ook Ethiopiërs. Hulle is egter oor-
wegend Christene en pas makliker by die plaaslike kultuur en om-
standighede aan. Hulle het met ‘n restaurant oorkant Pastor K se huis 
begin so ek sal seker volgende keer as ek Pastor K sien al hulle stories 
hoor. In die volgende nuusbrief vertel ek meer oor past K se sink kerk 
in Mandela. Dit is ‘n lekker storie vir ‘n volgende keer. 
 
Groot Spens  
As jy in die Oos-Kaap bly weet jy van die Gamtoos Vallei. Dit werk soos 
ons spens. As jy vars produkte nodig het gaan haal jy dit daar of jy 
gaan varsprodukte mark toe of jy gaan kettingwinkel toe en jy soek die 
etiket met die streek se naam op. Baie mense is afhanklik van produkte 
uit diè spens uit. Dit is afgesien van die lemoene wat teen R5 ‘n sakkie 
geen boer gaan ryk maak nie. Gelukkig word meeste uitgevoer. In elk 
geval ons is tans besig met die aanvoerwerk met die oog op ‘n uitreik 
in die Gamtoos Vallei in die April vakansie volgende jaar. Die oogmerk 
daarvan is om bedieninge wat reeds in die vallei werksaam is te net-
werk, kerk eenheid te fasiliteer en verskillende inisiatiewe tydens die 
week lange uitreik te koordineer. Die inisiatief is nog in sy kinderskoene 
en sal nog baie van die Gamtoos Rivier se water in die see moet loop 
voor die tyd, maar is die reaksie tot dusver bemoedigend. Die dinamika 
van die tipe inisiatiewe is ingewikkeld en nie so maklik om in mekaar te 
vleg nie, of uit mekaar te vleg nie. Maar ons is egter bekend daarmee 
en sal soos die tyd vorder al die vlegwerk probeer doen. In ons harte is 
ons oortuig dat die Here Sy teenwoordigheid daar in mense se lewens 



4 5 

is. Ons droog, maal en verpak dit. Ons eksperimenteer ook deur dit te 
berook en dit smaak en brand te lekker! Ons koop ook kraalmis by 
Sandfontein wat ek verder sif en sakke braaihout as iemand soek. Die 
tuine is baiekeer maar net die hefboom om by mense se stories en pro-
bleme uit te kom. Dit bied toegang tot mense se leefwerêld wat ons 
andersins sou gesukkel het om te kry. Partykeer praat mens makliker 
met ‘n graaf as ‘n Bybel in jou hand! Diè kom eers ater! 
 
You are scares Pastor 
Nou die dag loop ek ‘n paar van die geestelike leiers en voorbidders 
van KwaNobuhle weer raak by die John Journey Konferensie. Ek het 
lanklaas met hulle kontak gehad. Hulle is oulik maar veeleisend, die 
hoofrede hoekom ek lanklaas met hulle kontak gehad het. Hulle wil toe 
weet waar was ek al die tyd? “You are scares Pastor”  is die gewone 
opmerking. My verskoning is maar altyd dat ons besig is maar dit gaan 
nie af as ‘n goeie verskoning in hulle kultuur nie. Daar maak jy op-
offerings. Nietemin wou hulle toe weet hoekom die voorbidders nie 
meer bymekaar kom nie? Ons het dit lanklaas  gedoen want dit is net 
te veeleisend. Maar dalk is dit nou weer tyd, en op die Here se agenda 
om weer met ‘n groter intensiteit Sy teenwoordigheid op te soek vir ons 
land en gemeenskap se onthalwe waar die pleister elke dag al hoe 
verder van die mure afval. Die eerste prys is altyd geestelike leiers wat 
oor kerkgrense heen bymekaar kom om die Here te soek. Daar is altyd 
‘n stuk geestelike energie wat loswoel wat mens nie elders kry nie. So 
ek het vir hulle gesê dis reg kom ons reel dit. Ons sal weer die spit af-
byt as ons daar kom. Dit is die moeite werd!  
 
John se Journey 
John’s Journey is ’n inisiatief wat deur Judea Harvest begin is om kerk-
leiers in Afrika te help om huiskerke te plant. Judea Harvest is die  
breinkind agter die wit en blou tente wat mense orals in die townships 
sien en waaroor ons ook al baie geskryf het. Ons eie tent wapper ie-
wers in Motherwell rond. Die dak is nou al drie keer sy oorspronklike 
gewig want elke keer as die dak flenters waai dan sny ons ’n deel van 
die sye af en gom Herman dit vir ons in die dak in. Gevolglik het die 
tent nie meer kante nie en het ek maar vir die ouens in Motherwell 
gese hulle moet maar ’n plan maak wat hulle toe gedoen het en iewers 
kante in die hande gekry het. So ons kan nou weer die dak verder toe-
gom as hy weer skeur. Ek weet net nie wie gaan hom die keer optel 
nie! Nou die dag vertel iemand van Judea Harvest my dat ons nie die 
versterkte pale wat ons laat maak het moet gebruik nie, want die pale 

waarmee die tent verskaf word is so ontwerp dat hulle vou, voor die 
dak skeur as die wind te sterk word. Kon hulle dit nie maar net ie-
wers op die tent gekryf het nie? Nietemin John Journey bestaan uit 
drie fases te wete “cofffee with John” wat gebeds evangelisasie is, 
“walking with John” wat dissipelskap is en “planting with John” wat 
soos julle kan aflei die finale stap is om huiskerke te plant. Die  
handleiding van die kursus is agter in ‘n spesiale John Journey 
Church Planters Bible ingebind wat saam met die Kursus inhoud op 
DVD teen die einde van Julie beskikbaar sal wees teen R1000. Dit 
sluit in die DVD, 10 John Journey Bybels, die evangelie volgens Jo-
hannes op sy eie asook ander dissipelskap materiaal. Enige person 
kan dit bestel en die kursus aanbied vir 10 of meer mense enige plek 
waar mens vir 10 mense kan sitplek kry. Die huiskerk beweging is 
tans die vinnigste manier hoe die kerk groei in groot dele van Afrika. 
Veral in lande waar Islam goed gevestig is soos Malawië omdat dit 
binne die Moslem Kultuur baie goed werk om as familie en vriende 
saam besluite te neem en te besin oor sake wat jou alledaagse lewe 
raak. Dit is ou nuus dat die kerk goed gevestig is in Afrika, maar dat 
die proses van dissipelskp ver agtergebly het. John Journey poog om 
hierdie behoefte aan te spreek. Dit kan ook goed werk hier by ons 
en het ‘n hele klompie van die plaaslike leiers saam met 5000 ander 
leiers oor Suidelike Afrika die sateliet konferensie via DSTv byge-
woon. Dit was nogal ’n slim manier om baie meer mense en mense 
in afgeleë plekke te bereik. Judea Harvest verdien ‘n pluimpie vir die 
een wat gesorg het dat al die kampusse in 7 lande tot onder die ver-
ste boom hulle materiaal ontvang het voor die konferensie uitgesaai 
is.   
 
Pastor K en die Imam    
Pastor K bly nie ver van ons af nie. Hy is woelig so ons sien mekaar 
min maar elke keer as ek moedeloos is gaan soek ek hom op.  Hy is 
‘n afgetrede poliesman wat in sy vrye tyd homself gekwalifiseer het 
as ‘n pastoor in die Baptiste kerk. Deel van sy bediening is om die 
“foreigners“ te help met hulle verblyf en werkspermitte of met ander 
probleme veral wanneer hulle ‘n robot omgery het. Baie van hulle is 
Moslems en het hy ‘n goeie vertrouensverhouding met hulle opge-
bou. Hy vertel my nou die dag die inspirerende storie dat een van 
die Imam’s hom genooi het vir ’n debat by die se huis. Iets waarvoor 
Moslems lief is. Daar opgedaag het die Imam ’n paar van sy vriende 
genooi en Pastoor K beetgepak, maar soos ek hom ken het hy met 
groot liefde en deernis, maar op sy onverskrokke manier vir hulle 
mooi vertel Jesus is nie ‘n profeet nie, maar die seun van God wat 


