
Vriende ons groet julle in die die naam van ons Here Jesus, ons redder en 
vriend. Hierdie is nie ‘n kersuitgawe nie omdat die meeste van julle dit dalk nie 
betyds gaan kry vir kersfees nie. Ons fokus daarom eerder op 2016 en hoop dat 
die nuusbrief julle sal inspireer om 2016 met geloof aan te pak.   

Onlangs lees ek ‘n gedeelte uit een van die boeke wat ek onder die stof 
uitgehaal het hier op die boekrak. Dit handel oor die tekens van die tye en die 
skrywer, M.R. de Haan bespreek wêreldgebeure teen die agtergrond van die 
Skrif. Hier volg ’n uittreksel onder die opskrif: “Five Last Signs” : 

“ Here are the five amazing signs of His coming again which have never before 
taken place. * The restoration of the nation of Israel to the land of Palestine 
after twenty-five hundred years of dispersion. * The phenomenal rise of the 
king of the north, Russia, and her allies spoken of in Ezekiel 38 and 39. * The 
formation of the United Nations, the beginning  restoration of the Roman Em-
pire for the end time. * The preaching of the Gospel by radio around the entire 
world in fulfilment of the Lord’s Word that this Gospel shall be preached unto all 
the world. * The increase in knowledge and travel in the last days. Any one of 
these signs by itself is already an amazing sign. Taken together with many   
others that we might mention, they become the most overwhelming evidence of 
the fact that He who “shall come,will come and not tarry.”   

Soos julle kan agterkom is die boek ’n hele ruk terug geskryf, om presies te 
wees in 1951. Maar dit kon net sowel nou van die drukpers af gekom het.  Die 
restorasie of opbou van die land van Israel is steeds aan die gang, en nie 
sonder geweldige wêreldwye kritiek nie. Ook deur ons eie regering. Rusland het 
sedert die boek geskryf is sy aftye gehad maar op die oomblik is dit die land 
wat besig is om die septer rond te swaai.  Die VN is ou nuus maar die herlewing 
en groei van die Roemeinse Ryk, of te wel die Roomse Kerk, meer onlangse 
nuus. Die Pous is een van die mees populere figure op die oomblik en word hy 
selfs as a weerprofeet hoog aangeslaan. Die evangelie is besig om soos ’n veld-
brand te versprei, veral deur middel van die internet, en natuurlik die radio. 
Kennis, of te wel inligting, en dan feitlik alle kennis wat tans bestaan is binne 
die bereik van enige person met internet toegang.  Dié toegang het wêreldwyd 
met 827% gegroei die afgelope 5 jaar en amper die helfte van die aarde se 
bevolking het nou internet toegang op ‘n gereelde basis. So inderdaad as mens 
De Haan se woorde ter harte neem is die terugkeer van die Here naby. Die 
Woord bevestig ook dat ons in die laaste dae leef. 2 Tim 3 gee ‘n goeie beskry-
wing van hoe die mense in dié tyd  Sy naam deur die modder gaan sleep en 
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DANKIE Vir julle almal se gebed en ondersteuning die afgelope jaar! 

En vir NG de Mist se gebruik van die huis vir die jaar.  Ons waardeer dit! 

Ek sien 

ek sien ‘n ster 

so hoog en ver 

dit laat my dink  

aan ‘n spesiale kind 

‘n baba in ‘n krip 

herders wat oor hom buk 

engele wat vrolik sing 

wyse manne wat geskenke 

 bring 

die VERLOSSER is gebore 

en ek is nie meer verlore…   
Sugnêt 
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Lukas 21 van hoe die natuur gaan geboortepyne gee aan Sy wederkoms. En die 
nuus is vol daarvan. Teen hierdie agtergrond het ons regering gegaan en die 
“self-destruct” knoppie gaan druk. Ons is inderdaad in die laaste dae!!! 

So waar laat dit ons as gelowiges? Die feit dat ons die Here ken en dien en Sy 
Woord as die daaglikse  riglyn aanvaar plaas ons in ’n moeilike maar ook in ‘n 
unieke posisie.  Moeilik omdat ons gedurig moet waak en bid dat ons emosies 
nie die oorhand oor ons kry nie en uniek omdat ons die antwoorde het vir mense 
wat probeer sin maak uit al die chaos in die wêreld.  Die Kerk het ‘n legio strate-
gieë en hulpbronne tot sy beskikking om ander te help. Vir ons is die oplossing 
baie eenvoudig. As elke gelowige elke dag waar hy of sy besig is, die Here se 
koninkryk vestig deur dit wat hy of sy sê  en doen, dan gaan ons baie ver kom. 
Ons het die gesag om dit te doen. Ons is oortuig die oplossing van ons land se 
probleme lê nie in ‘n politieke party nie, maar is die hande van Godvresende ge-
lowiges wat nie sal skroom om ‘n vaandel vir die Here op te rig in ons skole, uni-
versiteite, polisiestasies, regerings kantore, besighede, hospitale en fabrieke nie. 
2016 Gaan nie ‘n maklike jaar vir ons in Suid Afrika wees nie, maar dit gaan ‘n 
jaar van geestelike deurbrake wees. Ons bid dat die Here vir elkeen van julle in 
die komende jaar sal inspireer om vir Hom ‘n banier op te rig, en Hy julle sal 
toerus om Sy heerskappy te vestig waar Hy julle ookal lei en stuur om dit te 
doen. Baie sterkte en hou moed. Sy koms is nie meer ver nie!!! 

Toe ons die nuusbrief geskryf het was Pieter hard aan die leer vir ‘n her- 
eksamen so sy bydrae staan oor vir ‘n volgende keer. Hier volg bietjie  nuus van 
die res van die gesin.  

Eldi: “I have recently ended a big chapter in my life. I have just finished school 
and after five years of high school, I am quite relieved and overcome with thank-
fulness when I look back and see how the Lord blessed me through the years. 
This year was particularly a difficult, busy and tiring year but I remain in awe of 
our glorious God. I was blessed to be the chairperson of the VCSV this year, 
which is the youth group in the school responsible for the spreading of God’s 
word and organising praise and worship evenings and lighting a fire for Christ in 
the school. It was an experience, which pushed my faith and relationship with 
my Lord to the next level. I have learnt a few things during this year and I would 
like to share it. “Commit to the Lord whatever you do, and your plans will suc-
ceed.” (Proverbs 16:3)  I had entered this year in January with a fear that I 
would fail and not succeed in my tasks and that I would not reach my goals. I 
had then decided to commit whatever I do to my Lord and make it my aim to 
glorify His name through it all. Every goal I set this year was reached and every 
time I was shown what a good Father, we serve. “‘If I can’? “said Jesus. 
“Everything is possible for the one who believes.” (Mark 9:23)  I had learnt that 
we should not underestimate our ability to be able to do something if the Lord is 
present in it and we should never doubt the faithfulness of the Lord. “But as for 
you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded.” (2 Chronicles 
15:7)  School is a minor thing compared to the big world after school but as a 
student you are still confronted with the reality that your marks depend on the 
success you can make after school and if you will be accepted at university. Your 

dataprojekter en ‘n toestel waardeur cd’s en dvd’s kan speel. Dit sal ons ook in-
staat stel om dit vir ander doeleindes te gebruik soos opleiding, en die wys van 
die Jesus Film. As iemand belangstel om ons te help, kontak ons asseblief vir 
meer besonderhede.   

Daars Hoop “Logos Hope” is Operasie Mobilisasie se skip wat die Doulos so paar 
jaar terug vervang het. Baie van ons het die Doulos besoek tydens sy laaste be-
soek hier aan die hawe 12 jaar terug. Volgende jaar vanaf 9 tot 21 Junie is die 
“Logos Hope” in Port Elizabeth se hawe, en dan oop vir besoeke. Met meer as 
4000 titels behoort die boekwinkel op die skip iets vir almal se smaak te kan hê. 
Maak nou al ’n nota van die datums. Hulle het ons gevra of ons nie ‘n span wil 
huisves wanneer die skip in die droogdok in Durban se hawe is, gedurende  
Maart/April nie. Meeste van die skip se personeel gaan dan, of moet dan, op 
uitreike gaan sodat hulle seker weer die skip behoorlik kan skuur, skrop en verf. 
Ons ondervinding is dat OM se werkers altyd ‘n seën is. So, ons dink daaroor. 
Tydens die skip se besoek in Junie gaan hulle veral fokus op skole na aanleiding 
daarvan dat dit as ‘n plaaslike behoefte geïdentifiseer is. Dit is eksamentyd dan, 
maar skole word aangemoedig om besoeke vir hulle skoliere te reel waar moont-
lik. So besoek sluit in ‘n besoek aan die boekwinkel, ‘n toer deur ‘n deel van die 
skip en ‘n aanbieding in die vorm van ‘n drama wat basies ‘n   uiteensetting van 
die Evangelie is. So toer gaan ongeveer een en ‘n half uur duur en word vooraf 
bespreek. Tydens die onlangse TEN kursus oor Jeugwerk in Afrika wat deur   
Cassie Carstens aangebied is het hy onder andere gemeld dat kinders op ‘n ou-
derdom van 8½ jaar die mees ontvanklikste is vir die Evangelie. So ek dink 
nogal dat ‘n besoek aan die skip vir Laerskool kinders kan werk. Ons sal vroeg in 
die nuwe jaar meer besonderhede hê. 

Sentraal Asië Ons hou steeds kontak met Johan en Rina in Tajikistan en het ek 
en Pieter hulle besoek in Bloemfontein toe hulle ‘n ruk in die land was. Hulle vi-
sums is tot Oktober volgende jaar verleng wat ‘n wonderwerk is. Hulle werk 
onder baie moeilike omstandige waar daar 1 gelowige vir elke 3500 inwoners in 
die land is. Dit neem ongeveer 5 jaar om een gelowige te dissipel, en dan weet 
hulle nog steeds nie of daardie persoon gaan volhard om die Here te dien nie.  
Hulle het gereelde kontak met gelowiges in Afghanistan en in hulle laaste 
nuusbrief berig hulle oor een van hulle kontakte wat vermoor is :”On Friday a 32
-year-old C-tian brother in Afghanistan was smuggling B-les in his car from one 
city to another when his influential M-lim uncle tipped off the police to search his 
car along the road before arriving to his home city. The police indeed found the 
B-les in the car and then took him into his city. There his ruthless uncle openly 
tortured him in order to make him confess where the C-tians are meeting and 
from where he got the B-les. When he did not speak, he was finally killed in 
much graphic detail.”  Maar hulle berig ook van ongekende wonderwerke en oor 
hoe die kerk groei waar die vervolging die ergste is. Hulle het ons al telkemale 
genooi en ons vertrou dat deure spoedig sal oopgaan vir ‘n besoek daar! As die 
Here met jou praat oor Sentraal Asië kontak ons asseblief. Bid ook vir hulle dat 
die Here hulle sal beskerm en vir Sy guns en goedheid.  
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academic work is accompanied with stress but I had learnt that the Lord honours 
and rewards the effort we put into our work, whatever it may be, and our work is 
always rewarded. The Lord also taught me to focus on him instead of the success 
that I strive for and that every day is a moment-by-moment obedience. I should 
focus on him and what his purposes are instead of what I want and I should ask, 
“What is God’s purpose for me?”. Venturing into the next chapter of my life, I am 
overcome with gratefulness. Not only am I grateful for the love of our God but 
for my parents and every other person that has blessed me and prayed for me. I 
still wonder how an ordinary person like me can be blessed so much by other 
people and be loved so much by an extraordinary God. “Mercy, peace and love 
be yours in abundance.” (Jude 1:2)” - Eldi 

Sugnet “ 2015 lê op sy rug en 2016 waai al vir my.  Dit was ‘n besondere jaar 
vol uitdagings, fokus , vasbyt en dankbaarheid.  Die dankbaarheid veral oor my 
ouers se gesondheid. Daddy het goed herstel na sy knie-vervanging. So groot 
operasie op 80 is nie ‘n grap nie. Hy en mamma loop maar met hulle kieries op 
die plaas waar ook die bobbejane met kieries loop omdat dit so ongelyk is. Hy is 
nou ‘n 4x4 model, ‘n kierie in elke hand en so skoffel  hy en plant hy tamaties. 
Hulle het ons ‘n paar keer laat skrik met ‘n val of twee. Ons sal hulp moet kry op 
die plaas, hulle is nog baie onafhanklik en sweet sixteen in hulle moed vir die 
lewe, maar vir my eie vrede sal ek ‘n paar besluite moet neem. Dit is die 
vreugde en verantwoordelikheid van om nou die enigste kind te wees. Die plaas 
lyk soos ‘n park na al die goeie reen en die tuin, blomme en voels  verskaf vir 
hulle groot vreugde.  Ek en Pierre is bevoorreg om nog my ouers en sy mammie 
te kan hê. Wat ‘n ongelooflike blessing is hulle nie, ons mis pa Johan elke dag, sy 
gebede en sy aanmoediging, sy grappies en vooruitkyk op die lewe.  

Die jaar was vol geleenthede om te preek, ons Fonteinvroue het gegroei, ver-
houdings is gebou en ‘n hele klomp funksies is gereel. Ons vroue ondersteun 
mekaar, bid vir mekaar en ek dink dit is amazing om geïnspireer te word deur 
ander se stories, en die pad wat hulle loop. Op die moedelose opgee-dae is daar 
iemand wat jou optel en more tel jy hulle weer op. Pierre bly vir my ‘n inspirasie, 
hy gee leiding sonder om te forseer, hy inspireer sonder om te preek en hy 
luister en luister en luister na ander se krisisse. Hy werk baie hard.  Ek verwon-
der my aan hom wat ander sover kan kry om self iets te probeer doen en te glo 
hulle kan.  

Met Eldi in matriek was ons meestal op ‘n gallop om alles ingepas te kry. Nou, na 
die Matriek-eindeksamen kan ons amper nie glo die jaar is verby nie.  Soos met 
Pieter in Daniel Pienaar kan ons net dankie sê vir die jaargroep en vriendekring 
wat Eldi in Brandwag gehad het.  Ons voel eintlik bederf deur die besondere 
onderwysers, afrigters, vriende en leiers wat met soveel liefde en toewyding in 
haar ingebou het. Sy het alles wat sy doen voluit gedoen en leiding geneem.  
Dankie aan elkeen wat haar aangemoedig het en vir haar gebid het. Ook te mid-
de van die stakings op Stellenbosch en ‘n moeilike akademiese jaar vol frustrasie 
vir Pieter is daar die duidelike lyn van vriendskappe, uitsonderlike geestelike  
leiers, geleenthede en guns wat die jaar inkleur.  Dit is werklik so dat God meer 

ook te mobiliseer om nog meer te bid.   

Dit is duidelik dat wat ons tot nou toe op ons knieë gedoen het nie genoeg was 
om die gety in die land om te keer nie. Die lank en die kort daarvan is dat ons 
baie meer tyd op ons knieë sal moet spandeer as ons deurbrake wil sien. Die 
aftand tussen ons, en dié deurbrake bly steeds ’n halwe meter. Dit is die afstand 
tussen ons knieë en die vloer, as jy so lank is soos ek. Ek glo met my hele hart 
dat die Here ons sal beloon as ons Sy aangesig met alle erens opsoek. Maar dan 
sal ons moet harder werk in 2016, om meer tyd in Sy teenwoordigheid te kan 
spandeer. Ook in die geval sal ons julle op hoogte hou van al die inisiatiewe en 
vertrou dat almal op een of ander manier sal deel word daarvan. 

Teach Every Nation Ons was begin November weer op Makhoukuil anderkant 
Vaalwater waar dit bitter droog was, en steeds is. Die geleentheid was weer die 
Suid- en Oos-Kaapse jaarlikse saamtrek van “Deans” van “Teach Every Nation”, 
oftewel TEN. Hoe hulle by die naam van “Deans” uitgekom het weet ek nie maar 
daar is seker een of ander Griekse betekenis daaragter. Meeste is kerkleiers wat 
betrokke is by die aanbieding van die TEN kursusse waarvan die meerderheid 
deur Dr. Bruce Wilkinson aangebied word. Goeie nuus is dat al die kursusse wat 
reeds via DSTV uitgesaai is die afgelope twee jaar, asook alle nuwe kursusse 
voortaan op CD in DVD formaat beskikbaar gaan wees. Dit is inderdaad baie 
goeie nuus en is dit nou moontlik om die kursus letterlik op enige plek aan te 
bied. Die kursus inhoud is van ‘n baie hoë gehalte, is toepaslik op die behoeftes 
van die Kerk in Afrika en kan volgens ‘n tydskedule aangebied word wat die ge-
hoor pas. Enige person kan registreer as ’n “Dean”  en elke kursus kos R300 plus 
die kostes van die werkboeke. Werkboeke gaan ook op die CD’s beskikbaar wees 
en kan aanbieders dit self ook druk en dupliseer. Daar is enkele voorwaardes wat 
geld vir aanbieders maar dit is binne die bereik van enige person met ‘n hart en 
passie om ander mense  te leer. Onderwerpe sluit in onder andere: Youth Work 
in Africa, Survey of the Bible, How to Forgive other People and Yourself, How to 
Double your Church in Africa, Anyone Can Become a Great Communicator en 
Releasing God's Abundant Blessings on your Life, Family, Church and Business. 
Inderdaad relevante onderwerpe vir die kerk in Afrika en gaan dit ongeskoolde 
kerkleiers geweldig help.  

Tydens ons besoek het ons die “Biblical Portrait of a Marriage” gedoen. Dit is ’n 
ou kursus uit die dae van “Walk Through the Bible” maar met ‘n nuwe baadjie 
aan. Dit was my eerste keer om dit te doen en beveel ek dit sterk aan self vir 
mense wat lank reeds getroud is, maar veral vir paartjies wat op trou staan. Dit 
kan baie van die tradisionele misverstande voorkom. Onder andere leer die   
Bybel dat die vrou inderdaad die hoof van die gesin se woning is, en dat die 
manne maar moet terugstaan en die vrouens die ruimte moet gee om dinge so 
in te rig en te rangskik dat dit hulle gelukkig maak. Dit het my laat dink. Ons sal 
graag van die kursusse wil gaan aanbied vir mense op plekke waar gemeen-
skappe nie toegang het tot hierdie tipe hulpbronne nie. Ons het hulp nodig in die 
verband om ons te help om die toerusting aan te skaf om dit te kan doen. Wat 
ons nodig het is ’n Mipro persoonlike draagbare klanksisteem, draagbare 
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doen as wat ons kan bid of dink of ons kan verbeel. Hebr. 5:13b in die Amplified 
se: “ I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless or without 
support, assuredly not!” 

So in die vorentoe kyk staan ons weer met oë wat verby die twyfel en die 
uitdagings moet kyk en fokus op Sy beloftes van dubbeldeure wat gaan oop-
gaan vir Eldi. Pieter het al bevestiging gekry van ‘n beurs wat die helfte van sy 
studiegelde dek vir 2016. My jaar by Huppelkind was ‘n seën met 18 uitsonder-
like kinders waarvoor ek baie lief geword het. Dit is moeilik om hulle te laat 
gaan.  Vir sommige was ek ook mamma en ouma.  Hulle het gesorg vir baie 
komiese oomblikke, tandebyt-dissipline en die lekkerte van sien hoe hulle ont-
wikkel.  Ek deel met julle ons Kersfees-gediggie wat ek geskryf het. Sien die 
laaste bladsy. Hulle het “opgedress” uit ‘n sak vol ou klere en lappe om 
spontaan die Christus-verhaal op te voer. Engele, wyse manne, herders (met 
die klas se besemstokke), Maria en Josef en die herbergier het dit omtrent ge-
niet. Ons sien uit na volgende jaar saam met julle almal.” - Sugnet 

Tuinroete So nou en dan plaas ons fotos van ons pogings hier in die Pastorie se 
agtertuin op ons facebook bladsy. Gaan besoek gerus die bladsy. Ons plant 
deurentyd nuwe gewasse om te sien wat groei goed, en wat sukkel in ons area, 
en wat het minder water nodig. Ek hoor onlangs dat ‘n lemoen boom 25 liter 
water benodig om een lemoen te produseer! Ons het die jaar vir die eerste keer 
bietjie kleur bygevoeg deur blomme tussen die groente te plant om dinge op te 
kikker vir die bye, en die hoof van die huis. Ons is maar net al hoe sterker oor-
tuig dat die organiese roete, en daarmee saam die beginsels van “Farming God’s 
Way”, die antwoord is. Ons kry goeie resultate sonder enige chemiese middels 
en gifstowwe. Die sonneblomme onder andere is oppad 3 meter toe op bokmis. 
Ons het omtrent geen plantsiektes nie en insekte plae beheer ons met ’n flits en 
‘n paplepel in die aand. Ons projek in KwaNobuhle, “God’s Greenhouse” het ons 
onlangs geskuif as gevolg van diefstal, vandalisme en nadat hulle die hoeveelste 
keer die hek afgesteel het. Dit was sleg vir Pastoor David om na al die harde 
werk weer alles af te breek. Ons het besluit om die projek  na sy  huis te 
verskuif in ‘n ander deel van Kwanobuhle waar hy beter toesig sal kan hou. 
Daar is ook genoeg plek. Ons het  baie lesse geleer die afgelope 2 jaar. Die pro-
jek het baie belangstelling in die gemeenskap gewek en het dit gehelp om te 
bepaal wat mense se behoeftes en belangstellings is. Hy sal die lesse nou elders 
kan toepas. Die tuin by Sandfontein buite Uitenhage brei uit. Die het weer ‘n 
heeltemal ander dinamika. Dis hoofsaaklik vir die klomp families wat daar bly se 
eie gebruik. Hulle kry op ‘n konstante basis kos uit die tuin uit. Ons kry gereeld 
navrae uit ander dele van die Metropool om te help maar hanteer dit met ver-
sigtigheid omdat tyd so beperk is. Ons beplan weer “Farming God’s Way” 
opleiding in die eerste helfte van volgende jaar. Dit is nogal leersaam so ons wil 
almal wat lief is vir tuinmaak nou al uitnooi. Ons beplan ook weer ‘n uitstalling 
by Anibrandfees einde Februarie.   

Gamtoosvallei Uitreik Aksie Ons besoek die area met gereelde tussenposes 
en bou steeds verhoudings met bedienings- en kerkleiers met die oog op 

uitreike daar, en die vestiging van ‘n netwerk. Soortgelyk aan wat ons in die 
Metropool doen. Die gebedsnetwerk in die Vallei groei vinnig onder Sanet May 
se leiding en daar is ‘n sterk groep vrouens op Hankey wat nou deel geword 
het. Ons beplan iewers vroeg volgende jaar ‘n gebedsreis deur die hele Kouga 
Munisipaliteit saam met ’n groepie  voorbidders van Bloemfontein wat onlangs 
hier was, en natuurlik die plaaslike voorbidders. Die Here het dit op hulle harte 
gelê om al die pad van Bloem af vir die streek te kom bid. Die beplanning is om 
binne die bestek van ‘n dag op strategiese plekke vanaf Patensie tot by die 
lighuis op Kaap St Francis te gaan bid. Ook in die geval sal ons julle op hoogte 
hou en julle is welkom om saam te kom. Dawid Booysen se Lighuis in Rama-
phosa Village is feitlik klaar en vertel hy met oorgawe van wat alles al in die 
kort tydjie gebeur het sedert dit in gebruik is. Die Lighuis  is een van daardie 
lekker stories  en plaas ons met tussenposes die vordering daarvan op ons  
facebook bladsy.  

Karakter Konsternasie  Louis van Der Fyver is die groot dryfveer agter die 
Karakter Transformasie inisiatief en op sy unieke manier het hy dit reggekry 
om die 6 waardes waarvoor karakter transformasie staan, goed te vestig in 
skole in ons omgewing deur middel van die opleiding van personeel. Die 
onderwysers op hulle beurt betrek weer die leerders in die vestiging en imple-
mentering van die waardes en was dit verblydend om te sien hoe kreatief party 
skole in die toepassing daarvan is. Vername die aanwending van die kleurske-
mas wat die verskillende waardes verteenwoordig. Louis begin volgende jaar 
met die opleiding van 6 skole in Rosedale en teiken hy ‘n verdere 40 skole in 
die res van die Metropool. In ‘n tyd waar daar baie konsternasie en weinig be-
grip is vir waardes op alle vlakke van die samelewing is hierdie ‘n broodnodige 
inisiatief. Dit is sonder twyfel een van die sleutels van gemeenskapstransforma-
sie. Ons wil graag almal in ons omgewing aanmoedig om kennis daarvan te 
neem, en betrokke te raak by die implementering daarvan in jou invloedsfeer. 
Dit is nie net beperk tot skole nie. Besoek gerus die karakter transformasie  
facebook blad vir meer inligting. Soek vir “Character Transformation Uitenhage 
& Surrounding Area”. Die datums vir wanneer elkeen van die waardes plaaslik 
geïmplementeer word is ook op dié bladsy beskikbaar. Ons gaan dit nodig hê in 
2016! 

Gebed Ons staan steeds in noue verbintenis met Jerigo Mure se Internasio-
nale gebedsnetwerk. Daar is ‘n paar netwerke in die land maar werk ons die 
meeste saam met hulle. Of laat ek eerder sê hulle pla ons die meeste. Afgesien 
van die komende gebedsinisiatief vir die verkiesing is daar twee ander ini-
siatiewe waar ons ons gewig ingooi. Die een is 10 dae van gebed voor Pinkster 
en die ander in Oktober. Belangstelling en deelname groei en is dit bemoedi-
gend om kerke en gemeentes se reaksie te sien. Vanaf Kareedouw tot ander-
kant Grahamstad het kerke tydens die laaste “roadshow” deel geword van die 7 
weke strategie om te bid vir herlewing in die wêreld. Ons beplan weer ‘n 
“roadshow” saam met Daniel hulle in die eerste helfte van die jaar, maar die 
keer waarskynlik tot in Kokstad, in ’n poging om die kerk in afgeleë gebiede 


