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❖ Een update 

Een heel hartelijke groet vanuit een zonnig en warm Zuid Afrika. De zomer is hier begonnen 

en de scholen hebben inmiddels zomervakantie. Wel even anders dan in Nederland waar ik 

afgelopen week foto’s voorbij zag komen van sneeuw. Kerst ga ik barbecue-end aan het 

zwembad doorbrengen met vrienden. Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal een gezegende 

kerst en de beste wensen voor 2018. Ook iedereen heel erg bedankt voor alle 

ondersteuning, zowel financieel alsook door gebed en persoonlijk contact.  

Hartelijke groet, Ineke 

❖ Een druk jaar 

Ook al houd ik niet van het woord, terugkijkend op het afgelopen jaar is het woord ‘druk’ 

wel wat in me opkomt. Er waren veel dingen die aandacht vroegen en nog steeds vragen en 

soms was (en is) het moeilijk om alle ballen in de lucht te houden. Het helpt om dan alles 

maar per dag te bekijken. De ‘Wisdom Nights’, de vrouwengroep die ik begin dit jaar ben 

gestart, is erg goed verlopen. Het onderwerp waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn 

geweest is “Hopes and Dreams”. Welke dromen en verwachten hebben we als Christenen en 

hoe gaan we om met bijvoorbeeld uitgestelde verlangens en teleurstelling? Het waren 

leerzame avonden en de gesprekken waren open en waardevol. Vaak leer ik zelf nog het 

meest in de voorbereiding! Daarnaast ben ik in September ben ik een gebedsgroep gestart 

binnen mijn kerk. Het is bijzonder om te zien hoe God deze avonden leidt en antwoord geeft 

op ons gebed.  
 

 

Werk houdt me ook flink bezig en het was behoorlijk aanpoten. De assistent die me vanaf 

oktober zou komen helpen was helaas niet de juiste persoon, wat betekent dat alle taken 

weer bij mij liggen. Ik hoop dat we snel de juiste persoon vinden. Verder ben ik op dit 

moment druk met het schrijven van het theoretische kader voor mijn Master thesis. Dit kost 

de nodige tijd en discipline en vooral met de zomer valt het niet altijd mee om achter mijn 

bureau te blijven zitten. Ik streef ernaar eind mei alles af te hebben zodat ik in September af 

kan studeren, maar ik weet niet zeker of dat allemaal lukt.  

 

 

 

 

 

 

 

  Lokale kaasproeverij. Toch blijft 

Nederlandse kaas mijn favoriet! 

Selfie 😊 

 

Prachtige uitzichten tijdens een 

hike in de omgeving.  



❖ Baptist Women Department 

Na de conferentie eind mei in Johannesburg, zijn we de afgelopen maanden druk bezig 

geweest met het samenstellen van het materiaal. Zoals ik vorige keer al schreef is ons 

programma gericht op drie pijlers: Identiteit, Geestelijke Gaven en Ministry passion. Medio 

2018 hopen we zo’n 20 vrouwen uit heel Zuid Afrika (met de gave van onderwijs) op te 

leiden zodat zij weer anderen kunnen trainen en onderwijzen (train de trainer). Ondanks dat 

een deel van de kosten worden vergoed door de Baptisten Unie, is het budget nog niet rond. 

Met name voor het printen van het materiaal en de reis- en verblijfkosten voor een deel van 

de vrouwen zoeken we nog sponsors. Mocht je hier aan bij willen dragen, dan hoor ik het 

graag.  

 

❖ Vakantie 

In de week tussen kerst en oud en nieuw ga ik samen met een 

vriendin een weekje op vakantie in Jeffrey’s Bay. Dit is een 

strandplaatsje langs de bekende Garden Route. We mogen in het 

huis verblijven van een andere Nederlandse zendeling die in die 

periode in Nederland is. Het is al veel jaren geleden dat ik voor 

het laatst op vakantie ben geweest (bezoeken aan Nederland 

niet meegerekend) en ik heb er erg veel zin in.  

 

❖ Mixed dinners 

In het kader van de verzoening tussen de verschillende groepen mensen in Zuid Afrika 

organiseerde onze kerk ‘mixed dinners’ waar mensen van verschillende culturen bij elkaar 

gingen eten. Het was bijzonder en ook ontroerend om de verhalen te horen van mensen die 

tijdens de apartheidsjaren werden onderdrukt. Veel mensen dragen dit nog steeds bij zich 

en gaven aan dat wat hen vooral helpt is het kunnen vertellen van hun verhaal. We hopen 

dit volgend jaar voort te zetten en zo ook de onderlinge band te versterken.  

❖ Gebedspunten 

Een tijd van rust en ontspanning in Jeffrey’s Bay, het vinden van de juiste assistente voor 

mijn werk, studie, het werk voor de Baptist Women’s Department.  
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Mocht je mij financieel willen ondersteunen, dan kan dat via NL59 RABO 010.90.23.404 
t.n.v. Baptistengemeente Ontmoeting o.v.v. diaconale ondersteuning Ineke Veenstra, Zuid 
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