
 

MISSIE ZUID- AFRIKA    Wilfred en Christine Reurink  17 december 2017 
 

 
     "Sharing our lives, caring for others” 

 
Joehoe, de tickets zijn geboekt. 25 April 2018 komen we aan op Schiphol. We kijken er enorm naar uit 

omdat we vrienden en familie in NL dan al tweeënhalf jaar niet hebben gezien. We zoeken nog 

woonruimte voor de eerste maand en nog een auto voor de eerste 3 weken. Verder zijn we voorzien!  

 

Afgelopen tijd hebben we nog een tandje bijgezet. We hebben drie kampen gedraaid en daarnaast het 

gewone wekelijkse programma. Een paar groepen zijn nog een middag bij ons thuis geweest, waaronder 

een meiden-kinderfeestje. Het is al een klus om het voor je eigen kind te regelen, maar om 10 meisjes 

uit Roodewal al stuiterend en verwonderd in huis te hebben was een heerlijke uitdaging.  

 

Ook hebben we als afsluiting van het jaar een doopdienst georganiseerd. Een aantal jongens waar we 

mee werken wilden zich laten dopen. Het was een enorm mooi feest met 11 dopelingen. Genieten! 

 

Waar we ook van konden genieten is de aanwezigheid van Wilfreds vader. Hij is ruim 4 weken bij ons 

geweest en heeft veel kunnen zien van het leven hier. Veel praktisch meegeholpen met een kamp, 

bijbelstudiegroep, doopdienst en in en om huis. Heel dankbaar zijn we daarvoor. 

 

2017 is zo snel gegaan. In de nieuwsbrieven schrijven we voornamelijk over de dingen die we doen met en 

voor mensen uit de sloppenwijken. Maar waar we dit jaar het meest van genoten en het meest in zijn 

gegroeid, is de relatie met mensen. We genieten van de mannen van de bijbelgroep. Van de tienerjongens 

die zich steeds meer naar ons openen. Die soms ruim een uur lopen naar ons huis om even uit hun wijk te 

zijn, of om huiswerk te maken, of gewoon lekker te chillen. We genieten van de meisjes die heel 

enthousiast zijn voor het programma en waar we heel veel van zijn gaan houden.  

 

Een groot dankpunt is de grootheid en liefde van God die werkt in de harten van mensen. We zien hoe 

God werkt. Hoe Hij mensen verandert. Niet altijd en niet iedereen. Maar Hij is goed en trouw. En we 

merken dat als wij trouw en echt zijn, we Jezus liefde veel mogen delen! 

Nu hopen we dat we als een tijd van rust mogen krijgen. Markus en Noa Maria hebben zomervakantie en 

we gaan daar even met z’n vieren van genieten. Beide kids hebben een mooi rapport en gaan over naar de 

volgende klas. Markus naar grade 4 (groep 6) en NM naar grade 1 (groep 3) 

 

Er is nog veel meer te vertellen, maar niet meer in woorden. Dus hieronder nog een boel foto’s. Als je 

onze eerdere nieuwsbrieven niet hebt gelezen en dat wel wilt, kun je die vinden op onze site: 

www.wilfredenchristine.nl. Ook op onze FB pagina Wilfred & Christine posten we regelmatig foto’s en 

verhalen over ons leven hier.  

 

We wensen en bidden jullie heel gezegende kerstdagen en 2018 toe!! 

 

 Giften kun je overmaken naar NL40 RABO 0302294 791 t.n.v. Rafaël Amersfoort, o.v.v. Missie 

Zuid-Afrika. Rafael heeft een Anbi status, giften kunnen belasting aftrekbaar zijn. 

 

Foto’s hieronder 

http://www.wilfredenchristine.nl/


 

ECO kampen 2017 

       
 

                        
 
ECO girls 

   
 

       
 
Noa Maria (2e van links) met klasgenootjes,  allerbeste vriendin Naämah,   en de ECO girls 

    
 



 

Doopdienst 30 november 2017 

     
 

                                                              Bijbelstudiegroep                     Wilfred en ik ( C) samen lesgeven 

         
 

Fijn om Wilfreds vader bij ons te hebben, samen te kunnen genieten van het uitzicht vanaf de Tafelberg 

                                    
 
 

 

       Heel veel liefs en baie drukkies!!!!  

 

Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria 


