
 

MISSIE ZUID- AFRIKA    Wilfred en Christine Reurink  03 april 2018 
 

 
     "Sharing our lives, caring for others” 

 
 

Het leven is hard! Afgelopen woensdag. Als ik (C) de auto uitstap, klaar voor het eco programma voor de 

meisjes, vertellen ze buiten adem, door elkaar dat er die ochtend schietpartijen waren. De politie en een 

bende tegen elkaar. De politie durft niet meer op te treden, vertellen ze. Het gevaar om neergeschoten 

te worden is te groot. Ze vertellen me dat ze heel bang 

waren. Sommigen alleen thuis……. 

Een andere keer reed ik naar een andere wijk om kinderen 

op te halen. Ze rennen op de bus af. “Christine, Christine, 

snel! We moeten hier weg. Nu wegrijden. Er wordt 

geschoten. Nee, niet daarlangs, daar zijn ze nu aan het 

schieten!”  

 

Wilfred reed vorige week langs bij de ex-verslaafden. In 

die straat waren kinderen aan het spelen. Wilfred kende 

een van de jongens en vroeg hem hoe het ging. Al spelend en met een onbewogen gezicht vertelde de 

jongen dat de avond daarvoor zijn broertje was overreden en was overleden. In het donker. Kinderen 

spelen altijd buiten. Onzichtbaar voor auto’s die langsrijden. Tussen neus en lippen door……. 

Het is vreselijk. Moeilijk. Wij zijn verbijsterd, maar moeten ook door. Dat doen de kinderen ook. 

Overleven…… 

 

Daarom organiseren we uitjes en kampen. Een moment 

voor de kinderen dat ze niet over hun schouder hoeven te 

kijken, bang voor een steek,- of schietpartij, een moment 

waar ze veilig zijn, kind mogen zijn, ongedwongen kunnen 

lachen en genieten. Vorig weekend namen we de jongste 

meisjes mee voor een weekend. Wat hebben ze genoten. 

We hadden uitbundige aanbidding en een prachtige 

bijbelstudie over de schepping van God waarin ze 

mochten ervaren hoe mooi God hen gemaakt heeft en 

immens veel Hij van hen houdt. Gedurende het weekend 

zagen we ze rustiger worden en meer ontspannen. God is goed! 

 

We vinden het moeilijk om de meisjes en jongens voor een 

tijdje, tijdens ons verlof, achter te moeten laten, maar we 

hebben fijne collega’s die ons vervangen. Daarnaast mogen 

we zelf ook weer een frisse kijk op ons leven krijgen en 

het is goed om eventjes uit ons leven hier te stappen om in 

Nederland te genieten van familie en vrienden. We zien er 

naar uit.  

 

         Wij (in de achtergrond) met 'onze' meisjes 

           Samen zingen en aanbidden in de zon 

De meiden ophalen. Meestal een vrolijke bedoening 



 

Tijdens het verlof houden we verschillende presentatiemomenten. We willen jullie uitnodigen om ons te 

ontmoeten op: 

 

26 mei, 16.30 tot 20.00 in Amersfoort (adres komt later) 

“Bring-en-Braai” 

We willen jullie bedanken voor jullie financiële en gebedssupport en bemoediging afgelopen jaren en een 

wat diepere update geven hoe het met ons gaat, over het werk, persoonlijke verhalen, visie, visum en wat 

leuke interactieve onderdelen met jullie beleven. Inclusief een braai. Wat jullie zelf moeten meebrengen 

laten we nog weten… 

 

8 juni, 19.30 tot 23.00 in Amersfoort, Parsifalpad 2 

“Lekker kuier”  

Mocht je niet kunnen op de 26e mei, kun je op deze avond in de herkansing. Zonder braai, maar met 

lekkere hapjes en drankjes. 

 

27 mei, 10.00 tot om en nabij 12.00 in Rafael Amersfoort, Kosmonaut 2 

“Missiezondag”  

Een dienst die in het teken staat van missie in Afrika. Wij mogen spreken en vertellen over wat God 

doet hier in Worcester. Je bent van harte welkom! 

 

Dankbaar 

In de vorige nieuwsbrieven vroegen we voor tijdens ons verlof, om een auto te leen, een huis om te 

wonen en fietsen om de kinderen naar school te brengen. En alles is geregeld! Voor de hele periode! We 

verhuizen een paar keer tussendoor, maar we zijn enorm 

dankbaar voor jullie, die zo met ons mee hebben gedacht en 

met ons meedelen. “Sharing our lives, caring for others”  

 

Baie baie dankie! 

Wilfred, Christine, Markus en Noa Maria     

  

 

 

 

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. 

 

 

 

  Dag Nederland! Over 19 dagen vliegen we naar je toe... 


