
 

MISSIE ZUID- AFRIKA    Wilfred en Christine Reurink  23 augustus 2018 
 

 
     "Sharing our lives, caring for others” 

 

Nederland (Verlof 25 april-29 juni 2018) 

“Wat is het hier groen”, roept Markus uit. 

Noa Maria: “Mama, waarom fietsen hier zoveel mensen?” 

Wilfred merkt op dat iedereen er zo netjes uit ziet. 

En ik (Christine) vind ’t maar bar koud en ongezellig met die regen…… 

 

 

Nederland op z’n mooist en elke     

ochtend op de fiets 

 

 

 

Gedurende de tijd dat we in Nederland zijn, word ons beeld steeds genuanceerder en breder. 

We zien en knuffelen en spreken onze vrienden en familie. Wat is dat fijn! In mei begint de 

zon te schijnen. Oh, wat genieten we daarvan! We stappen zelf na 2,5 jaar weer op de fiets. 

Dagen zadelpijn houden we eraan over.  

   

In verband met straks een nieuw visum aanvragen, hebben we contact gehad met officiële 

instanties (gemeente Amersfoort, gemeente Den Haag, Zuid Afrikaanse ambassade in Den 

Haag, ministerie van Justitie, RIVM, RDW), en wat reageren die snel zeg! Dat je zoveel in zo 

korte tijd kunt regelen, is ons echt vreemd geworden.  

 

In de auto sta ik ineens links voorgesorteerd. Er wordt getoeterd. O ja, ik moet rechts rijden… 

De eerste keer in de supermarkt. Ik sta een beetje verweesd om me heen te kijken. Wat een 

keuze, en wat goedkoop! Boodschappen doen is ineens leuk. 

 

 

 

 

 



 

Noa Maria (6) 

kan fietsen!! Dat was ons doel. En het is gelukt. In Nederland kon ze er 

geen genoeg van krijgen. “Mam, ik ga fietsen hoor!”, en weg was ze. 

Uiteindelijk vonden we dat ze het goed genoeg kon om met ons mee naar 

de binnenstad te fietsen. “Rechts houden”, roepen we steeds. We staan 

bij een stoplicht en het is groen. “Ja, nu mag je gaan”, roep ik. Maar ze 

gaat niet. Er staan een boel fietsers om ons heen, inhalend, nog achter 

ons al tringelend. NM heeft nog even wat tijd nodig om op te stappen, 

af te zetten, stuur recht te houden en te gaan. Dan is het stoplicht 

alweer rood……… 

Gelukkig wachten alle auto’s op ons meisje, totdat ze in haar eigen 

tempo de stadsring over is. 

 
Helemaal trots! 

 

Nu we weer thuis in Worcester zijn, fietst ze in ons doodlopend straatje. Beetje op en neer 

want verder mag ze i.v.m. veiligheid niet van ons. Ik hoor Wilfred roepen: “Links houden!” 

 

Missiezondag 

Veel kinderen in Roodewal missen een vader en/of moeder. Dit is een vorm van wees zijn. Om 

toch bevestiging en bescherming te krijgen, kunnen ze zich aansluiten bij een bende. Niet meer 

vertrouwen op een vader, niet meer afhankelijk hoeven zijn van een vader. Zo is het misschien 

ook wel met jou! In Nederland zijn er zoveel zekerheden waar we op kunnen vertrouwen. 

Vertrouwen we nog wel ten diepste dat God als een Vader voor ons zorgt? Het mooiste dat we 

met de ECO jongens en meisjes doen, is samen bij ons thuis eten. Ze mogen aanschuiven bij ons 

gezin en genieten van de veiligheid, ze kunnen dingen delen of niet. We slaan een arm om ze 

heen en zeggen: “Joh, wat rot voor je! Kom maar even tot rust, ik wil er voor je zijn. Je mag 

lekker uithuilen als je wilt.” 

 

En dat is wie onze Hemelse Vader ook voor ons wil zijn! We kunnen aanschuiven bij Hem aan de 

tafel. Genieten wat Hij voor ons heeft. Ook al hebben we verdriet, zijn we blij, zijn we boos, 

twijfelen we aan Hem of dingen die gebeuren, Hij is 

erbij en slaat een arm om je heen. Zonder verwijten, 

gewoon Ik Ben bij je! 

 

Dat was in het kort de boodschap van de preek die 

we tijdens deze zondag in Rafael mochten doen. We 

hebben genoten om dit samen voor te bereiden omdat 

dit is wat afgelopen jaren met God hebben ervaren. 

Hij is erbij en Hij is Papa!  

 

Markus 

is in Nederland gebeten door een teek. Na bloedonderzoek bleek dat hij het beestje dat de 

ziekte van Lyme veroorzaakt, in zijn bloed heeft. Dat was schrikken. De uitslag van het 

bloedonderzoek kregen we toen we alweer in ZA waren. Dus snel naar de huisarts voor een 

antibioticakuur. Omdat onze huisarts ook christen is, heeft hij ook gebeden voor Markus. Heel 

fijn en bijzonder is dat! Markus voelt zich verder prima en we geloven dat het beestje straks 

helemaal weg zal zijn. 



 

Iets anders dat uit het bloedonderzoek kwam, is dat Markus een enorme glutenintolerantie en 

koemelkintolerantie heeft. Afgelopen 2 jaar is hij elke maand ziek geweest. Hoofdpijn, 

diarree, koorts. We zijn bij verschillende specialisten geweest en ze zeiden allemaal wat 

anders en niets hielp. Nu eet hij glutenvrij en we bidden dat dit helpt.  

 

Dankbaar 

zijn we voor alle mooie ontmoetingen die we met jullie hebben gehad in NL. Het was een pittige 

tijd, waarin we bijna elke dag de hort op waren om vrienden/ familie te ontmoeten of te 

presenteren. Ondanks dat hebben we ook nog veel vrienden niet (lang of vaak genoeg) kunnen 

ontmoeten. Dat vinden we jammer!  

 

Dankbaar zijn we ook voor de vele bemoedigingen die we kregen van veel mensen. We hebben 

gebedskaarten uitgedeeld en het is zo gaaf om te weten dat er voor al ‘onze’ kinderen gebeden 

wordt vanuit Nederland! Dank jullie wel!  

Ook hebben we een aantal financiële sponsors erbij. Dat was nodig en geeft nu wat meer 

ontspanning. We konden afgelopen weken de servicebeurt van de VWbus weer doen en we 

konden Markus medicijnen betalen. We vertrouwen dat God voor ons zorgt en zijn dankbaar 

voor jullie vrijgevigheid. 

 

Thuis 

Het is goed om weer thuis te zijn. Markus en NM vinden het fijn om weer met hun eigen 

speelgoed en vrienden hier te spelen. Wij zijn blij dat we alle kinderen weer konden zien. We 

hebben ze gemist en zij ons.  

 

Wilfred heeft een 2-weekse cursus Biblical Preaching and Teaching gedaan Hij heeft het 

verlangen te groeien in het delen van Gods woord en dat hier te gebruiken bij de jongens, de 

mannen, in de lokale kerk. We zijn benieuwd hoe God dit zal gaan gebruiken. En hij is weer bij 

de ex-verslaafden om te helpen met houtbewerking. 
 

 Kids uit Roodewal, Riverview en Avianpark zingen samen    Noa Maria gaat vaak mee naar het programma 
 

Ik heb afgelopen weken veel muziek gemaakt met kinderen uit drie verschillende 

sloppenwijken. Uiteindelijk hebben ze met elkaar gezongen in een concert. Eenheid is zo 

belangrijk voor de kinderen op te leren. Eenheid in Jezus, eenheid door samen muziek te 

maken. Het is weer fantastisch om hier te kunnen zijn en te werken! 

 

Baie seen en drukkies vir julle almal! 

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. 


