
 W  E  R  K  G  R  O  E  P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
 

                                                     Kampen,   februari 2011 Nieuws nr. 3
Geachte lezers,                                                   
Wij houden onze aandacht  nu meer gericht op een aantal contacten in het buitenland. In 
onze vorige brief schreven wij hier al over. Deze contacten hebben wij niet aangezocht,  
maar zij kwamen spontaan onze computer  binnen. Wij geloven dat niet zomaar gebeurde, 
maar dat in deze zaak ook Gods hand aanwezig was en nog is. Wij zullen nu meer ingaan 
op de buitenlandse contacten, hoewel u wellicht nieuwsgierig bent naar  wat er in 
Swaziland gebeurt. Als u uzelf niet kunt bedwingen, dan vindt u in het laatste  gedeelte  
van deze brief het vervolg van de gebeurtenissen in dit land.
Wonderbaarlijk wat er alzo gebeurt.  Wij als werkgroep zijn zeer dankbaar  dat wij mee 
mochten helpen met bijbels, zangboekjes en kinderbijbels. Bidt u alstublieft voor Wesley, 
de Zuid- Afrikaanse medewerker en zijn Swaziaanse helper. Zij verzetten een enorme 
hoeveelheid werk. Ditzelfde geldt ook voor Kees en Else Lugthart. Al met al is er veel 
gebed nodig om alles in de juiste banen te leiden. Verder kan giften geven ook geen 
kwaad.
 
KENIA – Gebied ELDORET
Hier heeft pastor William Getumbe om hulp gevraagd. Wij hebben hier een aantal  
pakketten  met inhoud naartoe gestuurd. Men was daar erg blij mee. Een probleem bij 
hulp aan zo’n kerk in Eldoret is de taal barrière. De Kenyanen in deze streek spreken  
van huis uit Swahili, maar zij kennen ook Engels. Echter hun Engels is niet zodanig goed, 
dat zij vlot met een Engelse Bijbel kunnen omgaan. Daarbij komt ook nog dat velen niet  
kunnen lezen of schrijven. Toch hebben wij in overleg met pastor William de boeken in 
het Engels gestuurd. De kinderbijbels werden bijna opgegeten, omdat daarin de 365 
Bijbelse verhalen met plaatjes geïllustreerd staan. Ook hebben wij met het oog hierop 
enkele kleurdozen met potloden gestuurd. Men kan nl. wel afdrukken van elk verhaal  
maken en de kinderen deze laten inkleuren. Al met al is dit contact  de moeite waard. 
Misschien wilt u het werk van pastor William Getumbe in uw gebed meenemen.
 
MYANMAR ( Birma)
In dit land zijn de kerken aan zichzelf overgelaten sinds de zendingsgenootschappen met  
hun werkers het land moesten verlaten omstreeks 1966. Zoals al vaker is gebleken in de 
geschiedenis is dit soms niet eens slecht voor de inlandse kerken. Nu zijn zij gedwongen 
zelfstandig/volwassen met hun kerkleden om te gaan en voor zo ver wij dat zien, doen 
zij dat ook. Wat betreft  de taal spreekt men Engels als basistaal. Uiteraard is de taal van 
de streek erg belangrijk. 
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In onze contacten, die hoofdzakelijk per e- mail gaan, schrijven wij in het Engels. De 
voorganger waar al enige jaren contact  mee hebben, heeft een eigen gemeente onder  
zich, terwijl hij op 20 andere, kleine gemeenten het toezicht houdt. Wij hebben hem 
voorzien van al de meest noodzakelijke Bijbels, kinderbijbels, Bijbelse woordenboeken, 
concordanties, etc. 
Als er iets bijzonders gebeurt  in de gemeente, dan maakt hij daar foto’s van en stuurt  
deze naar  ons op. In de maand januari 2011 kregen wij te zien hoe drie jonge mensen 
gedoopt werden in een geïmproviseerde badkuip als doopvont. Deze nieuwe leden zijn 
zeer ijverig voor de Heer schreef de voorganger. Op maandag 7 februari 2011 kregen wij 
het nieuws door dat er een heel gezin tot  geloof was gekomen. Bid u alstublieft voor 
deze nieuwe kerkleden.
 
 
INDIA (Andhra Pradesh)
Het valt niet mee om in dit grote land van meer dan een miljard mensen de plaats te  
vinden vanwaar een noodkreet komt om hulp. De voorganger die ons e- mailde woont in 
Guntür hebben wij uitgevonden. Deze plaats ligt in een gebied dat qua taal zo’n 110 
miljoen inwoners heeft die de Telugu taal spreken. Dit maakt de zaken wat eenvoudiger. 
Wij konden de voorganger voorzien van een groot aantal Bijbels, zodat zijn 
gemeenteleden nu allemaal een Telugu Bijbel in bezit hebben. Hij maakte hiervan 
prachtige foto’s. Deze spreken boekdelen, zij zijn zeer verguld met hun bezit.
Juist recent  schreef pastor Jonathan, dat hij op half februari 2011 een Bijbelschool-
cursus is gestart  voor opleiding van jonge pastors die in landelijke omgeving willen 
werken. Als werkgroep helpen wij hem financieel om de Bijbelschool in te richten en te  
runnen.
  
Nu Open Doors een actie is gestart  om een groot aantal Indiase voorgangers van Bijbels 
en Bijbelse woordenboeken en concordanties, een soort basispakket te voorzien, 
verheugen wij ons. Het zal in een grote behoefte voorzien.   
 
INDIA (West Bengalen,  Khirpai. )
Dr. Tapan Manna, die ons e- mailde met verzoek om hulp, is voorzitter  van de Ghatal 
Missionary Baptist Fellowship heeft een vrij groot gebied onder zijn hoede.  De plaats  
Khirpai ligt ongeveer 120 km westelijk van Kolkata (Calcutta). In overleg met dr. Tapan 
Manna hebben wij het afgelopen jaar een aantal speciale studieboeken aan zijn Bengaals 
Bijbel Instituut  gegeven. Het was een plezier om deze aan te schaffen en door te sturen.  
Waarom een plezier, omdat het heel belangrijk is voor de studenten om goed basis-  en 
naslagmateriaal te hebben. De studenten worden op deze Bijbelschool klaar gestoomd om 
ingezet te worden op diverse plaatsen in het district  als voorganger, o.a. in het district  
Orissa. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
NIEUWS UIT  SWAZILAND
I.I.I.  MINISTRY van Kees en Else Lugthart,  Piet Retief, Suid- Afrika
Waarlijk, God heeft grote dingen gedaan! De Leeuw van Juda heeft gebruld in Swaziland. 
Het kruisevangelie heeft krachtige en eeuwige vrucht gedragen. Het jaar 2010 zal door 
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ons nooit meer vergeten worden, want er zijn zeer velen tot  geloof in de Here Jezus 
Christus gekomen. Aan Hem al de eer en dank!
 
Tevens ook onze dank aan jullie, onze gebedsvrienden, die zo trouw voorbede voor het  
werk in Swaziland gedaan hebben  -   voor jullie ondersteuning voor ons persoonlijk en 
het werk door de jaren heen waarzonder wij dit nooit konden doen.
 
Na twee tentcampagnes in maart  en juni van 2010 hebben wij het samen na gebed en 
overleg goed gedacht om verder geen campagnes dat jaar te houden, maar  alleen met  
nazorg door te gaan. De geestelijke opbouw van deze jonge christenen gaat nu boven 
alles.
 
Wesley, onze trouwe medewerker en zelf een donkere Zuid- Afrikaan heeft eerst  overleg 
gepleegd met de betrokken gelovigen van die twee gebieden en toen een programma 
opgesteld. Hierin werd afgesproken dat hij iedere maand vier keer 3- 4 dagen naar  
Swaziland zou gaan, tweemaal naar  elk dorp (Enkhaba en Emsaweni). Dat is tot  zover 
uiterst  geslaagd geweest en door de jonge gelovigen beslist zeer op prijs gesteld.
 
Het zou echter  voor Wesley alleen teveel zijn geweest, en toen wij vroegen of hij hulp 
nodig had, was zijn antwoord dat hij het erg fijn zou vinden en dat hij al iemand 
meenam om hem te helpen. Hij vertelde ons toen van Bongani Shongwe, een jonge Swazi 
broeder die een goede bijbelschoolopleiding in Zuid- Afrika had ondergaan. (Swaziland is 
een zelfstandig land in zuidelijk Afrika) Hij had een last voor deze jonge gelovigen.
 
Samen doen ze het erg goed en is er steeds een geweldig fijne, open interactie en 
teamgeest met de nieuwe gelovigen geweest waarin er echte geestelijke groei en diepe 
samenhorigheid ontwikkeld is. Daarvan getuigde Wesley voortdurend met grote 
dankbaarheid alsook van hun trouwe bijwoning. Hij vertelde dat in Enkhaba het aantal  
gelovigen die de Bijbelstudies bijwonen van 146 naar  149 gestegen was!
 
De 600 nieuwe christenen uit Emsaweni komen niet allemaal naar  de Bijbelstudies omdat  
een groot aantal zich bij de twee Evangelische Gemeenten heeft aangesloten.  Beide 
voorgangers kunnen hun vreugde niet op met de geweldige vermeerdering van hun 
gemeenten (!) Een groep van zo’n 500 bekeerlingen komen erg trouw. In tweeen verdeeld, 
komen zij bij elkaar in een grote schoolzaal, die gratis ter  beschikking is gesteld. 
 
De bijwoning van de soldaten is prakties voltallig, tenzij zij niet aanwezig zijn door 
oefening. Bid voor hen die HIV/AIDS hebben. Ook voor hen die niet lezen of schrijven, 
hen hebben we tot  hun grote vreugde een audio- Bijbel kunnen geven. 
 
O ja, voor ik vergeet, zijn computer  is door een prachtige nieuwe Dell “laptop” vervangen 
(door twee giften uit Nederland) Onze dochter   Ruth uit Amerika kon hem veel 
goedkoper  aanschaffen en hierheen brengen. Wesley is in de wolken!
 
Met ondersteuning van een groepje gelovigen konden we Bongani elke maand een 
bezoldiging geven van 200 euro. De extra  trips, verblijf, voedsel en brandstof hebben 
onze fondsen voor het eerst  sinds vele jaren uitgeput. Mede vanwege een enorm 
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verminderde wisselkoers krijgen we helaas bijna 3 ZARand per euro minder. Dat slaat  
hard.
 
Nu zitten we echter  met een dilemma wat we graag met jullie willen delen, want nu 
smeken de jonge gelovigen Wesley om nog met het nazorgwerk door te gaan tot  
tenminste juni 2011. Ze verlangen sterk om nog verder in het Woord gegrond te worden 
door de studies uit de Bijbelse Discipelschapcursus die door Wesley les voor les 
aangeboden worden – in totaal 21 lessen. Van deze lessen zijn er door hem al 18 in het  
siSwati vertaald.     
 
Wij voelen dat we de volgende SMS boodschap van Wesley, die hij op 8 december 2010 op 
mijn mobieltje doorgaf, ook aan jullie willen meedelen:
 
“Ik wilde dit nu nog niet met  u delen, maar ik voel dat ik het toch moet doen. Gisteren  
hebben de broeders en zusters van Enkhaba, samen met  die van Emsaweni, tranen  
gestort over het feit dat we het nazorgwerk niet meer zouden vervolgen zoals nu het  
geval was. Ze vroegen mij hoe het zal zijn om hen te blijven bedienen, tenminste tot a.s.  
juni of tot  al de lessen behandeld zijn? Ik heb de lessen zojuist weer doorgekeken. We 
hebben er slechts enkelen behandeld. Ik weet het werkelijk niet, Mkhulu (mijn  
aanspreektitel).
Als ik het geld zou hebben, zou ik vier keer per maand naar hen toegaan, tot ze op hun  
voeten kunnen staan en ik absoluut voldaan zou zijn met  hun geestelijke volwassenheid.  
Mijn hart is bij hen. Sinds ik als prediker ben begonnen, heb ik zo’n grote oogst nog  
nooit ervaren. Het allerliefst zou ik hen verder geestelijk zien groeien…”          
 
Juist voor ik deze nieuwsbrief wilde drukken, ontvingen we een SMS van Wesley waarin hij 
schreef dat de gelovigen van Ngonini in Swaziland hem hebben gevraagd om van 1- 28 
februari 2011 een campagne te houden:
“Ik voel in mijn geest dat we moeten gaan en Jezus Christus aan die gemeenschap  
moeten verkondigen. Het nazorgwerk zal gewoon doorgaan. Op de betrokken datums  
zullen we het team in de tent  verlaten om het nazorgwerk te doen…”
Menselijk gesproken hebben wij geen antwoord hoe dit financieel allemaal verwezenlijkt  
kan worden, al voelen wij ook sterk dat het nazorgwerk moet doorgaan. De Heer heeft  
tot  zover nog altijd wonderlijk voorzien en zal dat ook blijven doen door middel van Zijn 
kinderen. (Fil.4:19).
 
Wat de aankoop van Swazi Bijbels betreft, heeft Wesley ons gevraagd om dat nog steeds 
onder jullie aandacht  te brengen. Heel veel fondsen zijn daarvoor reeds ingekomen en 
konden honderden Bijbels en liederenboekjes tegen gereduceerde prijs aanschaffen en 
aan de gelovigen die het niet konden betalen uitdelen. Velen van hen zijn in de wolken 
dat ze nu een eigen Bijbel bezitten en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat zij er  
dagelijks uit lezen en daardoor de bijbelstudies veel beter  kunnen volgen en steeds 
naslaan, want nu ontvangen zij elk een gedrukte les van datgene dat behandeld wordt.  
In juli ben ik met het drukken van de lessen begonnen en ben ik daar de afgelopen 5 
maanden op en neer mee bezig geweest. Ergens in augustus kwam Wesley de eerste 7 
lessen ophalen, waarvan ik er 5000 van elk gedrukt en gevouwen had. Die zijn door de 
jonge mensen van zijn gemeente in elkaar gestoken. Nu doe ik het rustig aan en druk er  
2500………
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Overige zaken van de Zuid- Afrikaanse brief zijn minder relevant, zodat wij als werkgroep 
het  hierbij willen laten.
Wij willen u opnieuw opwekken voor de nieuw- bekeerden in Swaziland te bidden. En als u 
ergens nog een spaarpot heeft voor eventuele slechte tijden, denk er eens over na of 
misschien nu de “slechte” tijden zijn aangebroken voor de noden onder de pasbekeerden  
in Swaziland. Er is tekort  aan bijbels, kinderbijbels, liederenboekjes en de salarissen van 
de nazorgwerkers dienen betaald te worden. Kees en Else Lugthart  weten dat God zal 
voorzien, misschien wel door uw spaarpot.
 
Verdere gegevens van het echtpaar Lugthart. Giften kunnen overgemaakt worden op de 
volgende nummers: Giro 81.51.98  of ABN-AMRO 48 63 80 335,  beide nummers staan op 
naam van de Ned. Gemeenschap voor Wereldevangelisatie te Hoenderloo. Graag met 
duidelijke vermelding:  gift voor Kees en Else Lugthart.
Verdere praktische gegevens:
Postadres: Postbus 454, Piet Retief 2360 Zuid- Afrika
Tel/fax: *27- 17 8261395
Mobiel: 072 7973016
e- mail: c.lugthart@lando.co.za 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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