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SAMENKOMSTEN

1. MALIZAYO

Tekst: Romeinen 1:8-17

Thema: Het evangelie is de kracht 
van God om tot verlossing te komen. 

Laten we dit zonder schaamte 
verkondigen.

Datum: 30 oktober 2022



2. NGWEGWE

Tekst: Mattheüs 7:21-28 Datum: 9 oktober 2022

Thema: Jezus is ons fundament, laat ons bouwen op 
Zijn woorden waardoor wij niet zullen vergaan.



3. KWAVISHAVISHA

Tekst: Romeinen 1: 8-17
Thema: Het evangelie is de kracht van God om tot verlossing te komen.
Laten we dit zonder schaamte verkondigen.

Datum: 6 november 2022

Heilige Avondmaal 

Tekst: Mattheüs 7:21-28

Thema: Jezus is ons 
fundament, laat ons 
bouwen op Zijn 
woorden waardoor wij 
niet zullen vergaan. 

Datum: 20 november 2022



4. ENKUMANE

Tekst: Genesis 50:15-21

Thema: God kan in Zijn soevereiniteit kwaad voor goed gebruiken. Laten we 
daarom degenen vergeven die tegen ons zondigen.

Datum: 27 november 2022



Evenementen en bijeenkomsten
1. Viering en bevestiging

Wij zijn God dankbaar voor de viering van de pensionering van emeritus M.M. 
Funeka en dat M.E. Mahlangu's bevestiging goed is verlopen. God komt alle 
glorie toe. Heel erg bedankt dat dit een succes is geworden met jullie bijdrage.



2. Hervormingsdag
Op 29 oktober hebben we de hervorming gevierd met de jongeren. We hebben de film 
Luther gekeken en les gekregen in wat de hervorming voor ons betekent.
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3. Kerkenraadsbijeenkomsten

Bovenstaande foto's zijn gemaakt na een financiële bijeenkomst van de ouderlingen. Er 

zijn nog geen foto's van de gehele kerkenraad.

De gemeenschap bedienen
1. Bedienen van scholen
Rev Mahlangu is gestart met het samenwerken met scholen in de omgeving. Hij is
uitgenodigd om de opening bij Inhumani High School te leiden. Daarnaast leidt hij
iedere week de opening bij basisschool Mqolombeni.



Dankwoord
1. CZZA

Wij zijn de Heer heel erg dankbaar voor onze broeders en zusters in Nederland voor de 
ondersteuning die wordt gegeven aan de kerken in Zuid-Afrika. Wij zijn dankbaar voor het werk 
dat wordt verricht door de zendelingen, dat tot nu toe haar vruchten afwerpt. Wij zijn dankbaar 
voor de gebeden, het advies en de liefde die mogelijk worden gemaakt door de ondersteuning. Moge 
God u zegenen. 

2. THE BAKKIE

          2009 Ford Ranger 3.0 TDCI Ouderling Zoba Sithole & Rev. M.E Mahlangu

Onderweg naar New Castle om een auto te kopen

Wij zijn dankbaar dat de Heer ons heeft gezegend met nog een auto om te helpen bij het 
uitvoeren van Gods werk. Op 27 oktober 2022 zijn ouderling Sithole en Rev Mahlangu naar
Newcastle gereden om de auto te kopen.

3. Huisvesting
Wij danken de Heer en eren Hem omdat Hij ons heeft gesteund in de kwestie van huisvesting van de 

dominee. Wij zijn dankbaar voor de CZZA, Rev. T.P. Hlela en alle andere gelovigen die voor ons 
hebben gebeden en ons hebben geadviseerd. Na tussenkomst van de CZZA hebben twee leden van het 

bestuur gevraagd om een vergadering met Rev. Mahlangu en hebben hem verteld dat hij en zijn 
familie welkom zijn om in het huis te komen wonen. Hiervoor zijn we erg dankbaar. We wachten nog 

wel op een formeel document waarop de nieuwe ontwikkelingen zijn overeengestemd. 

4. Vertrouwd raken met de gemeenteleden
Met de hulp van God hebben Rev. Mahlangu en zijn vrouw de gemeenteleden en de gemeente 
leren kennen.



Gebedspunten en toekomstplannen
1. MIDILLOVO

Op 9 november 2022 hebben Rev. Mahlangu en Emeritus 
Zaca elkaar ontmoet om te discusseren over de gang van 
zaken in Midillovo en hoe Idwala Lensindiso het beste de 
gemeenteleden van Mahlabathini kan bedienen. 
Hiervoor vragen wij om gebed. 

2. De gemeenteleden en gemeenten leren kennen
Wij vragen om gebed zodat de Heer de dominee mag zegenen in het leren kennen van de
gemeenteleden en de gemeenten, zodat het evangelie van Christus beter verkondigd kan worden.

3. Meer gemeentewerkers en middelen
Het werk is veel en het werkgebied is groot. Er is behoefte aan meer gemeentewerkers in het veld
en meer middelen om het evangelie te verkondigen. Op dit moment kunnen sommige
gemeenteleden maar twee zondagen in de maand naar de kerk omdat er niet altijd transport
gevonden kan worden.

4. Educatieve bijeenkomsten voor vrouwelijke tieners in de gemeente
Mrs. Mahlangu, de vrouw van Rev. Mahlangu wil gaan beginnen met het opzetten van
educatieve bijeenkomsten voor vrouwelijke tieners in de gemeente en het verspreiden van
maandverband. Dit is nodig omdat sommige kinderen verwaarloosd worden en ouders geen
seksuele voorlichting geven. Wij vragen u om ook hiervoor te bidden.

5. Aanmelden als trouwambtenaar
Rev. Mahlangu is momenteel aan het studeren om gekwalificeerd trouwambtenaar te worden.
Binnenkort moet hij hier een examen voor doen. Ons verzoek is om voor hem te bidden.

Gebed en groet
Wij groeten jullie in de naam van onze Here Jezus Christus. Wij denken aan jullie in onze 
gebeden en wij danken de Heer voor jullie en voor de liefde die jullie ons geven.
Ook bidden wij dat de Heer jullie kerk mag blijven zegenen en dat Hij Zijn kerk blijft heiligen.
Laat het ons weten als er dingen zijn waarvoor wij kunnen bidden.




