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Meewerken aan ‘sterke wortels’ door gebedspartner te zijn  

van Frans en Els van Weelie-Nijman  

 
 

Fijn dat je (weer) meedoet door voor ons en ons werk te bidden! 

 

Lieve vrienden, 

Aanstaande vrijdag gaan we weer op reis naar Zuid Afrika. Nu weer samen! In deze brief vind je informatie 

over de reis en de gebedspunten.  

We zeggen het elke keer, maar wat is het fijn om te weten dat jullie voor ons bidden!  

De reis is van 4 September tot 12 oktober. We starten deze keer met een conferentie van het CHE netwerk 

in zuidelijk Afrika bij Johannesburg. Daarna gaan we via Pretoria naar Polokwane, Tzaneen en Venda, terug 

naar Pretoria, naar Mafikeng (westen) en weer terug naar Pretoria. Zie de kaart. In Venda zitten twee 

getrainde groepen trainers, die we verder coachen en waar we vervolgtraining mee doen. Daarnaast staan 

er drie Visie seminars en een CHE workshop op het programma en een grote training van trainers vlakbij 

Tzaneen. 

Tussendoor vinden er altijd ontmoetingen plaats om het CHE-netwerk uit te breiden en het CHE-programma 

in de Limpopo provincie en andere gebieden van Zuid Afrika bekend te maken.  

We hopen dat jullie door onderstaand programma biddend mee kunnen reizen. Als je ons onderweg wilt 

volgen, kijk op de Blog van www.strongroots.nl of op de Facebook pagina van Strongroots. Als het enigszins 

mogelijk is, zullen we hier nieuws en foto’s op zetten.  

Reacties zijn heel bemoedigend ☺ dus die ontvangen we graag!  Hartelijke groet en zegen, Frans en Els                                          

 
 

Alles gepland zoals hieronder staat, maar natuurlijk altijd DV. Aan het begin van de reis staat al 

veel vast – aan het eind zit ruimte om er activiteiten tussen te plannen en/of te schuiven.  

 

➢ Bid voor veiligheid tijdens de reis, alsook voor wijsheid voor het nemen van besluiten en zegen 

tijdens overleg en trainingen. 

➢ Bid voor ons als echtpaar. We moeten een goed team zijn tijdens de reis en trainingen. Omdat 

Frans vanuit zijn werk hierin stapt en Els er dieper in zit en alles heeft voorbereid, moeten we veel 

communiceren. 

 Bid voor de trainers die bezig zijn CHE te implementeren. Ze hebben Gods kracht en inzicht nodig.  

 Bid voor geestelijke openheid in de groepen die worden getraind en de mensen die we zullen 

ontmoeten. Dat geestelijke lessen worden omgezet in goede acties/keuzes en dat door de 

visieseminars de goede, dienstbare, mensen met CHE aan de slag willen gaan. 

➢ Bid voor onze eigen houding in alles. Dat wij ons steeds openstellen voor Gods leiding en voor 

ogen houden dat het doel steeds is om mensen te laten groeien in Christus. 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Limpopo,+South+Africa/@-23.7739098,29.14569,8z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1ec6c91436cd30c1:0x62893d1e66c8dc4a
http://www.strongroots.nl/
https://www.facebook.com/Strongroots.nl?ref=hl&ref_type=bookmark
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Reis in meer detail: 

4 - 5  September – Reis van Amsterdam naar Johannesburg. Met een gehuurde auto rijden we maandag 5 September 

door naar Pretoria (60 km), waar we overnachten en de volgende dag doorgaan naar Nooitgedacht, bij 

Johannesburg, voor de Regional CHE Council van Zuidelijk Afrika.  

6 – 9 September –  Regional CHE Council van Zuidelijk Afrika. We zullen hier met allerlei mensen en organisaties, 

die met het CHE programma werken, netwerken, ervaringen uitwisselen en elkaar toerusten. Op de 9de vertrekken 

we naar Fourways, waar we zullen overnachten en de volgende dag een visie seminar doen. 

Bid voor open gesprekken, wederzijdse bemoediging en groei van visie voor het CHE-werk en zicht op het 

elkaar aanvullen. 

10 September -  CHE visie seminar MAF. Deze organisatie wil graag dat hun staf weet hoe het CHE programma in elkaar zit 

en wat de wholistische strategie erachter is; zoals je waarschijnlijk weet, valt CHE  onder Wholistic Transformational 

Community Development (WTCD). Dit zullen we doen met een seminar van 1 dag. 

Bid voor een inspirerende training en dat de medewerkers de visie goed opvangen en een plek gaan geven binnen hun 

werk. 

11-13 September – Even pas op de plaats en het doen van voorbereidingen voor de komende trainingen. We zijn dan 

in Pretoria te gast bij onze Zuid Afrikaanse familie, Jaco en Hermien Naude. 

 

                                                                                                   Jaco en Hermien        

14 September – Reizen naar Venda (Limpopo Provincie) - 439 km, waar we ’s avonds te gast zijn bij Pastor Nefefe en zijn 

gezin. De volgende dag zullen we Lufuno Tshivhase assisteren  een CHE visie seminar te doen met een groep managers van 

de vier Home Based Care centres, die de SCDO geadopteerd heeft. Er zijn al een aantal van de Home Based Carers getraind 

als CHE trainers. Om echter het CHE programma goed te kunnen implementeren hebben ze meer steun nodig van de 

managers. Lufuno is  verantwoordelijk voor het implementeren van het CHE programma binnen de activiteiten van de SCDO. 

Bid voor een goede reis van Pretoria naar Venda. 

               
Lufuno Tshivhase 

15 September -  CHE visieseminar met managers van Home Based Care Centers.  

De home based carers geven al veel zorg aan ouderen en zieken in de gemeenschappen. Het CHE programma verbreedt hun 

kennis naar andere levensgebieden, het stimuleren van ontwikkeling en voegt daar ook het evangelie bij. 

Bid voor sterkte en vrijmoedigheid voor Lufuno om dit goed te organiseren en te doen! Ook voor de managers – dat zij 

net zo enthousiast worden als de trainers voor het implementeren van het CHE programma in het werk van de Home 

Based Carers. 

Na het seminar rijden we naar Levubu, waar we vijf dagen te gast zullen zijn bij Graig en Wilna Whitcomb, voorgangers 

echtpaar van ‘die Christelike Gemeente’ in Levubu en hoofden van de lagere school die daarbij hoort. Zij hebben zicht met 

hun gemeente opgeworpen als ondersteuners van de bediening van Strongroots. Els was destijds 2 jaar deel van deze 

gemeente toen de vader van Craig er nog voorganger was. 

http://www.mafsa.co.za/
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        Craig en Wilna Whitcomb 

16 september – Vrije dag, waarin we ook voorbereidingen doen voor de komende dagen 

Bid voor Craig en Wilna als voorganger-echtpaar, hun gemeente en de school die ze leiden. 

17 september – CHE workshop Tshilidzini – Het hoofd van de paramedische dienst wil graag dat de paramedici in de 

Limpopo provincie met een wholistische ontwikkelingsvisie hun werk gaan doen. Zij heeft ons gevraagd met zo’n 30 van hen 

een workshop hierover te doen. (Dit is ook het ziekenhuis, waar Els 10 jaar heeft gewerkt als fysiotherapeut). 

Bid voor ons, dat we echt een wholistische ontwikkelingsvisie kunnen overdragen door de modules die we 

gekozen hebben. 

18 september – Huisbezoeken met de trainers van de Mukula groep.  

 

De Mukula trainersgroep met hun twee voorgangers 

We hopen huisbezoeken te doen bij trainers in Tshitereke en Maungani. We kijken ernaar uit te zien hoe ze bezig 

zijn met het CHE programma en waar wij hen met raad en daad kunnen assisteren.  

Bid voor vruchtbare ontmoetingen en voor zegen op het werk van de trainers: dat zij hun visie vasthouden, 

niet ontmoedigd raken en met enthousiasme doorgaan. 

19 September – Afspraak met Pastor Edward Luruli, initiator van de Mukula trainers groep. 

Bid voor een vruchtbaar gesprek, waarin hij er visie voor krijgt hoe hij de trainers verder kan helpen om 

betere trainers te worden en hij hen daarbij kan ondersteunen. 

20 September – Presentatie over het werk van Strongroots in de ‘Christelike Gemeente’ in Levubu 

Bid voor een inspirerende presentatie, waardoor mensen in deze gemeente goede informatie krijgen en 

enthousiast worden voor het werk. 

In de middag rijden we van Levubu naar Nkowankowa (118 km) waar we de volgende dag aan een training van 5 

dagen beginnen van een groep van zo’n 15 trainers uit twee gebieden: Pulaneng en Mafarani. 

                    

We zullen vijf nachten overnachten bij Pastor Helen Baloyi in Nkowankowa (linker foto). Foto midden: Praises 

Mhlongo. Foto rechts: Praises Mhlongo en haar man Matthew.                   



Strongroots 
Gebedsbrief 

4 

 

4 

21 - 25 september – Training van Trainers (ToT1) in Pulaneng  

Na een visie seminar in Februari hebben twee voorgangers (uit Mafarani en Pulaneng) besloten een CHE programma 

te willen starten. De afgelopen maanden hebben zij trainers geselecteerd, die nu samen een training zullen doen. 

Matthew en Praises Mhlongo (hierboven) ondersteunen deze training financieel, maar ook als voorbidders en grote 

stimulators achter de schermen. Praises komt zelf uit een van deze gemeentes (Mafarani). 

    

In bovenstaand kerkgebouw (vanbuiten en vanbinnen) zullen we de training doen; op de rechter foto waren we bezig 

met de voorbereiding. 

 

Bid deze week voor deze training: 

 Voor de nieuwe trainers – dat ze alles zullen begrijpen en zich de visie achter het CHE programma 

goed eigen kunnen maken; 

 Voor ons  – een open mind, veel begrip om aansluiting te vinden bij de nieuwe trainers en 

uithoudingsvermogen om alle modules goed neer te zetten; 

 De gemeenschappen van Pulaneng en Mafarani; 

 Voor pastor Mashabela (Pulaneng), pastor Baloyi (Mafarani) en Mathew en Praises Mhlongo, die als 

stimulators aan de zijlijn meedoen. 

 

Aan het eind van de laatste trainingsdag rijden we naar Polokwane 97 km), waar we drie dagen te gast zullen zijn bij 

Mac & Elsa van de Berg; zij zijn het hoofd van Eagles Nest Christian School.  

 

26 – 27 September – Ontmoetingen en follow-up in Polokwane 

In de vorige reizen zijn er een aantal CHE visie seminars geweest in en rondom Polokwane. We zullen met een aantal 

voorgangers en leiders daarover doorpraten. 

Ook zullen we hier een paar vrienden bezoeken. 

Bid voor goede gesprekken die gericht zijn op het werk voor Zijn Koninkrijk 

 

28 september – 3 oktober – Aantal dagen vakantie in Kruger wildpark. 

Het zal heerlijk zijn na de trainingen hier een aantal dagen te mogen rondrijden! 

Bid voor veiligheid en een goede tijd samen 

 

3 oktober – Terugrit naar Pretoria – 550  km 

Bid voor een goede reis en goede afsluiting. Frans vertrekt de volgende dag weer naar Nederland. Els blijft een 

week langer om nog een training te doen. We zijn in Pretoria weer te gast bij Jaco en Hermien Naude. 

4 oktober – Terugreis Frans 

Bid voor een goede reis voor Frans en ‘n goede voorbereiding van de training van de volgende dagen voor Els. 
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5 – 6 oktober – CHE Visie seminar van twee dagen voor leiders van gemeentes van de United Reformed Church 

of South Africa (URCSA) in Mamelodi 

In juli heeft Els aan leiders en een predikant van de Nederduits Gereformeerde kerk in Pretoria een CHE-presentatie 

gegeven. De predikant heeft nu een seminar voor 35 mensen georganiseerd om predikanten van gemeentes, die 

vanuit Pretoria worden ondersteund, het CHE programma te helpen leren kennen.  

Bid voor deze leiders; dat zij CHE zullen omarmen en er mee aan de slag willen gaan. 

7 – 10 oktober – Waarschijnlijk een bezoek aan goede vrienden Willy en Lena Bohmer in Mafikeng. Hier hebben we 

in juli 2014 een visie seminar gedaan met een aantal voorgangers. Els zal daar met Willy en Lena opvolging aan 

geven. In deze laatste dagen van de reis zullen waarschijnlijk ook nog verdere afspraken komen, die te maken 

hebben met trainingen in de toekomst.  

 

Willy en Lena Bohmer 

Bid voor goede ontmoetingen en dat Els steeds open oren vindt voor een totaalbenadering (discipelschap, 

ontwikkeling en evangelisatie) van ontwikkelingswerk, waar het CHE programma binnen valt. 

 

11 – 12 oktober –Terugvlucht Els, Johannesburg naar Amsterdam.  

Bid voor een goede reis en behouden aankomst in Nederland. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

We zijn heel erg blij dat jij in gebed achter ons staat! Zonder gebed van anderen kunnen wij ons werk 

niet volgens Gods plan doen. Door jouw gebed help je mee christelijke leiders in Afrika te bemoedigen 

en toe te rusten om met hun eigen mensen in hun gemeenschappen evangelisatie en ontwikkeling in gang 

te zetten.  

 

In gebed met jullie verbonden, Frans en Els 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften voor het werk van Strongroots kunnen worden overgemaakt op: NL35INGB0001152914, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de 

Bres’, Harderwijk, o.v.v. Strongroots 


