
 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant 

punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar 

het tabblad Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het tekstvak 

voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
  

Na een bijzonder goede reis, die mooi volgens programma is verlopen, ben ik, Els, inmiddels al weer ruim drie weken thuis. 

Wat is er veel gebeurd in die tijd. En wat hebben we in alles steeds Gods leiding, sterkte en Zegen mogen ervaren! Frans 

heeft het thuisfront bemand en vanuit de verte steeds meegedacht. Handig is Skype toch. Bijzonder was dat we ook in 

afgelegen gebieden in Zuid Afrika vaak een betere internet ontvangst hadden dan hier in Oldeholtpade ….. 

Naast de trainingen, waarover hieronder meer, heb ik een conferentie kunnen bijwonen van de Zuid Afrikaanse tak van Foun-

dations for Farming. Dit was een inspirerende bijeenkomst, waarin belijdenis, verzoening en samenwerking centraal stonden. 

Veel van de aanwezigen hebben bij CHE aansluitende bedieningen, waarmee we dus kunnen samenwerken in Zuid Afrika.  

Gedurende zo’n reis zijn we vaak bij heel verschillende mensen te gast. Daardoor hoor je veel over wat er in Zuid Afrika speelt 

en hoe christenen van verschillende rassen daarmee omgaan. Dan word ik vaak heen en weer geslingerd tussen enerzijds 

gedachten als ‘hoe anders Afrika is vergeleken met Nederland’ en anderzijds ‘dat de verschillen met Nederland steeds kleiner 

worden’. Zo zat ik in de eerste week aan tafel bij een Venda familie. Heel traditioneel werd er, echt in stilte, maïspap met kip 

en allerlei groente gegeten. Vervolgens schuift dan echter de hele familie voor de Zuid Afrikaanse ‘Idols’ voor de buis. 

Verwarrend en confronterend! Bij hen had ik ook weer even zo’n gek onzeker gevoel, veroorzaakt door het zijn in een andere 

cultuur. Ze hadden namelijk speciaal voor mij aardappels gekookt – dat hoorde ik pas tijdens de maaltijd en laat ik die nu juist 

niet hebben opgeschept… Ai, eventjes zo’n moment van ongemakkelijkheid, want je voelt dat je je gastvrouw geen recht doet. 

Met veel gelach zijn we daar weer doorheen gekomen. En ik hoefde niet toch alsnog een aardappel te nemen…. . Mooi he, 

e liefde van Christus wint en overbrugt uiteindelijk altijd! 

Op www.strongroots.nl is de Blog te lezen met foto’s erbij. We danken onze Vader voor hen die door meedenken, 

bemoediging, financiën en gebed ons werk en deze reis hebben meegedragen! Wil je ook mee gaan doen? Klik dan hier. 
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   Ons leven laten opbouwen door Hem!  

“Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof 

vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid” – 

Collossenzen 2:7. Het CHE programma helpt mensen om dit in de praktijk te brengen. 

Het is mooi om te zien hoe mensen de CHE-visie opvangen en ermee aan de slag willen gaan. Starten blijft 

echter altijd moeilijk. Graag roepen wij jullie daarom op om te bidden voor de mensen die de trainingen 

hebben bijgewoond. Dat zij echt die stappen waarvoor zij visie hebben ontwikkeld zullen zetten. Dat daardoor 

hun eigen levens gaan veranderen en er daardoor ook dingen gaan veranderen in hun gemeenschappen.  

Groeien in Christus blijft een continue proces, voor hen en voor ons. Eh….,  

maken wij daar ook wel genoeg ernst mee eigenlijk……?  

Iedereen betekenisvolle kerstdagen toegewenst alvast en een hartelijke groet en zegen, 

Frans en Els 

 

 

http://www.strongroots.nl/agenda.html
http://www.foundationsforfarming.org/trainings/south-africa/
http://www.foundationsforfarming.org/trainings/south-africa/
http://www.strongroots.nl/
http://www.strongroots.nl/meedoen.html
http://www.chenetwork.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jesus Christ Church, Polokwane 

De voorgangster van deze kerk heeft in juli het visie seminar in Mukula (Venda) 

bijgewoond. Daarom wilde zij erg graag dat het leiderschap in haar kerk nu ook kennis 

zou maken met het CHE programma.  

Tijdens dit seminar, waar 14 mensen aan deelnamen, werd het CHE programma 

heel enthousiast ontvangen. Wel bleek duidelijk dat deze jonge kerk eerst nog wil 

gaan werken aan eigen gemeenteopbouw, voor ze klaar zijn voor een CHE 

programma.  

 

Rhema Kingdom Life Centre 

Zoals eerder verteld, heb ik in de periode van 1987 tot 1995 meegewerkt in het 

team van een  evangelisatiebediening, Divine Life Ministries. Deze bediening is  

uitgegroeid tot een kerk en heet nu Rhema Kingdom Life Centre. Kwamen we in de 

begintijd vaak bij elkaar onder grote bomen of in schoolgebouwen, inmiddels is er onder 

leiding van het voorgangers echtpaar Muligwe (hiernaast) een groot kerkgebouw met 

verschillende bijgebouwen gebouwd. Er is hier, naast de zondagse diensten en grote conferenties die er worden 

gehouden, ook een professionele school gevestigd. De kerk heeft een Bijbelschool en wil nu ook met haar leden meer de 

gemeenschap in gaan. Ze zien dat de moslims steeds actiever worden in de gemeenschappen. Dat versterkt nog meer de 

overtuiging van de kerk, dat evangelisatie niet alleen bestaat uit grote evangelisatie evenementen. Maar dat ze als 

christenen met het evangelie naar mensen toe moeten gaan. Ook is het besef doorgedrongen dat jongeren heel snel 

‘verwestersen’, waardoor ze niet alleen losslaan van hun eigen cultuur, maar ook van goede normen en waarden. De 

pastor sprak ervan hoe triest het is, dat dit een verloren generatie lijkt. Daarom hebben ze ons uitgenodigd om een visie 

seminar te komen geven. Dit was een grote groep van 32 heel gemotiveerde mensen. Mevrouw Muligwe was een 

fantastische hulp en vertaalster tijdens dit seminar! Ook zij beraden zich momenteel of en hoe ze CHE zullen gaan starten. 

    
 Hierboven naast elkaar: De kerkhal, op voorgrond van de gebouwen vrouw met WK hoed  , een schoolklas, een werkgroep  tijdens het Visie seminar 

Visieseminars in Venda en Polokwane  

Samen met lokale mensen hebben we drie CHE-Vision seminars kunnen doen met in totaal vijfenvijftig mensen.  

Een CHE Vision seminar is een één- of tweedaagse training, waarin de CHE-aanpak aan geïnteresseerde christelijke 

leiders wordt uitgelegd. De bedoeling is dat degenen die hierdoor enthousiast worden en met CHE aan de gang willen 

gaan, een groep kandidaten selecteren, die als trainer getraind kunnen worden. Die training kunnen wij dan geven. Zij 

organiseren zelf de logistiek van een training en nodigen ons uit. Meer over trainingen, zie hier en op de website van CHE. 

 

 

 

 

 

 

CHE: Een naadloze combinatie van 

ontwikkeling van een gemeenschap, 

evangelisatie en discipelschap training 

Iyani Bible and Training institute 

In de eerste week van de reis ben ik, na gesprekken en wat voorbereidend werk in 

Pretoria, doorgereisd naar Venda, zo’n 450 km rijden. Daar werd ik hartelijk verwelkomd 

door de familie Nefefe op Iyani Bible and Training institute. Met assistentie van Lufuno 

Tshivhase hebben we de volgende twee dagen een CHE-visieseminar gegeven. Het 

regende niet hard, maar wel de hele dag, waardoor de plek bijna onbereikbaar werd… 

Dat gaf wel enige uitdagingen (mensen kwamen laat en de stroom viel uit…), maar we 

hebben toch twee dagen heel goed kunnen werken met negen leiders van de 

gereformeerde kerk van Venda. Zij willen de komende tijd besluiten of en hoe zij de CHE 

methode kunnen gebruiken in het werk in hun kerken en gemeenschappen.     

http://www.strongroots.nl/de-che-training.html
http://chenetwork.org/che_traininginfo.php


 

 

 

 
 
 
 
 
  

        
                     Martin                                                 De Mukulagroep                                               Jeannette 

 

Samen met Martin en Jeannette Harder hebben we in Mukula een training van een week aan elf trainers kunnen geven. 

Lees hier hun verhaal. Martin en Jeannette werken binnen het C-A-N netwerk met het CHE-programma in Kwa Zulu 

Natal. In juli zijn Frans en ik bij hen geweest om te assisteren met het opzetten van tunneltenten voor de modeltuin van 

hun trainingcentrum; zie nieuwsbrief van augustus 2013. Ze zijn nu voor deze training naar Venda gekomen; in 

Polokwane hebben we elkaar getroffen en zijn we samen verder gereden. Het was geweldig om deze training samen te 

doen. Bijzonder hoe God dit heeft geleid; wie had een paar jaar geleden kunnen bedenken, dat we hier samen zouden 

optrekken? We kregen het wel erg warm, want de temperatuur bouwde op tot 39 graden !  

Het was een bijzonder leuke groep. Prachtig om te zien hoe mensen in zo’n week opengaan als een bloemknop en 

ontdekken dat ze dit met Gods hulp kunnen doen! In maart hoop ik hen weer te zien en gaan we verder met het proces. 

Dit was trouwens de eerste CHE training van trainers die er, voor zover wij weten, in Venda is gegeven. 

Een CHE Training van Trainers (ToT) is ontworpen om trainers te trainen, die in hun eigen gemeenschap mensen 

trainen om CHE te implementeren. Zie voor bijzonderheden over deze training hier en op de website van CHE. 

 

      

                Een van de deelnemers                                                  Veel groepenwerk    De werkruimte 

Meer informatie over ons en ons werk op www.strongroots.nl, waar we tijdens reizen ook berichten plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofdweg 201, 8474 CE Oldeholtpade, The Netherlands, +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083, www.strongroots.nl 

Meedoen met dit werk? Klik hier 
 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op:  
        ING 115 29 14, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Els Nijman 

 

Afmelden nieuwsbrief: mail naar emn@home.nl met in onderwerp ‘uitschrijven’ 

C-A-N: Building bridges to 

share hope and vision 

     

Volgende reis:  Maart/April 2014. Zie hier voor voorlopig globaal programma 

 

 

Training van trainers in Mukula, Venda 

http://www.mission4kzn.org/nieuws/tot1invenda/
http://www.strongroots.nl/uploads/2/0/7/6/20766326/nieuwsbrief_4_els_nijman.pdf
http://www.strongroots.nl/de-che-training.html
http://chenetwork.org/che_traininginfo.php
http://www.strongroots.nl/
http://www.strongroots.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Strongroots/Mijn%20documenten/Dropbox/Strongroots/Partner%20worden%20van%20Strongroots.docx
mailto:emn@home.nl
http://www.strongroots.nl/agenda.html

