
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.  

Psalmen 42:9 (NBV) 

 

Vertrouw op Hem  
De laatste tijd zijn we ons er weer 
meer bewust van hoe belangrijk 
het is dat we in alle situaties waar 
we mee te maken hebben op God 
leren vertrouwen. We gaan er 
vaak makkelijk mee om, maar wat 
nou als je vertrouwen en je geloof 
op de proef wordt gesteld? Zo 
proberen we al bijna een jaar onze 
auto te verkopen. En steeds lukte 
het net niet. We weten dat onze 
auto gewoon te duur is voor de 
lange termijn. Op het moment dat 
deze weer net niet wordt verkocht, 
zakt de moed je wel een beetje in 
je schoenen. Afgelopen week was 
er plotseling een doorbraak en 
binnen 24 uur hadden we de auto 
verkocht. Dan blijkt toch weer dat 
Gods tijd beter is dan onze tijd. 
Het is schoolvakantie hier en we 
hadden de auto de komende twee 
weken ook niet echt nodig! We 
mogen op Hem vertrouwen.  

Ons wel en wee 
We kijken terug op een heerlijke 
vakantie in mei met het gezin, 
waarbij we hebben genoten van al 
het moois wat Zuid-Afrika te 
bieden heeft: zon, zee, strand, 
bergen en safariparken! We 
merkten dat het erg nodig was om 
deze tijd van ontspanning samen 
te hebben. Het leven met drie 
jonge kinderen is prachtig maar 
ook intensief.  We merken dat we 
erg snel vermoeid zijn. Het blijft 
een constant aandachtspunt om 

 

 

 

 

balans te vinden tussen rust en 
werk. Iets wat op het 
zendingsveld soms erg lastig is. 
Levi en Sarah hebben nu 3 weken 
schoolvakantie en genieten van 
het samen spelen met de andere 
kinderen die op Melusi wonen. 
Judah groeit goed en is een vrolijk 
mannetje. Hij vindt het heerlijk 
om rond te tijgeren en met zijn 
grote broer en zus te spelen. 

Discipelschapskamp & Kids fun day!  
In juni mochten 16 jongeren bij 
Melusi logeren. Deze jongeren, 
bestempeld als onze (nieuwe 
groep) discipelen, hebben in een 
korte tijd een heel aantal lessen 
gehad over puur leven en dienen. 
Daniel mocht hen uitleggen hoe je 
een boeiend kinderverhaal kan 
vertellen. Dit hele kamp had tot 
doel dat aan het eind de discipelen 
zelf een Kids Fun Day zouden 
organiseren met leuke spelletjes, 
verhalen, een werkje, zingen, 
enzovoort. Het was een koude 
zaterdag, maar we mochten toch 
25 kinderen verwelkomen voor 
onze Kids Fun Day. Het thema was 
“op aarde”, waarbij het 
scheppingsverhaal centraal stond 
en dat wij een verantwoordelijk-
heid hebben om zorg te dragen 
voor Gods schepping. De 
discipelen lieten zich allemaal van 
hun beste kant zien. Het was 
ontzettend goed om te zien, dat 
wat ze hadden geleerd, ook in de 
praktijk werd gebracht. 

 

 

 

 

Dankt u mee voor: 
 

 Dank voor de relaties die zijn 

verdiept met de discipelen. 

Er is meer openheid gekomen 

en meer mogelijkheid voor 

geestelijke groei in de groep. 

 Dank voor de drie echtparen 
die de afgelopen jaren trouw 
in onze TFC hebben gediend. 

 
 Dank voor Joan en Sietske 

Lentink die actief betrokken 
zullen gaan worden binnen 
onze TFC. 

 
 Dank voor de groei van Siya 

Sebenza. Het is 
overweldigend om te zien dat 
we in korte tijd vele gezinnen 
hebben kunnen helpen aan 
een baan en daarmee aan 
een vast inkomen. We 
danken ook voor alle 
jongeren die hun leven aan 
Jezus hebben gegeven en 
bidden voor hun verdere 
groei. 
  

Bidt u mee voor: 
 

 Bid voor de nieuwe groep 

discipelen die het kamp bij 

ons hebben gehad. Dat de 

lessen mogen uitwerken in 

hun harten en dat ze mogen 

groeien in relatie met hun 

redder Jezus. 

 Een constant gebedspunt is 
ons gezin, dat we juiste 
keuzes zullen blijven maken 
en dat we een goede balans 
zullen blijven zoeken tussen 
rust en werk. 

 
 Wilt u voor onze TFC bidden, 

dat we mogen groeien in 
eenheid en passie voor het 
werk dat God ons 
toevertrouwd. 
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Siya Sebenza werkt   
Na 9 maanden sinds de oprichting 
kunnen we wel zeggen dat Siya 
Sebenza behoorlijk succesvol is. 
Meer dan 250 studenten hebben 
de cursus work4aLiving gevolgd en 
een groot deel hiervan slaagt aan 
het eind van de cursus met een 3E 
certificaat. Dit certificaat laat zien 
dat ze per direct ingezet kunnen 
worden, dat hun Engels goed is en 
dat ze werken volgens de 
standaarden van excellentie. 
Ondertussen zijn door het 
banencentrum al ruim 80 banen 
gevonden, wat inhoudt dat de 
meeste 3E studenten reeds een 
baan hebben. Ook hebben ruim 40 
studenten tijdens deze cursus hun 
leven aan Jezus gegeven. Op dit 
moment zijn wij aan het nadenken 
om discipelschapscursussen te 
gaan geven, zoals Youth Alpha. 
Siya Sebenza biedt daarnaast ook 
vervolgcursussen aan welke de 
studenten na de work4aliving 
cursus kunnen volgen. De 
vervolgcursussen bestaan uit 
verkooptechniek, basis 
computervaardigheden en sinds 
vorige maand hebben wij ook een 
cursus receptionist en 
officemanagement. De meeste 
cursussen worden gegeven door 
Ayanda, onze trainer. Daniel zorgt 
vooral dat Siya Sebenza goed kan 
opereren en onderhoudt heel veel 
contacten met winkelhouders en 
managers in Dundee om zo 
nieuwe banen te vinden. Vele van 
deze studenten komen 
rechtstreeks van de middelbare 
school en zijn soms al jaren bezig 
om een baan te vinden. Zij komen 
uit de meest arme gebieden. Het 
vinden van een stabiel inkomen is 
dan ook van essentieel belang. In 
maart mocht Daniel samen met 
Ayanda de oprichtster en directrice 
van Siya Sebenza – Ena Richards 
– ontmoeten. En tijdens onze 
vakantie is Daniel naar de 
ééndaagse Siya Sebenza 
conferentie in Port Elizabeth 
geweest. Op deze conferentie 

waren wij met zo’n 40 deelnemers 
van ca 30 verschillende Siya 
Sebenza centra. God zegent dit 
werk, omdat HIJ het fundament is 
van dit programma! En… we zien 
het groeien! Op dit moment 
werken wij al met een wachtlijst 
van ruim 3 maanden (!) voor de 
Work4aLiving cursus. Daarnaast 
zien we dat Siya Sebenza 
zelfvoorzienend is. De inkomsten 
dekken de uitgaven en daarnaast 
zijn wij in staat om onze trainers 
te betalen. God is goed, ZIJN plan 
werkt altijd!   

Onze kanjers, de TFC   
De afgelopen maanden is er veel 
veranderd in onze thuisfront 
commissie. Vanaf het begin van 
onze ‘zendingscarriere’ zijn Ronald 
en Anneleen Durand, Bert en 
Rosanne van Renselaar en Wiecher 
en Mirjam Bakx actief geweest 
binnen onze TFC. Nu is de tijd 
gekomen om deze taken over te 
dragen aan andere mensen die 
hierin willen meewerken. Johan en 
Marinde Rothuizen zijn ook al 
enkele jaren betrokken in onze 
TFC en blijven de taken van 
voorzitter en communicatie 
uitvoeren. Nieuw in onze TFC zijn 
Joan en Sietske Lentink, die in 
eerste instantie de taak van onze 
financiën op zich zullen nemen. 
We zijn enorm dankbaar voor deze 
groep mensen die zich hebben 
ingezet de afgelopen jaren en 
kijken uit naar de toekomst waarin 
we met elkaar God mogen dienen! 

Groet 
We willen iedereen die mag 
genieten van een vakantie een 
hele goede tijd toewensen. Ga met 
Hem, zoals Daniel’s vader 
regelmatig zei! Psalm 42 zegt het 
als volgt: Overdag bewijst de 
HEER ons zijn liefde, 's nachts 
klinkt een lied in ons op, een 
gebed tot de God van ons leven!    

Een hartelijke groet, 
Daniel, Elske, Levi, Sarah en 
Judah

 

Meer informatie: 

 

www.eglesia.nl 

 
www.melusi.com 

Thuisfrontcommissie 

Johan & Marinde Rothuizen 
Voorzitters, Gebed, Logistieke 

ondersteuning en communicatie 
 johan_nl@hotmail.com 

 06-82000266 
 

Wiecher & Mirjam Bakx 
Financiën 

 wiecherbakx@hotmail.com   

 06-42233102 

 
Ons adres 

Melusi Christian Community 
Daniel & Elske van de Vlag 

P.O. Box 503 
3000 Dundee 
South Africa 

Skype: danielske1 
Twitter: danielske1 

 danielske.vandevlag@gmail.com 

 

Ondersteuning 

U kunt Fam. van de Vlag steunen: 
NL66 RABO 0151 9507 25  

t.n.v. Eglesia 

Onder vermelding van: 

Gift t.b.v. Melusi Project 

 

Giften met aangegeven bestemming 

worden zonder aftrek van onkosten 

aan de betrokken zendeling 

overgemaakt. Giften zijn 

belastingaftrekbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


