
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, 

jubelen en juichen van vreugde (Jesaja 35:1) 

 

Alles zal bloeien  
Het is de tijd van het jaar dat alles 

weer gaat bloeien. De hele warme 

dagen worden afgewisseld met 

hele koele dagen. Deze weers-

veranderingen zijn erg goed voor 

het oplopen van een verkoudheid 

of een griepje. Maar het mooie van 

deze tijd is dat alles wat zo 

ontzettend dor en bruin was, 

langzaam weer groen begint te 

worden. De dorre vlakte verdwijnt, 

de wildernis jubelt en bloeit. Niet 

alleen in de natuur, maar we zien 

het ook in de mensen om ons 

heen. Gods Geest is aan het werk 

en wij zien meer en meer mensen 

opbloeien en Jezus liefde voor hen 

aannemen. Na het bloeien, komen 

de vruchten en we kunnen haast 

niet wachten om de vruchten te 

zien!  

De lente is daar 
De lente kriebels zijn ook ons als 

gezin niet voorbijgegaan. Er wordt 

regelmatig geniest en geproest. 

Maar we genieten ook van het 

weer en de tuin die weer begint uit 

te lopen. De kinderen genieten 

weer van het buitenspelen met de 

andere kinderen van Melusi. 

Een bloeiende Kids Church  
Ook in onze bedieningen zien we 

mooie veranderingen. In de vorige 

nieuwsbrief spraken we nog over 

het Siyasebenza project wat een 

groot succes is en voor het seizoen 

2016 zitten we geheel vol. Ook de 

Kids Church is gaan opbloeien. 

 

 

 

We zijn gegroeid van circa 30 

kinderen per zondag naar 

gemiddeld meer dan 50 kinderen. 

Afgelopen schoolkwartaal hebben 

we gesproken over de 10 geboden 

en dat was een groot succes. De 

kinderen kennen de liedjes en 

zingen levendig mee. Op de 

laatste dag van het kwartaal zijn 

we met de kinderen naar een park 

geweest met het 10 geboden 

monument en hebben daar 

genoten van een gezellige 

picknick. En ow ja, regelmatig 

horen wij onze eigen Levi en 

Sarah zeggen: “Papa, jij jokt niet 

he, want dan maak je één van de 

10 geboden kapot”! 

Bomen verkoop  
De groentetuin komt deze 

maanden ook weer tot leven. Toch 

hopen we nog op iets meer regen. 

Ondertussen hebben we de 

nieuwe kwekerij ook in gebruik. 

Naast een aantal groenten die we 

voor de keuken gebruiken, hebben 

we hier ook inheemse bomen 

staan; ongeveer 100 stuks. Deze 

heeft Daniel in april van dit jaar 

opgekocht bij een veiling en 

verkoopt deze door aan klanten 

hier in Dundee. Hiermee hopen we 

op de langere termijn de 

groentetuin volledig 

zelfvoorzienend te krijgen. Eind 

augustus zijn de eerste bomen 

verkocht en dat heeft bijna 500 

euro opgeleverd. Daar kunnen we 

weer heel veel zaailingen, zaad en 

kunstmest van kopen. 

 

 

 

 

Dankt u mee voor: 
 

 Dankt u met ons mee voor 

Nothando en Nokwanda die 

gedoopt zijn? Bid dat zij 

standvastig mogen groeien in 

geloof. 

 Dank voor de Kids Church die 

enorm aan het groeien en 

bloeien is. Dank voor de 

mogelijkheden die er zijn om 

Gods woord te planten in de 

jonge levens van de kinderen. 

 

 Dank voor de geweldige tijd die 

we samen mochten hebben met 

de jongeren uit Johannesburg. 

 

Bidt u mee voor: 
 

 Bid u mee voor Nothando? Haar 

familie staat niet achter de 

keuze die zij heeft gemaakt om 

Christen te worden en dit zorgt 

voor een moeilijke situatie bij 

haar thuis.  

 

 Bid u mee voor de droogte in 

(Zuid) Afrika? We hebben snel 

veel meer regen nodig. 

 Bid u mee voor ons als 
gezin? Dat we een goede 
balans mogen hebben en 
dat we open zullen staan 
voor het werk dat God in 
ons doet. 
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Een grote groep bezoekers   
In de eerste week van oktober was 

het ook erg levendig op de missie. 

Niet alleen omdat de kinderen 

schoolvakantie hadden, maar nog 

meer omdat wij een grote groep 

tieners ontvingen van een kerk 

vlakbij Johannesburg. 18 jongens 

en 18 meisjes kwamen om de 

armen te dienen, ons als team te 

helpen daar waar nodig en om 

verder te groeien in hun geloof. In 

deze week hebben wij in twee 

townships afval verzameld en 

opgeruimd. In totaal 6 pick-up 

auto’s vol! Ook hebben we veel 

kinderclubs gedraaid, het 

ziekenhuis bezocht en een worship 

& talent show georganiseerd. 

Zaterdag zijn we met de groep  

gaan wandelen op een boerderij 

met wilde dieren, zwemmen in de 

rivier en natuurlijk “braaien!” 

Zondag heeft een deel van de 

groep de kerkdienst verzorgd en 

het andere deel had een groot 

aandeel in de Kids Church. Daniel 

was behoorlijk druk met de 

voorbereidingen en het 

programma voor deze grote groep 

bezoekers. Iets wat hij vol passie 

heeft gedaan. We mogen  

terugkijken op een zeer geslaagde 

week. Tijdens de worship & talent 

show had Daniel nog een 

bijzondere ervaring met een 11-

jarige jongen die niet met de bus 

mee mocht. Vastberaden als hij 

was, kwam hij toch naar de 

worship & talent show. Wil je 

weten wat er toen gebeurde, lees 

dan het verhaal op onze weblog: 

www.danielske.nl. 

Nieuw leven 
De eerste doopdienst van het 

seizoen is ook weer een feit. 

Omdat wij altijd in een 

buitenzwembad dopen is het toch 

wel “fijn” als het een beetje mooi 

weer is met warme temperaturen. 

De meeste van onze doopdiensten 

vinden plaats van september t/m 

mei. Op 16 oktober mochten we 9 

mensen van de gemeente dopen.  

Onder hen 2 jongens die tijdens 

de jeugdconferentie hun leven aan 

Jezus hebben gegeven. Ook 

Nothando, het meisje dat de 

Mission Bible School in 

Pietermaritzburg heeft gedaan en 

Nokwanda lieten zich dopen. 

Nokwanda ontmoette Daniel 4 

maanden geleden tijdens een 

Kidsclub in Kwasithole. Ze vroeg of 

ze met mij een interview kon 

hebben over het werk wat wij in 

de verschillende townships doen. 

Tijdens dit interview sprak ik over 

het doel van ons leven en hoe God 

ons had gebruikt voor Zijn 

Koninkrijk. Tijdens dit gesprek 

pakte ze een boek van de 

Mormonen erbij en vertelde ze dat 

ze niet goed begreep wat het 

allemaal betekende. Ze was net 

twee weken daarvoor uitgenodigd 

voor een samenkomst bij de 

Mormonen. Ik vertelde haar wat er 

in stond, maar ook over de 

waarheid die ze kan vinden in de 

Bijbel. Die dag ruilde ik haar boek 

voor een nieuwe Zulu Bijbel. Al 

gauw kwam Nokwanda elke 

vrijdag trouw naar onze tiener 

bijbelstudie, ging het Woord voor 

haar leven en heeft ze haar hart 

aan Jezus gegeven. Wat gaaf om 

te zien dat God in harten van 

mensen werkt! 

Groet 
Zo nu en dan worden we erbij stil 

gezet dat onze manier van leven, 

in een gemeenschap,  zowel een 

voorrecht als een uitdaging is. We 

merken dat we in een periode 

zitten waarin we regelmatig 

worden uitgedaagd  om ons 

opnieuw de vraag te stellen: wat 

vinden wij belangrijk (voor ons als 

gezin), wat dragen wij uit naar de 

mensen om ons heen en is dit God 

welgevallig?  Dit alles zodat ons 

karakter meer en meer zal groeien 

naar Zijn beeld.  

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 
 

Joan Lentink 
Financiën 

 j.lentink@hotmail.com   

 

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. 
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