
 

 

Bid u mee voor: 

 

 Onze discipelen. Het is 
geweldig om te zien dat zij 
dieper wortelen in het 

geloof, ondanks dat hun 
leefomstandigheden niet 
eenvoudig zijn. Bid dat ze 
sterk in hun geloof mogen 
blijven staan. 
 

 De komende 

jeugdconferentie. Wilt u 
mee bidden dat de Heilige 
Geest harten aanraakt van 
de jongeren die hier komen. 

 
 Dat wij als gezin voldoende 

energie mogen hebben voor 

de komende 
jeugdconferentie. Voor ons 
gezin is dit een drukke 
periode met grote 
verantwoordelijkheden. 
Elske geeft leiding aan het 

muziekteam en Daniel is 
verantwoordelijk voor de 
algehele organisatie van 
MYC.  

 

Dankt u mee voor: 

 

 Het fantastische 
discipelschapskamp. Deze 

heeft ervoor gezorgd dat we 
zowel geestelijk en 
praktisch voorbereid 
worden voor de aanstaande 
jeugdconferentie. 
 

 Dat onze kinderen gezond 

zijn en het erg naar hun zin 
hebben op hun nieuwe 
school. 

 
 Dat de Preconference Day 

een succes was. We hebben 

alvast de nodige ervaringen 
opgedaan voor de komende  
jeugdconferentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groei! 

God’s Koninkrijk groeit, van een klein 

zaadje tot een mosterdplant. Als je 

ooit mosterdzaad hebt gezien, dan 

weet je dat het echt een klein zaadje 

is, hooguit 1 mm groot. Toch komt er 

uiteindelijk een metershoge struik 

uit. Uit dat kleine zaadje kan iets 

reusachtigs groeien. Enige jaren 

geleden zijn wij bij Melusi begonnen 

met zaaien. Nee, niet in de 

groentetuin, maar in de harten van 

mensen. Tijdens kidsclubs, tiener- 

Bijbelstudie groepen, jeugdavonden 

en outreaches. En nu, na enkele 

jaren, zien we groei! Vele jongeren 

wortelen dieper in de blijde 

boodschap van Jezus’ liefde en zijn 

genade. Een groep van 25 jongeren 

staan dicht bij de werkzaamheden 

van Melusi. We zien hen zeker één of 

twee keer per week. We noemen ze 

discipelen. Niet van Melusi, maar van 

onze Here Jezus. De meeste van hen 

zijn reeds gedoopt. Echter, zij leven 

in moeilijke omstandigheden in de 

townships. Het volgen van Jezus kost 

hen veel. Soms worden ze 

buitengesloten door de familie, 

bespot, belachelijk gemaakt, 

vernederd. Waarom? Omdat ze 

bewust kiezen Jezus te volgen en niet 

traditionele rituelen, die haaks staan 

op wat de Bijbel ons leert. De kleine 

zaadjes van het evangelie die jaren 

geleden zijn geplant, beginnen te 

groeien. Ooit zullen zij de hoekstenen 

zijn van de gemeenschappen waarin 

zij leven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd Alpha cursus 

Omdat wij graag jongeren verder 

zien groeien in het geloof, willen wij 

ze op alle mogelijke manieren 

bouwstenen aanreiken. Tijdens het 

Siya-Sebenza opleidingsprogramma 

vragen wij of er mensen zijn die 

Jezus willen aannemen. Sinds eind 

vorig jaar zien we dat grote groepen 

jongeren hier gehoor aan geven. 

Maar ja, dan hebben ze misschien 

wel Jezus aangenomen, maar weten 

ze eigenlijk nog niet veel van de 

bouwstenen van het christelijk 

geloof. Daarom bieden we hen sinds 

september afgelopen jaar een Jeugd 

Alpha cursus aan. Daniel heeft tot nu 

toe al deze cursussen gegeven. Het is 

een verkorte versie, omdat we 

binnen de opleiding slechts een paar 

uur tot onze beschikking hebben. We 

zien dat de jongeren de Jeugd Alpha 

cursus erg waarderen. Enkele van 

hen komen  zondags in de Melusi 

Fellowship. Ook de directrice van 

Siya-Sebenza hoorde van dit succes 

en nu wordt de Jeugd Alpha cursus 

bij elke Siya-Sebenza training 

centrum aangeboden. Want groei 

begint met een goed fundament!   

 

Preconference Day 

Begin april hadden we een 

Preconference Day. Een soort testdag 

voor de aanstaande jeugdconferentie. 

Met zo’n 180 jongeren hebben we 

God aanbeden. Verder hebben we 

een spellencarrousel gehouden, waar 

de jongeren konden kiezen tussen  

competitieve spellen, muzikale 

spellen, grappige spellen of juist 

‘Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam 

en in zijn akker zaaide.  Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt 

een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’      (Marcus 4:31,32 NBV) 

 



  

creatieve activiteiten. Het was een 

hete dag, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Op deze dag mocht 

Elske leiding geven aan het 

muziekteam en Daniel deelde het 

woord in de eerste sessie van de 

middag. Het thema was; Jezus is 

onze Koning. Het was een goed 

voorproefje van wat we mogen 

verwachten tijdens onze aanstaande 

jeugdconferentie. 

 

Discipelschapskamp 

In de verdere voorbereidingen voor 

onze aanstaande jeugdconferentie 

heeft Daniel een discipelschapskamp 

georganiseerd. Op een eenzame 

boerderij in de bergen, ver van 

internet, elektriciteit en 

Telefoonverbinding, werd gewerkt 

aan de praktische en geestelijke 

voorbereidingen voor de 

jeugdconferentie. Samen met 12 

stafmedewerkers en 21 discipelen 

namen wij tijd voor gebed en 

aanbidding, door middel van praise 

en worship. Het delen van 

getuigenissen en het actief 

deelnemen in verschillende 

workshops die door de staf werden 

verzorgd. Daarnaast was er tijd voor 

ontspanning, zoals wandelen, 

zwemmen, paardrijden, achter op de 

tractor meerijden, kampvuur maken, 

enzovoort. Tijdens één van de 

avonden was de aanwezigheid van de 

Heilige Geest duidelijk merkbaar. God 

sprak tot een ieder om onze pijn en 

verdriet los te laten, en het bij Hem 

te brengen. In dat moment kwamen 

veel emoties los bij zowel de 

discipelen als stafmedewerkers. Gods 

aanwezigheid en liefde die avond 

zorgde voor genezing, herstel en 

vergeving. Wat een feest dat wij in 

eenheid mogen groeien naar God en 

naar elkaar!    

 

Jeugdconferentie MYC 2017 

Van 27 tot en met 29 april hopen wij 

onze jeugdconferentie te houden, 

genaamd MYC. Al weken lopen wij op 

de missie rond met T-shirts met het 

logo van MYC erop. Vorig jaar 

beleefden wij onze primeur in een 

hele grote tent, maar dit jaar pakken 

wij het iets anders aan. We weten 

nu, dat we rond de 300 jongeren 

mogen verwachten. Dat kan, als we 

alle stoelen eruit halen, precies in ons 

kerkgebouw. Het thema voor dit jaar: 

Uw Koninkrijk komt! Wij hopen dat 

de Heilige Geest dit jaar ook weer 

vele harten aanraakt. Dat er kleine 

‘mosterdzaadjes’ worden geplant zeg 

maar.  

 

Wat de ‘vlaggetjes’ bezighoudt? 

Bij het begin van het nieuwe jaar 

wordt er weer van alles gepland. Zo 

zijn Levi en Sarah begonnen bij hun 

nieuwe school, genaamd Uelzen 

primary school. Ze hebben het er 

uitstekend naar hun zin.  Als gezin 

doen we het goed. In onze wekelijkse 

planning proberen we een balans te 

vinden tussen tijd voor ons als gezin 

en de verantwoordelijkheden die we 

dragen voor onze bedieningen. Wat 

verder nog op de planning staat: half 

augustus hopen wij voor een korte 

periode naar Nederland te komen als 

gezin, om onze paspoorten en visa te 

verlengen. Ergens in deze periode 

plannen we ook een 

ontmoetingsmoment met iedereen 

die ons wil begroeten. Zeg maar een 

soort ‘meet & greet’. Wat, wanneer 

en waar zal duidelijk worden in onze 

volgende nieuwsbrief. Wij kijken uit 

naar deze persoonlijke ontmoeting. 

Voor nu, onze groeten op papier, met 

de beste bedoelingen, 
 

Liefs, 

Daniel, Elske, Levi, Sarah en Judah  

 

 

 
 

Meer informatie: 

 

www.eglesia.nl 

 

 

www.melusi.com 

Thuisfrontcommissie 

Johan & Marinde Rothuizen 

Voorzitters 

 johan_nl@hotmail.com 

 

Miranda Wildbret 

Communicatie en nieuwsbrief 

 mirandawildbret@gmail.com 

 

Ronald & Mirjam Willemsen 

Financiën en Gebed 

 rjrwillemsen@hotmail.com 

 

Joan & Sietske Lentink 

Logistieke ondersteuning 

 

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. 

 

mailto:danielske.vandevlag@gmail.com

