Pinkster 2014: Makhathini Gebedsversoeke
Dag 1:


Kinderbediening: Meer as 60% van die totale bevolking in Makhathini is skoolgaande en jonger.
Die meerderheid van hierdie kinders word groot of as weeskinders of binne ‘n onvolledige
gesinsstruktuur. Daar leef soveel getuienisse in ons midde van jong lidmate wat getuig dat hul
vir die eerste keer deur die evangelie aangeraak was in hul kinderjare by die kerk se
sondagskool. Prys die Here vir die honger na die Woord in kinder harte. Die vyf kleuterskole
onder die kerk se toesig en beheer, speel ook ‘n groot rol in die geestelike emosionele en
intellektuele ontwikkeling van kinders.



Themba Mahlangu: Bid vir Themba as kinderevangelis wat die verantwoordelikheid opneem
om die sondagskole by al die 22 bedieningspunte te koordineer. Die opleiding van die personeel
geniet hoë prioriteit. Ons dank die Here vir ‘n goed opgeleide persoon (Petra Kollege) wat
kinderevangelisasie in die gemeente kan doen.

Dag 2:


Jeugbediening: Ons dank die Here vir ‘n aktiewe meelewende jeugvereniging in die gemeente
onder voorsitterskap van Joseph Mthembu. Dit is vir die leierskap belangrik dat jongmense die
liefde en omarming van die gemeente ervaar en daarom word hulle aktief betrek by die
aanbieding van eredienste by die afsonderlike bedieningspunte. Bid vir die jaarlikse groot
jeugkamp by Mapaya die naweek van 27 Julie 2014. Bid ook vir die “Transformers” – groep
jongmense vanuit die gemeente wat met die hulp van “Scripture Union” se materiaal ‘n 12
weke program by onderskeie skole hanteer.



Bheka Manzini: Bheka is ‘n jongman wat voltyds in die gemeente werk en by Ndumu
woonagtig is. Hy is ‘n goeie rolmodel vir die jongmense. Bid saam met ons dat die Here hom sal
oprig as ‘n toekomstige geestelike leier in die gemeente.

Dag 3:


Sosiale uitdagings: Die
werkloosheidsyfer vir hierdie area
word aangegee as ‘n minimum van
70%. Sowat 25% van alle
hoërskoolmeisies word swanger. Dit is
algemeen dat jongmense na skool in
die area rondloop met geen hoop en
uitsig op die toekoms nie en gevolglik
maklik vasgevang word in ‘n kringloop
van sosiale wanpraktyke. Die mileu
waarin mense daagliks leef is baie
neerdrukkend en permissief. Tog as jy
deur die vlaktes ry, dan is daar so baie
vriendelike mense wat jou met
lewensblyheid begroet.



Lungani Mandlakazi: Lungani werk reeds vir sewe agtereenvolgende jare in die gemeente as
maatskaplike veldwerker (Geen salaris sedert Junie 2013). Sy ywer en passie waarmee hy, as
seun van die gemeente, sy werk doen is vir almal tot inspirasie.

Dag 4:


Gesinsbediening: Volgens navorsing bestaan ‘n basiese gesin in Makhathini uit ses persone
waarvan gemiddeld vier vroulik en ten minste een reeds HIV-geïnfekteer is. Dit is algemeen dat
kinders in ‘n soortgelyke gesin grootword met die afwesigheid van ‘n gesonde mansfiguur as
hoof van die huis. Met ons afgelope paaskonferensie het ons ‘n baie interessante gesprek
gehad oor die rol van die man in die opvoeding van kinders. Feitlik almal in die gemeente het
getuig dat hul grootgeword het of sonder ‘n pa of met ‘n outoritêre pa met wie hul geen nabye
liefdesverhouding kon bou nie.



Bonginkosi Mthembu: Beide Bonginkosi en sy vrou Lindiwe het besonder innemende
persoonlikhede. Uitreikgroepe vind gewoonlik baie gou aansluiting by hulle, waar hulle op
KwaNdaba bly. Bonginkosi is die medewerker wat die vermoë het om mans tuis te laat voel in
die gemeente. Met sy ywer vir die Here het hy onlangs ‘n nuwe gemeente begin by Mbangweni
op die grens van Mosambiek. Mag die Here sy bediening seën.

Dag 5:


Evangelisasie: Die hou
van tentveldtogte is
nog steeds ‘n baie
effektiewe manier om
die breëre gemeenskap
te bereik. Afgesien van
die tentdienste, word
daar ook kinder
aktiwiteite aangebied
en elke namiddag
kraalbesoek gedoen.
Dit gebeur heel dikwels
dat ‘n kraal besoek
word waarin daar geen
Bybel is nie. Tog is daar altyd ‘n groot dankbaarheid vir mense wat kom besoek met die Woord.
Loof die Here vir ‘n honger in die harte van sovele om die waarheid te hoor. Bid die Here se
seën op ons komende veldtog 30 Junie tot 11 Julie by Bambanana.



Joseph Gumede: (Die blinde evangelis wat by Othobothini bly) Baba Gumede is die geestelike
vader van die gemeente en reeds 65 jaar oud. Die dag as hy nie meer daar is nie, sal die
gemeente sy afwesigheid merkbaar ervaar. Baie opvallend is sy passie vir jongmense en daarom
is hul huis ‘n tuiste vir baie jongmense in die gemeente. Bid vir hom vir goeie gesondheid sodat
hy en sy vrou Sibongile as ‘n geestelike vader en moeder nog lank staande sal bly.

Dag 6:


Geestelike uitdagings: Dit is altyd moeilik om
te sê hoeveel mense gekersten is. Weinig,
indien enige, het nog nie van Jesus gehoor
nie. Daar is wel ‘n geweldige geestelike
armoede. Die Shembes, wat meer ‘n kultuureie beweging is, neem geweldig toe. Hulle glo
natuurlik geensins aan Jesus Christus as
Verlosser nie, maar wel dat ons as christene
die voorvader geeste van Jesus aanbid. Die
mag van toordokters en die aanbidding van
die voorouer geeste funksioneer natuurlik
steeds baie sterk. Dit is soms baie moeilik vir
christene om in hul sterk familie
gebondenheid standpunt in te neem teenoor
familiegebruike waarmee hul hulself as
christene nie langer kan vereenselwig nie.
Bid dat die christene in die gemeente
staande sal bly en sal groei in hul
onverdeelde liefde vir die Here.

 Zacheus Ngwenya: Baba Ngwenya en sy
gesin bly op Ophansi. Hy het relatief onlangs ‘n
voltydse medewerker geword. Hyself getuig dat
hy as ‘n jongman in opleiding was om ‘n
toordokter te word, toe die Here hom kom
aanraak het. Vandag is hy die pa van ses
kinders en net een groot seën vir almal wat
hom ken. Bid dat sy bediening van krag tot
krag sal wees.

Dag 7:


Gemeente bediening: Die gemeente het 22 bedieningspunte wat elk soos ‘n gemeentetjie met
eie leierskap funksioneer. Lidmate neem self verantwoordelikheid vir die Woordverkondiging
en pastorale sorg. Die opleiding van leiers geniet dus hoë prioriteit. Bid dat die gemeente mag
ontwikkel tot ‘n sendende gemeente met ‘n oop hart na die gebrokenheid van die gemeenskap.
Deur middle van die 13 Sorgwerkers (opgelei deur ACAT) reik die gemeente reeds uit na
weeskinders en HIV siek mense om hul aan huis te ondersteun en te versorg met die liefde van
Jesus.



Dalisu Kunene: Baba Kunene en sy gesin bly op Jozini. As voltydse leraar van die gemeente
vervul hy op sy rustige manier ‘n baie eiesoortige funksie in die gemeente nl om in baie opsigte
die gemeente op koers te hou. Sy vrou, Lydia, is ‘n baie gewaardeerde persoon as voorsitter van
die vrouebeweging. Bid dat Here vir hulle ryklik sal onderneem en toerus met wysheid en
entoesiasme om hul dienstaak te vervul.

Van links na regs: Louwrens van der Westhuizen, Joseph Gumede en Daliso Kunene

Dag 8:


Makhathini ondersteuning: Kom
en dank die Here saam met die
gemeente vir die besondere
ondersteuning (finansieël en
moreel) van sovele
vennootskapgemeentes en
besonder die KGA (Gesamentlike
kommissie van die VGK en NGK
in die Wes en Suid Kaap:
Kommissie Getuienis Aksie).
Sonder sodanige ondersteuning
kan die omvang van die werk in
Makhathini nie voortgaan nie.
Kom ons bid ook vir ‘n vrugbare tyd tydens die Junie skoolvakansie wanneer uitreikgroepe
vanaf Vredendal; Bloemfontein en Constantia Kruin die gemeente kom besoek.



Louwrens en Jeanne van der Westhuizen: Louwrens en Jeanne het reeds sewe jaar gelede
hulself gevestig op Kwangwanase in die mees noord oostelike punt van Makhathini. Aanvanklik
het Jeanne hul kinders voltyds by die huis onderrig, maar dit is nou reeds meer as twee jaar dat
sy by ‘n plaaslike skool voltyds onderrig gee. Die taal en kultuurvreemdheid bly ‘n aanpassing.
Bid vir hul om daagliks net in die teenwoordigheid van die Here te bly en voort te gaan met
ywer en visie vir God se koninkryk. Hulle vra ook gebed vir hul kinders se versorging wat
letterlik verspreid is oor die land nl Uitenhage, Bethlehem; Potchefstroom; Bloemfontein en
Stellenbosch.

