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…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4) 

NIEUWSBRIEF MAART 2020       Door: Wiebe van der Heide 

 

Laatste Jeugdcentrum weekend 2019 met 
Henk en Elly uit Assen (Henk is de 
penningmeester van JTRM) 
 

 

Een bezoek aan het missiegebied van Jesus The Rock Missions in Zuid-Afrika. 
Afgelopen periode (november 2019) hebben Elly en ik Jesus The Rock Missions (JTRM) bezocht in het 
missiegebied in Gonubie, Zuid-Afrika. We hebben veertien dagen met Wiebe en Simone mogen oplopen in hun 
werk en leven voor de sloppenwijk Mzamom’Hle. Het was een mooie ervaring hun te ontmoeten met hun 
dochter Lisa en mee te maken hoe hun leven en werk in en nabij de sloppenwijk zich afspeeld. De sloppenwijk 
ligt in Gonubie en het jeugdcentrum van JTRM, waar zij tevens wonen, is gelegen op het Zuidafrikaanse 
platteland, ongeveer twintig minuten rijden van de sloppenwijk. We vielen gelijk in hun programma met de 
jongeren en in de voorbereidingen voor het jaarafsluitingsfeest wat op 22 november plaats vond en waar 
honderd jongeren uit de sloppenwijk aan deelnamen.  
We ervaarden dat werk en vrije tijd bij Wiebe en Simone moeilijk zijn te scheiden. Zij leven daar in de roeping 
er te zijn voor de jeugd uit de sloppenwijk, om  kansarme jongeren een kans proberen te geven met 
programma’s in de  weekenden en in de week  maar ook met kleine subtiele dingen, voortdurend nog even 
naar die en die omzien in de sloppenwijk, nog even een luisterend oor zijn. En dat al twintig jaar lang. Vanuit 
een diep Gods vertrouwen proberen ze de jongeren te laten uitstijgen boven het grauwe , troosteloze en vaak 
kansarme leven in de sloppenwijk.  
Mooi was het om te zien en mee te maken, hoe structuur 
wordt aangebracht in  jonge levens en de jeugd wordt 
gevormd tot leiders en hoe tegelijker tijd Gods liefde wordt 
overgebracht tot de naaste. Op het einde jaarsfeest zagen we 
hoe de  jongeren genoten van allerlei amusement en lekker 
eten. We zagen hoe het werk van Wiebe en Simone 
gewaardeerd wordt door alle sponsors die dit feest mogelijk 
maakten. We zagen jongeren die al jaren meelopen in hun 
programma’s als overtuigde christenen vertellen over hun 
geloof op het podium. 
We zijn dankbaar en vol goede hoop toen we zagen dat al het 
werk van Wiebe en Simone voor JTRM in de sloppenwijk van 
Gonubie in Zuid Afrika zijn uitwerking heeft en zijn vruchten 
mag uitdragen.       Bij de waterplas iets bekijken terwijl anderen zwemmen 
Henk Lunshof (Penningmeester)   

“Als wij alleen voor dit leven op Christus 

hopen, zijn wij de beklagenswaardigste 

mensen die er zijn” (1Kor.:15:19) 

Beste Familie en Vrienden 
2020 Is ons jaar van ‘hoop’. Onze hoop is in het vertrouwen dat God een 

nieuwe wereld zal maken voor Zijn mensen en dat in deze wereld Hij met 

ons zal samen lopen door de stormen van het leven. Wij allen hebben onze 

eigen stormen, mogen wij met God hier door heen wandelen en Hij met ons. 

Een hartelijk dank aan iedereen die ons en ons werk ondersteunen, uw 

meeleven is zo belangrijk en het maakt u medewerkers in het bereiken van 

jonge mensen met hoop voor dit leven en het leven dat komt! Van Harte 

Bedankt! 

De activiteiten in de sloppenwijk en in het jeugdcentrum hebben goede 

voortgang, gelijk aan de voorafgaande jaren. Op 17 jarige leeftijd verlaten 

de meeste kinderen onze programma’s. Velen van hen zijn fijne jonge 

mensen die een verantwoordelijk leven leiden. Toch komt het voor dat 

iemand na jaren te hebben meegelopen in de JTRM programma’s in een 

leven van drugs terecht komt. Maar ook zij weten dat er meer in het leven is 

en dat het nooit te laat is om van richting te veranderen. 

Tijdens het afgelopen Jeugdcentrum weekend hadden we een 11 jarige 

jongen die voor het eerst kwam; zijn gezichtsuitdrukking sprak voor zich, 

hij was steeds weer verbaasd over de mooie dingen die hij mocht 

meemaken, een schoon bed, een goed uitziende badkamer, 3 maaltijden per 

dag en de activiteiten die werden gedaan. Hij komt uit een gezin waar ze in 

constante angst leven omdat zijn oudste broer gewelddadige aanvallen heeft 

als gevolg van drugsgebruik. Ook voor hem en zijn familie is er hoop... 
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