


MISSION COMPLETED / MISSIE VOLBRACHT
Op 15 januari 2017 hebben we onze 
eerste nieuwsbrief in de Dorpskerk uit-
gedeeld en op de GZB website geplaatst. 
Nu, bijna 6 jaar later, ontvangt u onze laat-
ste nieuwsbrief over het zendingswerk in 
Zuid-Afrika.

MUKHANYO THEOLOGICAL COLLEGE
De aanleiding voor onze uitzending door 
de Dorpskerk gemeente, GZB helpdesk 
en Driestar educatief was de vraag van 
Mukhanyo Theological College in 
KwaMhlanga om een christelijke 
lerarenopleiding te starten. Omdat veel 
theologen geen full-time baan in een 
gemeente hebben, zou een aanvullende 
lerarenopleiding hen meer vaardigheden 
geven binnen de gemeente én de mo-
gelijkheid om aanvullend in het onder-
wijs werkzaam te zijn.
Gerrit heeft deze taak als theoloog en 
lerarenopleider als roeping aanvaard en 
op zich genomen.

Tijdens de eerste 4 jaren van onze 
uitzending heeft Gerrit als Manager 
Education de onderwijsafdeling vorm 
mogen geven en de laatste 2 jaar heeft 
hij de opleiding verfijnd en kunnen over-
dragen aan een Zuid-Afrikaanse collega. 
We mogen met dankbaarheid zeggen 
dat in dit opzicht onze missie volbracht 
is. 

Wij geloven en het is ons gebed dat de 
Here, die zelf dit werk begonnen is, het 
zal blijven zegenen tot opbouw van de 
studenten en tot uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk!

MADIBENG CENTRE FOR RESEARCH
Madibeng Centre for Research in Brits, 
waar José in deeltijd heeft mogen wer-
ken, doet onderzoek naar HIV/AIDS pre-
ventie en behandeling, TBC behandeling 
en (Covid-19) vaccinaties.

Een aantal onderzoeken die de laatste 
jaren zijn afgerond, worden nu door al-
lerlei instanties, waaronder de EMA 
(European Medicines Agency) en de FDA 
(Food and Drug Administration in de 
Verenigde Staten), beoordeeld om 
uiteindelijk te bepalen of de nieuwe 
medicatie veilig is voor gebruik door 
patiënten en iets toevoegt aan de al 
bestaande medicatie voor bepaalde 
ziekten. 



Begin juni 2022 heeft José afscheid 
genomen van MCR om zich de laatste 
maanden van onze uitzending te kun-
nen richten op het afronden en overdra-
gen van het werk in Zama Zama. We zijn 
dankbaar dat MCR een nieuwe arts heeft 
gevonden zodat de lopende onder-      
zoeken voortgezet kunnen worden.

ZAMA ZAMA
Eind 2017 is José betrokken geraakt bij 
een kliniek in de krottenwijk Zama Zama 
in Pretoria West.

José is als huisarts, middels een on-
betaalde aanstelling als Extraordinary 
Lecturer aan de afdeling huisarts-
geneeskunde van de Universiteit van 
Pretoria, betrokken geweest bij Com-
munity Oriented Primary Care (COPC) in 
met name Zama Zama. COPC richt zich 
niet alleen op de ziekte van de patiënt, 
maar kijkt ook naar de sociale context 
en het psychische en spirituele welzijn 
van de patiënt. Het Zama Zama team, 
dat de moeilijke omstandigheden waar-
onder de bewoners leven en de cultuur 
van binnenuit kent, is bij dit werk van 
onmisbaar belang. Zonder dit team en 
de Community Health Workers Elisa en 
Thandi, die zelf in Zama Zama wonen, 

zou het werk van José in Zama Zama niet 
mogelijk zijn geweest. Naast het behan-
delen van patiënten is er in de loop der 
jaren ook veel gedaan aan voorlichting, 
preventie, vaccineren,  behandeling en 
voorkoming van ondervoeding, een 
voedselproject, het opzetten van een 
kliniek groentetuin en van groentetuin- 
tjes bij de huisjes, maatschappelijk werk, 
begeleiding en voorkoming van 
huiselijk geweld, weerbaarheidstraining 
van tieners etc. Het feit dat José werkte 
met gelovige collega’s heeft een ver-
bondenheid binnen het team gegeven. 
Als team geloven we dat we door ons 
werk Gods bewogenheid en liefde voor 
ieder mens mogen laten zien. We zijn heel 
dankbaar dat door de aanstelling van een 
Clinical Associate (niveau tussen 
verpleegkundige en arts) José haar plek 
in het team is opgevuld en het werk in 
Zama Zama door mag gaan.

DE TOEKOMST / HOE NU VERDER?
Terug in Nederland zullen we tijd nodig 
hebben om onze draai weer te vinden.
Gerrit blijft tot aan zijn pensioen D.V. vol-
gend jaar november in deeltijd werken 
als lerarenopleider bij Driestar educatief 
in Gouda. Daarnaast zal hij verbonden 
blijven aan Mukhanyo Theological Col-
lege om de onderwijsmodules ‘Becom-
ing a Christian Teacher’ gereed te maken 
voor een post-hbo-opleiding (Post 
Graduate Certificate in Education) als 
nieuw aan te bieden opleiding op 
Mukhanyo. José heeft nog niet actief ge-
zocht naar een nieuwe baan in 
Nederland en zal de eerste tijd gebrui- 
ken om weer te settelen in huis en gezin. 
Daarnaast blijft zij contact houden met 
Zama Zama voor kleinschalige projecten 
zolang er fondsen én betrouwbare part-
ners in Zama Zama beschikbaar zijn.



Namens de ThuisFrontCommissie schrijf ik in deze laatste nieuwsbrief nog 
een paar woorden. 
Het was mooi om als TFC aan het traject van de uitzending van Gerrit en 
José naar Zuid-Afrika te mogen werken. We zijn dankbaar dat dit alles 
goed is verlopen en danken al diegenen die hebben bijgedragen aan dit 
project, financieel, met acties, maar ook door Gebed. 

Gelukkig dat Gerrit en José gezond en wel terug zijn gekomen en we 
hopen dat ze zich weer snel thuis zullen voelen in Capelle aan den IJssel.
Dank aan onze God, die Gerrit, José en ons geleid heeft tijdens deze bijna 
6 jaar van de uitzending.

Jaap van der Eijk - voorzitter TFC

THUISFRONTCOMMISSIE 

TENSLOTTE
We danken onze kinderen die op bijzondere en hartverwarmende wijze altijd ach-
ter onze uitzending hebben gestaan.

We danken u als Dorpskerk gemeente, TFC, Driestar educatief (INCE), GZB, dona-
teurs, familie en vrienden heel hartelijk dat u het zendingswerk in Zuid-Afrika
tijdens de afgelopen jaren op verschillende manieren heeft ondersteund en mo-
gelijk gemaakt.

Bovenal danken we onze hemelse Vader dat Hij ons alles gaf wat nodig was om 
onze missie in Zuid-Afrika te volbrengen.

 Het is ons gebed dat de Here zelf het werk zal bevestigen en de mensen die we 
achter moesten laten in Zuid-Afrika zal bijstaan en zegenen.

SOLI DEO GLORIA!

Gerrit en José Heino


