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De afgelopen maanden werden de 

regels versoepeld tot aan level 1,  

Ook ik kon beetje bij beetje weer werk 

oppakken. Momenteel ben ik weer druk 

bezig. Door de omstandigheden zijn 

mijn werkzaamheden wel veranderd. 

 

MCC Swopshop 

Op het MCC gaat het er nog heel 

anders aan toe dan voor de corona 

maatregels. Bijvoorbeeld de mensen die 

komen voor voedsel, wachten eerst 

buiten het hek, dan op het kerkplein, 

waar ze ook gescreend worden en dan 

lopen ze langs het loket om het brood 

en soep te ontvangen en gelijk weer het 

hek uit. Momenteel help ik bij het MCC 

met het opzetten van een recycle 

swopshop. Het idee is dat mensen 

recyclebaar materiaal verzamelen en 

brengen. Het gewicht wordt omgezet in 

punten, waar de mensen voor kunnen 

‘kopen’ in de swopshop. Dit systeem 

wordt al gebruikt door andere projecten 

als het MCC. En het geeft de mensen 

onder andere meer waardigheid, keuze 

en verdienste van het werk.  

 

2de project, Harvest Kleinskool 
Sinds een aantal maanden help ik nu 

ook bij een ander project. Dit is in een 

township nog iets verder buiten de stad 

dan Missionvale. Harvest Kleinskool is 

een missie post van een van de kerken 

Van José: 

 in Port Elizabeth. Hier ben ik begonnen 

om te helpen in the swopshop, daar-

door kan ik ervaring delen met MCC. 

Daarna kwam de vraag of ik iets 

voelde voor het faciliteren van de 

Alpha cursus op vrijdagochtend. Ik 

leer daar zelf van, maar het is ook 

bijzonder om van een van de 

deelnemers te horen dat ze door de 

lessen antwoord kreeg op 

verschillende dingen. De Heer is erbij 

en Hij geeft zegen.  
 

Gardens of faithfulnesss  
At MCC a few new community 

projects has been started, since the 

regulations allowed it. One of these 

projects is the ‘Gardens of Faith-

fulness’.  The ‘Gardens of Faithfulness’ 

are gardens of 1m by 2m at people’s 

houses and are to be maintained 

following the principles of Farming 

God’s Way. The community will be 

able to buy the seeds and seedlings 

for a special price. The garden helps 

the people with their living (in several 

ways). We started with a group of 12 

people, we hope many more will 

become part of the program. 

As the principles of Farming God’s 

Way are based on God’s creation, the 

Word will be shared also! I am part of 

this project at MCC, part of my role is 

facilitating the training sessions. 

 

 

 

José op Missie 

Psalm 25: 12b 

“Hij onderwijst hem in 

de weg die hij moet 

kiezen” 

 

“Him shall He teach in 

the way that he 

should choose” 
 

 

Gebed & Prayer   

 

  Bid voor / Pray 
een zegen over het werk 

om de swopshop op te 

zetten / A blessing for 

starting de swopshop 

 

 

voor de Alpha cursus, dat 

de groep mag groeien / for 

the Alpha course, that the 

group may grow 

 

voor mijn tijd, dat ik goed 

blijf plannen voor werk en 

vrije tijd / for my time, to 

plan my time well for work 

and time off 

 

 

       Dank voor / Thanks 
voor mijn gezondheid / for 

my good health 

 

 

voor mensen om mij heen 

die me helpen en 

bemoedigen voor mijn 

werk / for people around 

me who help and 

encourage me for my work 

 

        

 

 

 

  

November 2020 

↑ bij de Alpha cursus in Kleinskool over het   

   onderwerp ‘vergeving’. 

 

        ← Vrouwen in klederdracht op Heritage day 
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  Agenda: 

   November 

   Verkoop van      

   verjaardagskalenders 

 

Kleurwedstrijd voor 

kinderen, te downloaden 

op de website: 

www.hervormdwierden.nl 

en in het kerkblad.  

 

Facebook: 

Ook op facebook kunt u 

de activiteiten en nieuwtjes 

volgen van José op 

Missie 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

           

   

    

 

 

 

   

  

   

 

  

       

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Verjaardagskalender 

José heeft hele mooie tekeningen gemaakt met  

Zuid-Afrikaanse teksten en daar hebben we een  

verjaardagskalender van samengesteld. 

Deze kalender is in november te bestellen  

en zal in de eerste week van december gratis  

worden bezorgd (Wierden/Hoge Hexel) of kan  

naar wens opgestuurd worden (+ verzendkosten). 

Een kalender kost € 8,95 

Deze is te bestellen via het bestelformulier op www.hervormdwierden.nl 

of telefonisch bij Annalien Schutte: tel: 06-21247777. 

 

Verlof José in Nederland 

Na twee jaar werken in Zuid-Afrika hoopt José op d.v. 4 december t/m 

20 januari op verlof naar Nederland te komen. Als de situatie rondom 

het Coronavirus het toelaat zal ze na aankomst eerst 10 dagen in 

quarantaine gaan, daarna verblijft ze o.a. bij haar ouders en in januari 

2021 zal ze een presentatie geven via de kerkdienst in de dorpskerk te 

Wierden. We hopen dat ze een fijne tijd mag hebben tijdens haar 

verblijf! 

          Groeten van het hometeam 

     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Home team José op Missie 

 

Telefoonnummer contactpersoon: 0546 571139 (Joke) 

Mailadres:  joseopmissie@gmail.com 

Facebook: Jose op Missie 

 

Wilt u haar financieel steunen? 

Dat kan t.n.v.  stichting Kimon o.v.v.: José Weijers project Zuid Afrika 

Bankrekeningnummer: NL77ABNA0400598698 te Apeldoorn 

November 2020 

Swop shop en ingezamelde spullen. 

http://www.hervormdwierden.nl/
http://www.hervormdwierden.nl/

