
 Nigerië 
 
SUM (Sudan United Mission) begin sendingwerk onder die Tiv-
sprekendes in Noordoos-Nigerië in 1911. George Botha, predikant uit 

die NGK-familie en Carl Zimmerman,'n bouer, ontwikkel die eerste 
sendingstasie by Sai.  

Die NKST-kerk wat uit die Tiv-sending gegroei het, word in 

1957 selfstandig. Sedert 2013 is hul naam Nongo uKristu ui Ser u sha 
Tar (die Universele Gereformeerde Christelike Kerk) wat uitreik na alle 
mense. Teen die 1970′s is die NKST beskou as die vinniggroeiendste 
kerk in die wêreld. Vandag is daar al meer as ’n miljoen mense 

verbonde aan die NKST. Die NKST bestaan vandag uit 372 gemeentes, 
500 predikante, 700 evangeliste en verskeie bedieningsdepartemente. 

Na die eerste skool op Saaiutu, is baie primêre en sekondêre 
skole gebou. Dit het 80% van Tiv-mense aan onderwys blootgestel en 

vandag het die kerk meer as 500 primêre – en 53 sekondêre skole, en 7 
tersiêre instellings.  

Die Gereformeerde Teologiese Skool in Mkar bied ’n 

akademiese program tot op Meestersvlak aan. Die Universiteit van 
Mkar is in 2005 gestig om studente vir die bediening op te lei en om 'n 
moreel-gesonde samelewing te help bou. Evangeliste ontvang 
opleiding by die Bybelskool op Harga. 

Botha en Hosking se mediese opleiding in Londen het tot 'n 
holistiese benadering aan die bediening bygedra. Pionierdokters MC 
Dippenaar, Paul Labuschagne en me Vosloo is bygestaan deur mnre. 

Akaa, Akpeityou en Tarza. Die eerste hospitaal is by Mkar (1925) 
gebou en is later deur ander gevolg. Dr Maria du Toit (1942) het 
gehelp om die opleidingsentrum vir verpleegsters te stig. Vandag 
bestuur die NKST 9 hospitale, 352 klinieke en 4 

gesondheidsopleidingskole by Mkar (skole vir verpleeg- en 
verloskunde, ’n mediese laboratorium en 'n kollege vir 
gesondheidstegnologie). 

Vrugteproduksie was onbekend in Tivland. Sedert die sending 

het die verbouing van mango's, lemoene, pynappels, kasjoeneute, ens. 
ontwikkel. Vrugteproduksie is tans 'n groot bron van inkomste in  
Tivland.  

In 2004 het die NG Kerkfamilie in die Kaap-streek begin om 

die verhouding met die NKST te hernu. Wedersydse besoeke vind nou 

gereeld plaas. Ons is ook besig om ’n vennootskap met mekaar op 

verskillende vlakke te vorm om sodoende God se koninkryk in en vanuit 

Noord-Afrika te help bou. 

 

 
Kontak KobusOdendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer 
inligting. 
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