
 
VGK Kaapland Oos-Kaapstreek 

 

Ons fokus bly op die groot getal Xhosa- en Afrikaanse gemeentes in veral die Oos-
Kaapstreek van die VGK Streeksinode Kaapland wat sonder predikante moet 
funksioneer.  

Die PSD van Gemeentegetuienis, ds Stephen Pedro, bied ondersteuning aan hierdie 
gemeentes, deur leraars as gemeentebegeleiers tydens werkwinkels op te lei. Sover is 
14 gemeentebegeleiers opgelei. 

Ons is ook baie dankbaar oor die volgende predikante wat danksy 
Getuienisaksie se ondersteuning nou die Oos-Kaap kan bedien: ds Wiseman 
Calvary (Mthatha), ds Thanduxolo Mountain (Canzibe), ds Thembinkosi Mene 
(Rietvlei), ds Zukile Bloro (Lusiksiki and Bambisana) en ds Maeka (Umzimvubu 
en Zithulele). Ons het laasgenoemde twee gemeentes ook vir ’n jaar uit ons 
Proponentefonds gehelp. 

Die fokusse van die werkswinkels is: 

• die bemagtiging van gemeenteleiers om die kapasiteit van leiers op plaaslike 
gemeentevlak te verhoog; 

• om die ontwikkeling van die missionale gerigtheid van gemeentes te 
ondersteun; 

• Om lidmate te bemagtig om te fokus op die kernbedieninge van die kerk en te 
verstaan wat dit beteken om gedeelde eienaarskap vir die bedieninge van die 
gemeente te neem; 

• Om gemeentes te help om in die gemeenskap betrokke te raak veral oor sake 
soos vroeëkinderontwikkeling. 

 
Ds Babalwa Sifuba fokus op VGK-ringe in die Oos- en Suid-Kaap as deel van die VGK 
Streeksinode Kaapland om die koördinering van die Kontekstuele Bybellees (KBL) 
Projek uit te rol. Dit is ’n Bybellees-metode wat spesifieke riglyne volg en poog om die 
aktiewe gebruik van die Bybel te bevorder. Ds Sifuba koördineer die bekenstelling 
daarvan en fokus op die opleiding van KBL-fasiliteerders vir die ringe. 
 
Daar bestaan ook ’n groot moontlikheid dat ons ’n paar proponente, veral in die Oos-
Kaap ringe, kan plaas. 
 
Ons kernvennote in hierdie verband is die 10 plaaslike VGK-ringe, die NG Kerk Oos-Kaap 
Sinode, kernbedieninge soos Gemeentebediening, Diakonale Diens, Communitas, asook 
Veritas en die Nehemia Bybel Instituut (NBI).  

 
Kontak ds Stephen Pedro by stephen@kaapkerk.co.za  vir meer inligting. 
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