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‘N BRIEF VAN ONS SENDELINGE IN JAPAN! 

Liewe vriende in Suid-Afrika, 

Dis vir ons ‘n groot voorreg en plesier om vanjaar vennote te wees in KIX se “Jesus vir 

Japan”-projek. In hierdie uitgawe – en ook in die volgende drie uitgawes in 2018 - van 

“Uit ‘n ander hoek”, deel ek graag inleidend ‘n paar goed oor ons lewe en werk as 

sendelinge in Japan. Dié rondte: eers net bietjie agtergrond oor alles. 

Missie Japan is al vir meer as 45 jaar ‘n gesamentlike sending van die NG Kerk-familie, in noue  

vennootskap met die plaaslike Gereformeerde Kerk in Japan (RCJ). Dis van begin tot einde ‘n 

geloofsaksie, afhanklik van die vrywillige ondersteuning en spanwerk van individue, families, groepe 

en gemeentes van regoor die wêreld. Missie Japan is tans ‘n netwerk van ondersteuning vir die vol-

gende sendelinge in Japan: Stéphan en Carina van der Watt in Kobe stad, met hulle vier kinders: 

Annlie (10), Cornelius (8), Lodewyk (6) en Stephan (4); asook vir Gys en Linda Olivier met hulle 

twee kinders: Linie (5) en Johan (2), in Kochi stad. 

Japan is ‘n bedrywige samelewing, altyd in groot getalle aan die beweeg. ‘n Veerkragtige nasie met 

merkwaardige ambisie en vermoëns. Japannese is oor die algemeen nederige mense met ‘n diep 

sin vir harmonie en respek. Dis ’n pragtige, bergagtige land, met ontelbaar baie ryslande, ou kastele 

en tempels. ‘n Eeue-oue beskawing, in pas met die nuutste teg-nologie. Die snelverouderende 

bevolking bevat tans 127 miljoen mense, waarvan bykans 80% in stede woon.  

Alhoewel Japan die derde sterkste ekonomie in die wêreld het, bly dit ‘n brose supermag. Spanning 

met buurlande neem toe, en gapings tussen sosiale groeperings word groter. Hoë vlakke van kom-

petisie laat min ruimte en genade vir diegene wat nie goed genoeg presteer nie. Tyd vir rus en ont-

span is skaars en selfdood syfers baie hoog, verál ook onder jongmense – iets wat die donker kant 

van Japan ontbloot. Onlangse natuurrampe - naby Sendai in 2011 en in die omgewing van Kuma-

moto in 2016 – het enorme skade aangerig, fisies én emosioneel. Allerlei rampspoedige gevolge is 

steeds voelbaar en wek kommer. 

Maar God is steeds getrou aan Sy belofte om die verlossende Lig vir die nasies te wees (Jesaja 

49:1-7), al gaan dit hier in Japan baie stadig en moeilik, te midde van groot weerstand. Hy is besig 

met Sy werk op Sy tyd. En Hy gebruik mense soos ons en julle as sy medewerkers hier.  

Volgende keer vertel ons meer oor ons bedieningsfokus - in Kobe en wyer - én van ons daaglikse 

lewe en werk. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons Japan verken, vir ons Japannese broers en 

susters bid, en op allerlei maniere bewusmaking verdiep en nuwe betrokkenheid en ondersteuning 

skep. 

Vir meer inligting besoek gerus www.missiejapan.co.za  

Vrede en Vreugde, in Christus. 

Stéphan, Carina en kroos (jsvdwatt@gmail.com; cvdwatt@gmail.com ) 
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ONTMOETING 8 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 

kry hulle die agste wenk: Y = S 

Geheime kode: Y K T J K R O T M (SENDELING)  
Wat is ons taak vir vandag? Vind uit wat die woord beteken. 

Lees die inligting in die koevert wat “SENDELING” gemerk is: 

‘n Sendeling is iemand wat baie lief is vir Jesus en om vir ander mense van Jesus te vertel. Baie sendelinge woon en werk in 

lande ver van hul geboorteland. Hulle moet leer om die nuwe taal te praat en tussen mense te leef wat baie anders as hulle leef 
en dink. Hulle moet bereid wees om baie op te offer en om lang tye weg van hulle familie en vriende te wees. Hulle moet altyd 

onthou dat die Here hulle geroep het om Sy liefde en hoop te deel en dat Hy vir hulle sal krag gee. 

Kom ons bid: Bid vir al die sendelinge oral in die wêreld. 

 
 

ONTMOETING 9 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 

kry hulle die negende wenk: L = A 

Geheime kode: X T D D T P   U L A L Y (MISSIE JAPAN) 
Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoeveel sendelinge deur Missie Japan ondersteun word. 

Lees die inligting in die koevert wat “MISSIE JAPAN” gemerk is: 

Missie Japan ondersteun die volgende sendelinge in Japan: Stéphan en Carina van der Watt met hulle vier kinders Annlie (10), 

Cornelius (8), Lodewyk (6) en Stephan (4) in die stad Kobe, asook vir Gys en Linda Olivier met hulle twee kinders Linie (5) en 
Johan (2) in die stad Kochi. 

(Ekstra: speel die kort video clip waar Stephan en Carina se kinders sê wat hulle name is.) 

Bid vir Japan: Bid spesiaal vir hierdie twee sendinggesinne. 

 
 

ONTMOETING 10 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 

kry hulle die tiende wenk: I = N 

Geheime kode: M Z N K Z F (RESPEK)  

Wat is ons taak vir vandag? Vind uit watter karaktereienskap die Japannese uitleef. 
Lees die inligting in die koevert wat “RESPEK” gemerk is: 

Japannese is oor die algemeen nederige mense. Nederigheid beteken dat mens nie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. 

Hulle het respek vir mekaar en vir die natuur en hulle hou daarvan dat dinge reg verloop. 

Bid vir Japan: Dank die Here dat die Japannese nederige mense is en vra Hom om ons te help om ook elke dag nederig te bly. 
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ONTMOETING 11 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 

kry hulle die elfde wenk: M = Y 

Geheime kode: G S K S (SEWE)  
Wat is ons taak vir vandag? Vind uit wanneer Japannese kinders skoolgaan. 

Lees die inligting in die koevert wat “SEWE” gemerk is: 

Japannese kinders begin ook soos ons op 6-7-jarige ouderdom skoolgaan. Hulle skoolure is van 08:00 tot 15:00 se kant. Van 

Graad 4 af begin die meeste kinders met ekstra klasse en dit beteken dat hulle ekstra klasse het tot 21:00 of 22:00 in die 
aand. 

Bid vir Japan: Bid vir ons Japannese maats wat so hard leer en soms tot laat besig is. Hulle moet ook moeg word. Bid daarom 

dat die Here vir hulle die krag sal gee om te volhard. 

 
 

ONTMOETING 12 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 

kry hulle die twaalfde wenk: N = A 

Geheime kode: F R F (SES)  
Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoeveel dae ‘n week ons Japannese maats besig is met skoolaktiwiteite. 

Lees die inligting in die koevert wat “SES” gemerk is: 

Die kinders het meestal saans ekstra klasse om te leer, soms 6 dae per week. Selfs op Sondae is daar ook skoolverwante akti-

witeite. Selfs hul somervakansies word opgeoffer ter wille van studies en ekstra klasse. Die kinders werk baie hard sodat hulle 
in die beste universiteite en skole kan inkom. Dit is vir hulle baie belangrik. 

Bid vir Japan: Laat kinders self besluit waarvoor hulle vandag vir ons Japannese maats wil bid. 

 

 

ONTMOETING 13 

Die kinders kom in. Nadat almal mekaar gegroet het met die geheime kode (“Jesus vir Japan”) en die bewegings gedoen het, 
kry hulle die dertiende wenk:  A = F 

Geheime kode:  N O J M D Z N  (STORIES) 

Wat is ons taak vir vandag? Vind uit hoe die Christene die kinders in Japan van die Here leer. 

Lees die inligting in die koevert wat “STORIES” gemerk is: 
Kyk na die video clip waar die predikant ‘n Bybelstorie d.m.v. die prentjiekaarte aan die kinders vertel. 

Bid vir Japan: Dank die Here ook vir ons Christenmaats in Japan en dat hulle ook vir Jesus lief het. 



“Jesus vir Japan” 

Hoe vorder julle met die projek? 

Kyk net hoe baie moeite het die Kix-leidsters van Riviersonderend 

gedoen om die projek aan hulle gemeente bekend te stel. (BO) 

Piketberg se leidsters het die projek by hulle Kix bekendgestel met  

Japannese sambreeltjies! (ONDER) 


