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DEPUTATE EKUMENISITEIT – BUITELANDS 
 

Besoek aan die Presbiteriaanse Kerk in Angola (IPA) 
16-19 Julie 2018 

 
In Julie 2018 het drie predikante van die GKSA in 
Namibië vir die Igreja Presbiteriana de Angola 
(IPA) in Ondjiva in Angola besoek. Hulle is dr 
Callie Opperman (emeritus van GK Windhoek-
Suid wat nou in Swakopmund woon), dr Heinrich 
Zwemstra (predikant van GK 
Walvisbaai/Swakopmund) en ds Stephanu de 
Villiers (predikant van GK Grootfontein). Ds Jacob 
Schoeman (van die NGK) wat sendingwerk in 
Angola doen, was ook deel van die besoek. 
 
Die IPA is ‘n 
jong 
kerkverband 

wat in 1984 gestig is. Die Igreja Presbiteriana de 
Brazil (IPB) het ‘n belangrike rol gespeel in die 
stigting van die IPA. Daar is nog steeds ‘n baie 
goeie verhouding tussen die IPA en die IPB. 
Sedert 2012 het die GKSA ekumeniese eenheid 
met die IPB. 
 
Die Algemene Sinode van die GKSA het in 2015 besluit om ekumeniese bande met 
die IPA te sluit. Die deputate ekumeniese sake het so aanbeveel na ‘n besoek van dr 
Callie Opperman op uitnodiging van die IPA. Hy kon samesprekings in Luanda voer 
met verteenwoordigers van die IPA, waarin die Gereformeerde grondslag bevestig 
is. Verskeie terreine van moontlike samewerking is toe raakgesien. Drie 
afgevaardigdes van die IPA het in Januarie 2018 die Algemene Sinode van die 

GKSA bygewoon en ook ‘n groeteboodskap 
daar gelewer. 

Die doel van die besoek in Julie 2018 was 
om die verhouding tussen die GKSA en IPA 
verder te versterk, en om hierdie jong 
kerkverband behulpsaam te wees om die 
evangelie in Angola uit te dra sodat nuwe 
kerke gestig kan word. Verder kan die IPA 
kerke in die GKSA help om ‘n groter visie vir 
evangelisering en sending te ontwikkel.  
 
Die IPA is besig om verskillende kerke in die 

Suide van Angola te plant, waarvan Ondjiva die sentrum is. In hierdie jong gemeente 
(wat in Desember 2016 begin is) is daar 300 mense op ‘n Sondag in die erediens. 
 
In Ondjiva is die IPA ook besig om ‘n 
skool met 24 klaskamers te bou. Die 
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beplanning is dat hierdie skool in 2019 geopen sal word. Die gebou sal benut word 
as ‘n Christelike privaatskool, sowel as vir teologiese opleiding. 
 
Met ons aankoms is ons baie gasvry ontvang. Een van die ouderlinge wat as ‘n 
klaringsagent by die grens werk, het ons ontvang en gesorg dat ons vinnig deur die 
grens is met die regte stempels in ons paspoorte en papiere vir die voertuig. Suid-
Afrikaners het nie meer ‘n visum vir Angola nodig nie wat dit heelwat makliker maak. 
Die tydelike invoerpermit van die voertuig 
is meer ingewikkeld. Polisieklaring, 
registrasiepapiere, bestuurslisensie en 
foto’s van die voertuig is alles nodig vir dié 
permit. Wanneer jy van die grens af 
vertrek, moet jy dadelik regs begin hou 
soos die Angolese verkeer. Aan die begin 
moet mens nogal kophou, maar later raak 
jy gewoond daaraan. 
 
In Ondjiva (50 km van die grens af) is ons in ’n gastehuis ingeboek (wat die IPA vir 
ons gereël het) en ’n heerlike middagete gegee. 
 
Saam met ons aan tafel was vier jongmense van die IPB wat op ‘n uitreik in Angola 
was. Hulle het met die kinders in die gemeente gewerk en lidmate vir jeugbediening 
toegerus. 
 
Na middagete is ons op ’’n toer deur die dorp geneem wat baie interessant was. Na 
‘n burgeroorlog is Angola besig om homself te herbou. Na die toer het ons tot laat 
die aand vergader. Di Antonio Mussaqui en Tony Ngula was die afgevaardigdes van 

die IPA wat die vergadering 
bygewoon het. Met tye was daar ook 
ouderlinge en diakens wat ingesit het 
by die vergadering. 
 
Vlnr: Ds Tony Ngula, ds Jacob 
Schoeman, ds Antonia Mussaqui, ds 
Stephanu de Villiers, dr Callie 
Opperman en dr Heinrich Zwemstra. 
 

22:00 het ons aandete geëet en daarna is ons terug na die gastehuis – moeg maar 
dankbaar vir ‘n baie geseënde dag. 
 
Die volgende dag het ons weer vir drie ure vergader. ‘n Belangrike behoefte wat na 

vore gekom het, is die opleiding 
van bestaande en nuwe 
predikante van die IPA, asook 
die toerusting van ouderlinge en 
diakens. Hierin kan die GKSA ‘n 
belangrike rol speel.  
 
In Angola is daar ‘n groter 
wordende behoefte om Engels 
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te leer (behalwe vir die plaaslike tale, word daar hoofsaaklike Portugees gepraat). 
Die IPA sien hierdie as ‘n geleentheid om die evangelie te verkondig, want 
onderwysers wat Engels leer kan dit doen deur die Bybel te gebruik. 
 
Plaaslike kerke wat betrokke wil raak in Angola of wat uitreike na Angola wil doen, is 
welkom om die deputate vir kerklike verhoudinge in Angola te kontak. Kontak met 
die gelowiges in Angola is baie verrykend en daar is ‘n groot nood vir die opleiding 
van leerkragte vir katkisasie, evangelisasie deur Engelse klasse, opleiding van 
kerkleiers, toerusting van lidmate, opleiding van die jeug, ens. Die pad vanaf Suid-
Afrika tot in Ondjiva is goed en kan met ‘n gewone motor gery word. 
 
Ons kyk terug na ‘n baie geseënde besoek en ons is dankbaar teenoor die Here vir 
kerklike verhoudinge oor landsgrense en dat ons saam kan hande vat vir die 
uitbreiding van sy koninkryk. 
Heinrich Zwemstra 

 
 
 

DS SPJ (SOLLIE) VERMAAK 
30 JAAR IN DIE BEDIENING 

 
 
GK Pietermaritzburg het op Sondag 29 Julie 2018 vir ds Sollie Vermaak ‘n 
geskenk oorhandig ter erkenning van sy 30 jaar in die bediening en 10 jaar as 
predikant by Pietermaritzburg. 

 
Die susters het ‘n spesiale tee na die diens vir 
hom gereël. 
 
Foto links: Ouderling Stegman Erasmus 
oorhandig die geskenk aan ds Sollie Vermaak 
 
 
 

 
Ds Sollie en Karin Vermaak 

 
 


