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Hierdie boek het selfs my hoogste verwagtinge oortref. Ek het 
Martin en Petro geken nog voordat hulle as ‘n jong sendingpaartjie 
Turkye toe is met ‘n ernstige begeerte om die liefde van Christus 
met die mense van daardie land te deel. Al was ek deels bewus van 
hul lewens en vordering, was daar soveel meer daaromtrent as wat 
ek ooit sou kon dink. Hierdie boek is ‘n roerende weergawe van die 
liefde en passie van twee hedendaagse sendelinge wat bereid was 
om hul lewens in ‘n vreemde land te gee, omdat hulle getrou en 

gehoorsaam was aan God se roeping.

Die boeiende styl waarin dit geskryf is, het dit moeilik gemaak om 
die manuskrip neer te sit toe ek dit eers begin lees het. Dit is ‘n ware 
verhaal wat tot ‘n wye verskeidenheid van mense sal spreek en dit 

sal ongetwyfeld baie lewens aanraak.

Dr Isak Burger
President van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika

Ons benodig dringend meer boeke oor Turkye, een van die grootste, 
mees onbereikte nasies in die wêreld. Martin en sy gesin het Jesus 
vir 15 jaar in Turkye gedien. Hierdie boek verdien jou aandag. Kry 
asseblief ekstra kopieë om vir jou vriende te gee. Gebruik dit om 

ernstig benodigde gebed en aksie vir Turkye te mobiliseer.      

George Verwer 
Stigter van Operasie Mobilisasie
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Dankie

Pikkewyn en die seuns vir julle geduld  liefde en ondersteuning.
Belinda vir die uistekende skryfwerk waarmee jy gehelp het.
O.M Suid Afrika vir die tyd wat julle my gegee het.
Hercule vir die ure van vertaal werk.
Ingrid vir jou taal versorging en raad.



6

Op die rand van die paradys



7

Op die rand van die paradys

Inhoud

Kaart van Turkye  8

Streekskaart van Suidoos-Turkye 8

Voorwoord 9 

Agtergrond 11

Hoofstuk Een 13

Hoofstuk Twee 21

Hoofstuk Drie 41

Hoofstuk Vier 61

Hoofstuk Vyf  85

Hoofstuk Ses 103

Hoofstuk Sewe  131

Hoofstuk Agt  155

Hoofstuk Nege 173

Hoofstuk Tien 189

Epiloog   199

Jou rol in wêreldsending 201



8

Op die rand van die paradys

Kaart van Turkye

Streekskaart  van Suidoos-Turkye



9

Op die rand van die paradys

Voorwoord

Gedurende Oktober 2004 het 4200 Christenleiers van 198 lande 
regoor die wêreld vergader in Kaapstad, Suid-Afrika, vir die derde 
Lausannekongres oor wêreldevangelisasie.  Soos wat die leiers God 
en mekaar aangehoor het, het hulle dit gevier wat die Here besig 
is om in die wêreld te doen. Tyd  is gespandeer om te besin oor die 
kritiese uitdagings wat die kerk in die gesig staar in die 21ste eeu.  
Hierdie leiers het almal saamgestem dat van die grootste prioriteite 
vir die globale  kerk dié van dissipelskap is.

“Op die Rand van die Paradys” wat die ervaringe van Martin en 
Petro de Lange weergee, is die verhaal van radikale dissipelskap. Dis 
‘n verhaal geskryf in rou eerlikheid , tog gemeng met humor.  Nie 
baie leiers is gewillig om hulself kwesbaar te maak deur persoonlike 
gevoelens en ervaringe te deel nie, maar in hierdie boek doen Martin 
presies dit en wys hy ons hoe om ‘n lewe van geloof en waagmoed 
uit te leef, terwyl hy terselfdertyd pynlik bewus was van sy menslike 
tekortkominge.  Ek was beïndruk met die eerlikheid waarmee hy nie 
net sy suksesse beskryf het nie, maar ook sy teleurstellings en selfs 
mislukkings.  Regdeur die boek erken en beklemtoon hy die rol wat 
God se genade in sy lewe gespeel het.  Gewone mense soos ek,  kan 
hulself hiermee vereenselwig en word geïnspireer deur lewens wat 
goed geleef word vir God.

Ek onthou goed hoe verpletter Martin en Petro was deur die nuus 
van die moorde op hul vriende in Turkye.   Dit was vir my ‘n duidelike 
aanduiding gewees van hoe diep die liefde en sorg gestrek het vir 
die mense aan wie hulle hul lewens toevertrou het. Ek ken die De 
Langes nou al vir sewentien jaar en het hulle verhaal in hierdie boek 
sien leef.  Ek glo hulle voorbeeld is een wat deur die kerk in Afrika 
nageleef moet word.  Hierdie boek sal ‘n groot inspirasie wees vir 
elkeen, hetsy uit huidige of volgende generasies, wat begeer om 
hul lewens te wy aan die verspreiding van die Evangelie.   Dit 
beklemtoon die wonderlike feit dat ons, op die kontinent van Afrika, 
ontwikkel het vanaf blote ontvangers van die Evangelie na deel van 
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die huidige globale sendingmag.

Een van die punte van kritiek wat dikwels teenoor Afrikane gerig 
word, is dat ons nie skryf nie.  Wel, hier is ‘n boek geskryf deur een 
van die seuns van Afrika, ‘n trotse oomblik vir ons.  Hierdie boek 
van iemand wat op die rand geleef het, is ‘n goed-vertelde verhaal, 
goed geskryf en ook maklik om te lees.  Ek glo dat julle bemoedig en  
geïnspireer sal word om dit te waag om saam met God te droom.

Geniet die lees daarvan en deel die verhaal dan met ander!

Peter Tarantal
Voorsitter: Wensa (Wêreld Evangelisasienetwerk van Suid-Afrika)
Suidelike Afrika Direkteur: Mani (Movement for African National 
Initiatives)
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AGTERGROND

Die oostelike deel van Turkye is ‘n droë en dorre land. Tussen torende, 
rotsagtige berge ontspring sterk riviere wat van daar af suidwaarts 
vloei tot in Irak.  Hierdie area was histories deel van Mesopotamië, 
‘n gebied wat verskeie kere regdeur die Bybel genoem word en  
begrens was deur twee magtige waterweë, die Tigris aan die 
westekant en die Eufraat aan die oostekant.  Hierdie selfde twee 
riviere word ook tradisioneel erken as twee van die grense van ‘n 
veel ouer antieke plek, die Tuin van Eden: Paradys.

Vir ‘n aantal jare het ek en my jong gesin slegs vyftig kilometer 
wes van die Eufraatrivier, in die stad Malatya gebly.  Geografies 
was dit asof ons reg op die rand van die paradys gewoon het.  Die 
belangrike betekenis van hierdie omgewing het my telkens opnuut 
getref wanneer ek die rivier oorkruis het, besig met my werk van 
Kerkplanting en Bybelverspreiding in die presiese omgewing waar 
albei eeue gelede begin het.

Die realiteit van die gevare waarin ons geleef en gewerk het, was 
ook gereeld in ons gedagtes. Met geen vaste inkomste nie, het ons 
God vertrou om in al ons behoeftes te voorsien. In ‘n tydperk van 
baie negatiewe gevoelens teenoor Christene, veral Christenwerkers, 
waar ons gedikteer en voorgesê was deur die regering, het ons nooit 
geweet watter leed ons mag oorval nie.  Ons het in geloof gewerk 
terwyl die werklike moontlikheid van lyding, vervolging en dood ‘n 
daaglikse realiteit vir ons was.  In die geestelike sin van die woord 
het ons geleef sonder om ooit te weet wanneer ons opgeroep 
mag word om die finale stap te neem oor die grens van ons aardse 
lewens die ewigheid in.

Ons het gewoon op die rand van  die Paradys.

Hierdie boek is geskryf as ‘n huldeblyk aan drie van my medewerkers 
en beste vriende in Turkye: Tilmann Geske, Necati Aydin en Uğur 
Yüksel, wat die hoogste prys betaal het vir hul geloof in die Here 
Jesus terwyl hulle getrou vir Hom gearbei het.  Hulle het hul lewens 
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gegee vir dit waarin hulle geglo het as ‘n offer aan Hom vir wie hulle 
lief was en so die Paradys betree. Met hierdie boek wil ek hulle eer, 
asook diegene wat hulle agtergelaat het.
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Hoofstuk Een

Die arme ou langs my was reeds besig om groen te word en die 
outopsie het maar skaars begin. 

Ek was self ook senuagtig gewees, maar daar was te veel vir my 
op die spel om nou kop te verloor.  Ten spyte van al die opleiding 
en voorbereiding wat ek, en my vriend langs my, ontvang het, sou 
ons inlywing in die Spesiale Misdaadtoneel  Ondersoekeenheid 
eers voltooi wees ná die suksesvolle aflegging van ons heel eerste 
lykskouing.  Die voorafgaande weke is daar baie druk op ons geplaas 
deur ons senior offisiere.  Voorspellings is gemaak oor wie van ons 
twee die langste sou uithou en of ons nie albei uiteindelik haastig 
ons ontbyt in die badkamer sou gaan uitstort nie.  Ek het egter 
daardie oggend by die Pretoriase Provinsiale Hospitaal opgedaag 
met dieselfde hardkoppige vasberadenheid om ander verkeerd te 
bewys as dié waarmee ek die lewe tegemoet gegaan het.

My kollega het met ‘n gekreun spoedig sy weg na die agterste 
swaaideure gemaak die oomblik toe die professor, met die singende 
gedreun van ‘n elektriese saag, die skedel begin oopsaag  van die 
groot liggaam wat op die staaltafel gelê het.  

“Een plat,” het die professor gemompel onder sy gesigmasker, terwyl 
hy my retirerende vriend vlugtig agterna kyk, “een om te gaan.”

Maar ek was nêrens oppad heen nie.  My aanvanklike huiwering 
het spoedig plek gemaak vir bewondering vir die bekwaamheid 
waarmee die professor die dun lae van die buitemembraam wat 
die brein en rugmurg omhul, blootgelê het voordat hy in die brein 
ingesny het om dit te ontleed.  Nadat die borskas op soortgelyke 
wyse oopgesny is, is elke glibberige orgaan uit die liggaam ver-
wyder en geweeg.  Daar, in die goeie ou professor se hande, was al 
die komponente wat my eie, lewende liggaam beslaan het.  Ek was 
gefas-sineer! 

Ek het altyd daarvan gehou om dinge uitmekaar te haal, te kyk hoe 
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dit werk en dit selfs te verbeter waar moontlik.  Een van my vroegste 
herinneringe was hoe ek onder my kaskar lê en “werskaf” (en swets, 
wanneer ek nou kamstig gefrustreerd genoeg sou raak) net soos 
my pa gemaak het met sy eie  motor.  Maar hier, in hierdie man se 
gapende borskas, was ‘n verstommende enjin veel meer kompleks 
as enige iets wat ek nog ooit aanskou het. 

“Is jy nog steeds hier?” het die professor uiteindelik gevra terwyl hy 
sy voorkop met sy voorskoot afvee. “Jy’t langer gehou as wat hulle 
gewoonlik hou. Is jy seker dis jou eerste keer?” 

Dis was my eerste keer, maar dit sou nie my laaste wees nie.

Ek het in 1984, op die ouderdom van slegs 17, by die Suid-Afrikaanse 
Polisiemag aangesluit onder die aansporing van ‘n paar vriende wat 
ek reeds van laerskooldae af geken het.  Ek was nie die tipe wat 
maklik omgepraat word nie en sou eerder vashou aan ‘n argument, 
selfs wanneer ek verkeerd was, as om in te gee net om ‘n ander te 
behaag.  Maar in hierdie spesifieke geval, uit lojaliteit én omdat ek 
nie regtig geweet het wat anders om te doen nie, het dit nie na ‘n 
slegte idee geklink om tog te doen wat hulle voorstel nie. 

Op die ou-end het dit geblyk ‘n besluit te wees wat beslis gelei was 
deur ‘n verskuilde Hoër Hand.  Ek het ‘n passie ontdek vir Polisiewerk 
en sterk aanklank gevind by die dissipline, vernuftigheid en soms 
roekeloosheid van die werk.  En nog beter – ek was regtig goed 
daarmee. My werk by die forensiese afdeling was nooit stereotiep 
nie en altyd baie opwindend – of minstens dis hoe ek dit beleef het.  
Wanneer aan diens, was ek voortdurend met skeeuende sirenes 
op pad na misdaadtonele – moorde, selfmoorde en noodlottige 
ongelukke – waar, indien ek  eerste op die toneel was, ek die area 
moes afkordon en uitkyk vir enige potensiële nuttige getuienis. 
Orals waar ek gegaan het, was ek vergesel deur my betroubare 
Ricoh-kamera in sy groot aluminiumhouer met al sy nodige 
toebehore.  Dis was gewoonlik my verantwoordelikheid om foto’s 
te neem van enige iets wat potensieel van belang kon wees vir 
die wetenskaplikes en prokureurs wat uiteindelik die saak sou 
hanteer.  Voetspore, gebreekte glas, hare en bloedspatsels was alles 
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vasgevang op my wye-lens kamera.

Met verloop van tyd het ek ‘n goeie instink ontwikkel om uit te kyk 
vir detail wat misleiding sou weggee.  Ek onthou een voorval waar 
ek uitgeroep is na wat aangegee is as ‘n noodlottige hartaanval in ‘n 
voorstedelike huis.  ‘n Man het dood gelê in ‘n bad terwyl sy bleek, 
tog bedaarde vrou, in die gang gestaan en alle vrae beantwoord 
het wat die polisie aan haar gerig het.  Regulasies vereis dat alle 
gevalle waar mense  aan onnatuurlike oorsake sterf, deur die polisie 
ondersoek moet word.  So het dit dan gebeur dat ek en nog ‘n 
speurder pligsgetrou hierdie skynbaar onskuldige toneel ondersoek 
het; tog, iets was nie pluis nie.    

“Sien jy ook die kleur van sy vel?” het ek my kollega gevra terwyl ons 
terugstaan en die situasie beskou.  Hy kyk toe na die ou, waar hy 
uitgestrek lê in die bad en toe terug na my en erken dat iets beslis 
nie pluis is nie. Wanneer iemand sterf, neem gravitasie oor en neig 
die bloed om te versamel onder die vel by die laagste punt van die 
liggaam. Hierdie man, wat skynbaar gesterf het in ‘n horisontale 
posisie, was egter oortrek met kersierooi vlekke oral oor sy liggaam.

“Koolstofmonoksied vergiftiging?” het my kollega gevra toe die 
besef albei van ons gelyktydig tref.  Ons was albei goed vertroud 
met die unieke velkleur wat aandui dat iemand gesterf het aan 
dodelike uitlaatgasse.  “Dan is hierdie hele toneel opgemaak!”

Uit die lykskouing en verdere ondersoek van die misdaadtoneel 
is daar inderdaad later bewys dat die man se vrou hom met ‘n 
skopgraaf oor die kop geslaan het, waarna sy hom in die motorhuis 
ingesleep en in hul motor vergas het.  Daarná het sy die liggaam in 
die badkamer gaan sit vir wat sy gedink het die volmaakte misdaad 
sou wees.  Dit het net weereens die gesegde bewys wat so dikwels 
in polisiestories gebruik word: “Mense jok, maar die getuienis nooit 
nie.”  Ek was gek oor hierdie deel van my werk.

Dit was onstuimige tye in Suid-Afrika.  Apartheid, die politieke 
sisteem wat vir soveel jare deur die regering afgedwing is, was 
nou ‘n gevestigde deel van die Suid-Afrikaanse samelewing.  Waar 
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jy toegelaat was om te reis, die werk wat jy kon doen, waar jy 
kon woon of watter skool jy kon bywoon en selfs met wie jy kon 
trou, was alles deur die landswette afgedwing en bepaal deur jou 
velkleur.  In die dekade van die 1980’s, toe ek ‘n polisieman geword 
het, het ons toenemend meer gewelddadige botsings gesien 
tussen die owerhede, verteenwoordig deur mense soos ek, en dié 
wat hulle vir soveel jare onderdruk het.  Daar was weekliks berigte 
van bomontploffings, aanvalle en gewelddadige konflikte in die 
lokasies en dikwels is ek ook uitgestuur na hierdie geweldtonele.

Die afgryslikheid waarmee ek op ‘n daaglikse basis gekonfronteer 
was, kon nie ontken word nie.  Vernietiging, mishandeling, verraad 
en misleiding was dinge waarmee ons daagliks gekonfronteer is; 
maar vir my kon die afgryslikheid van sommige aspekte van my 
werk nie vergelyk met die vreugde van die legkaart wat uiteindelik 
voltooi is en die geheime van die misdaad wat ontbloot is nie.

Nie almal het egter gedeel in my entoesiasme nie.  “Jy ruik soos die 
dood”, het Petro gebrom en afkeurend teruggetrek van die drukkie 
wat sy my een dag ná werk wou gee.  Sy’t teruggestap kombuis toe 
en fronsend oor haar skouer na my geloer.  “Jy ruik soos die dood, 
Martin – alweer.”

Dit was heelwaarskynlik waar.  Ek het daardie dag ‘n afgryslike 
toneel ondersoek: ‘n skynbare selfmoord – ‘n pragtige, jong 
tienermeisie dood op die sitkamermat met ‘n koeëlwond in die 
kop en handgeweer los in haar hand, en ‘n histeriese ma in die 
eetkamer. Tog, met nadere ondersoek het ons vasgestel dat daar 
geen buskruitoorblyselfs aan die dogter se hande was nie, maar wel 
aan die ma s’n.
My verhouding met Petro was maar redelik onstuimig gewees, om 
die minste daarvan te sê. Sy was my kinderdae-liefde, die lieflikste 
vrou wat ek ooit ontmoet het. Pragmatiese mens wat ek was, was 
ons liefde van die “liefde op eerste opslag” tipe.

Sy, met haar lang blonde hare en treffende groen oë, was ‘n lid  van 
die hoërskool se trompoppies, terwyl ek die leierdromspeler in die 
kadetorkes was. Ek twyfel of sy ooit ‘n ou soos ek sou raakgesien het 
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– met my velprobleme en onvleiende kadetorkes uniform – maar 
ek reken my vriende het opgelet hoe ek haar aanstaar, want dit was 
nie lank nie voordat hulle soos tipiese jongmense my uitgedaag het 
om haar uit te vra.  Ek het ‘n paar weke se gekoggel verduur voordat 
ek finaal die moed bymekaar geskraap het om haar huis toe te volg 
een middag ná skool.

Dit was so ver soos ek gekom het vir vier dae.

Ná ‘n week se geskaaf aan my sluipvernuf, het ek uiteindelik daarin 
geslaag om haar een middag ná skool voor te keer, myself aan haar 
voor te stel en haar uit te vra vir ‘n fliek.  Dit was die waansinnigste 
ding wat ek nog ooit gedoen het, maar ek was desperaat.

Ek sal nooit vergeet hoe die verbaasde uitdrukking op haar gesig plek 
gemaak het vir ‘n uitdagende glimlag voordat sy my geantwoord het 
met ‘n vinnige “Oukei, solank jy my ma vra!” Haar ma was aanvanklik 
onwillig, maar het uiteindelik haar toestemming gegee en ‘n week 
later het ek en Petro ons eerste openbare verskyning as ‘n paartjie 
gemaak.  Ons het vir ‘n aantal jare uitgegaan voordat ek weer, met 
bewerige hande en sweet op my voorkop, haar nog ‘n groot vraag 
gevra het, hierdie keer met ‘n goue ring om die saak deur te trek.  
Soos ‘n galante heer het ek ‘n wit, modieuse aandpak en ‘n limousine 
gehuur vir ‘n stylvolle aandjie in die stad.  Tydens ons ete by die 
Staatsteater in Pretoria het ek haar liefdevol gevra om met my te 
trou en tot my verbasing het sy ingestem, met ‘n breë glimlag wat 
haar gesig verlig.

Maar nou, terwyl ek hier in die gang van ons huis in Pretoria staan 
het, steeds seergemaak deur haar aanmerking oor my polisiewerk, 
het ek besef ons verhouding is nie meer so harmonieus soos daardie 
eerste aantal jare nie.  Ten spyte van ons diep liefde vir mekaar, 
het ons baie gesukkel weens ons botsende persoonlikhede. Selfs 
op ons beste tye saam was ek maar baie hardkoppig, wat ‘n slegte 
kombinasie gevorm het met my lae selfbeeld.  Sy was onseker van 
haarself en oorweldig deur jaloesie elke keer wanneer ek net die 
geringste kyk in ‘n ander vrou se rigting sou gee.  Met sulke tye sou 
sy onttrek van my, afgesonder in haar eie wêreld van seer.  Ek sou 
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weer in woede ontplof, een keer so erg dat ek ons motor se voorruit 
met my kaal vuiste uitgeslaan het. Ten spyte van ons probleme was 
ons egter verbind tot ons huweliksbeloftes, veral omdat ons dit 
voor God gemaak het.

Ek en Petro het albei groot geword in godsdienstige huise, waar 
kerk toe gaan en betrokkenheid by die plaaslike gemeente diep 
ingegrein was in ons lewens.  Vir Suid-Afrikaners van my sosiale 
agtergrond in daardie spesifieke era, was Christenskap meer 
‘n kultuuroefening as iets persoonliks. Elke Sondag sou Ma ons 
kinders se gesigte afvee, hare plat kam en dan, uitgevat in ons beste 
klere met wange steeds rooi, ons vergesel na die plaaslike kerk 
toe.  Ek en my suster het Sondagskool bygewoon saam met al die 
ander kinders in ons woonbuurt, waar ons elke week getrou ons 
Bybelversies geleer het.  Ek kan egter nie onthou dat die evangelie 
vir my enigsins meer beteken het as bloot net om God se reëls te 
gehoorsaam, kerk toe te gaan  en jou gesig skoon te hou nie.

Dit het alles egter verander toe ek sewentien was.  Ek het ‘n kursus 
oor evangelisasie bygewoon toe die Here uiteindelik vir my gewys 
het waaroor redding gaan.  Soos wat die hoofspreker aan ons 
verduidelik het hoe om in eenvoud die goeie nuus met ander te 
deel, het God deurgebreek na my eie koppige hart en uiteindelik 
het dinge vir my begin sin maak.  Toe ek ná die kursus by die huis 
kom, het ek gaan kniel en ‘n oorgawe aan die Here gemaak om Hom 
te dien.  Skielik was God nie meer vir my ‘n abstrakte konsep nie, 
maar ‘n werklike en nabye vriend wat my daagliks in my lewe kom 
lei het.  Petro, met wie ek alreeds uitgegaan het teen daardie tyd, het 
kort daarna ook ‘n oorgawe aan die Here gemaak. Hy’t ons lewens 
omgekeer, en ons het verander in “freaks” vir Jesus.  Daar was niks 
wat ons meer begeer het as om onsself  aan God te wy op dieselfde 
manier as wat Jesus dit gedoen het nie.

Maar om een of ander rede, ten spyte daarvan dat ons die Here al 
vir soveel jare gedien het, het dinge nie meer so lekker uitgewerk 
geestelik en andersins in my huwelik en werkslewe soos in my 
jong dae nie.  Met ‘n sug het ek Petro die kombuis in gevolg waar 
sy beswaard besig was om slaai in die kombuiswasbak af te spoel.  



19

Op die rand van die paradys

Terwyl ek teen die deurraam terug geleun en haar vir ‘n rukkie 
dopgehou het, kon ek die spanning in die lug aanvoel, maar was nie 
seker hoe om dit op te los nie.

“Wat is ek veronderstel om te doen, Pikkewyn?” het ek gepleit met 
die troetelnaampie wat ek altyd op sulke tye vir haar gebruik het. 

Sy het nie geantwoord nie en steeds besig met die slaai, maar net 
haar skouers liggies opgetrek in reaksie op my vraag.
“Ek kan nie my werk sommer net los nie. Ons het die geld nodig en 
ek sal nooit ‘n ander werk kry wat  so goed betaal nie.  In elk geval, 
as dit nie vir die werkskamera was nie, sou ons nie al daai ekstra geld 
op die kantlyn kon maak met die troufoto’ wat ons neem nie…”

Vir ‘n oomblik het sy oor haar skouer na my geloer met ‘n effense 
glimlag op haar lippe en haar wenkbroue gelig, “Daardie mooi 
bruide sou nie naastenby so goed betaal het as hulle maar net 
geweet het dat jy slegs ‘n paar ure vantevore lyke afgeneem het met 
dieselfde kamera nie.”

“Ek beplan nie om dit vir hulle te noem nie. En jy?” antwoord ek haar 
terwyl ek oorstap en die kombuistoonbank reg langs haar met my 
hande vasgryp.  Ek draai toe weer na haar en sê meer ernstig, “Ek is 
goed met my werk en ek is seker die Here is tevrede met die invloed 
wat ek op my mede-offisiere in die mag het.”  Dit was waar.  Ek was 
redelik uitgesproke oor my geloof teenoor my kollegas, soms selfs 
‘n bietjie oordadig.  Ek was ook bekend daarvoor dat ek met tye 
‘n hoër offisier in ‘n hoek sou vaskeer en aan hom sy behoefte aan 
sondebelydenis en geloof in Christus sou verduidelik.  Die Here het 
my baie vrymoedigheid gegee om oor Hom te praat met die mense 
saam met wie ek gewerk het, sowel as die geleentheid om met ‘n 
paar nuwe bekeerlinge onder hulle ‘n pad van dissipelmaking te 
stap.

Petro het haar kop geknik.  “Maar dink net bietjie hieraan: wat as 
die Here iets nuuts in jou lewe wil kom doen?  Kom ons sê net dat 
ek glad nie so ongelukkig sal wees om jou meer aande tuis te hê en 
ook ontslae te wees van daardie aaklige reuk wat jou orals volg nie.”
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“Oukei, dis billik, maar Hy sal baie duidelik moet praat as Hy my wil 
oortuig!”  Min het ek geweet hoe erenstig die Here my op my eie 
woord sou neem.
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Hoofstuk 2

Ek het ‘n gewoonte om heen en weer te stap wanneer ek my 
daaglikse stiltetyd met die Here het. Dis nie ‘n aggressiewe stap of 
die stap van iemand wat ingeperk voel soos ‘n leeu in ‘n  hok nie. 
Dit is eerder ‘n stap waar ek daagliks saam met die Here loop met ‘n 
vasberadenheid om dinge tussen ons uit te sorteer, Sy stem duidelik 
te hoor en Sy teenwoordigheid in my lewe af te smeek. Dit was 
tydens een van hierdie vroeë môresessies terwyl ek in diep refleksie 
en gebed om die koffietafel aan die stap was dat die Here duidelike 
bevestiging aan my gegee het oor iets wat ek nie eens bedoel het 
om Hom  te vra nie.

Met die Bybel oopgeslaan voor my het ek gedink dat die eerste 
hoofstuk van Romeine ‘n goeie plek sou wees om te begin lees.  
Ek het die aanhef van Paulus se brief aan die Christene in Rome 
gelees: “Paulus, ‘n dienskneg van Jesus Christus, ‘n geroepe apostel, 
afgesonder tot die evangelie van God” 1

Dit was nie die eerste keer dat ek hierdie stuk gelees het nie, maar 
op daardie oggend het die Skrifgedeelte vir my iets heeltemal 
anders uitgebasuin. “Martin!” het dit uitgeroep, “’n geroepe apostel, 
afgesonder tot die evangelie van God.”

Geskok, het ek net daar tot stilstand gekom in die uitgelope spoor 
tussen die boekrak en die sitkamerbank.  Ek het die vers nog ‘n 
keer gelees en probeer sin maak daarvan en weer eens duidelik 
die onmiskenbare stem van die Here gehoor: “Martin, ‘n geroepe 
apostel.”  Ek was Jesus Christus se apostel? Jesus Christus het my 
geroep?
Sy roepstem was onmiskenbaar.  Op daardie oomblik het ek sonder 
enige twyfel geweet dat die Here my roep, net soos Paulus, tot die 
voltydse bediening.  Ek het egter sommer dadelik begin twyfel.  Wie 
was ek nou om uitgekies te word vir só iets?  Ek was ‘n polisieman, 
nie ‘n pastoor nie! Wat doen iemand wat dag vir dag in die bediening 
staan in elk geval?  Totaal verward het ek weer begin stap terwyl ek 
die Here ernstig gesmeek het om my duidelikheid te gee.
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Ek reken die Here kan soms net so hardkoppig wees soos ek, want 
deur die volgende aantal weke het Hy deur ‘n aantal drome met 
my gepraat en dit duidelik gemaak dat Hy my geroep het vir Sy eie 
oogmerke.  Vreemdelinge by die kerk sou my skielik nader en vra of 
ek dit ooit oorweeg het om my werk te bedank en voltyds vir God 
te werk.  Het ek dit oorweeg?  Niks het nog ooit so swaar op my hart 
gelê nie!

Ek het God probeer paai deur ‘n een-jaar korrespondensiekursus in 
Teologie te doen.  Dit was moeilik om getrou te bly in my studies en 
terselfdertyd my voltydse polisewerk te doen.  Ek het baie geleer en 
tog het ek aangevoel dat dit nie goed genoeg was nie.  God wou 
meer hê, maar ek was steeds nie seker of ek reg was om die stap te 
neem nie.

Een middag het ek tyd met my pa gespandeer in die plek waar ek en 
hy die meeste op ons gemak gevoel het – in die garage, timmerend 
aan die motor.  Dinge het nie altyd glad verloop tussen my en my 
pa nie.  Hy en my ma het vreeslik baklei toe ek ‘n kind was, soveel 
so dat hy gereeld sommer vir dae aaneen sou verdwyn totdat die 
spanning in die huis weer afgekoel het.  Ek het hom baie verkwalik 
vir sy afwesigheid.  Maar sedert hy ‘n ruk gelede tot bekering gekom 
het, het dinge baie verbeter tussen ons.  Terwyl ons aan die gesels 
was, het Pa die motor van voor tot agter geïnspekteer voordat hy 
uiteindelik op sy rug gaan lê het onder die onderstel van ons ou 
Opel Rekord.  Elke af en toe sou hy ‘n kreun gee onder die motor in 
reaksie op iets wat ek sou sê of uit misnoeë oor die toestand van ons 
motor se remskoene.

Ek het my keel skoongemaak terwyl ek gewonder het wat sy reaksie 
sou wees as ek die nuus aan hom oordra. “Uhum, Pa?  Ek en Petro 
het soortvan daaraan gedink om te bedank by ons werk…”

Ek kon sien hoe hy ophou werk onder die motor en toe stadig uit 
beweeg om my in die oë te kyk. “O?”

“Ja.  Ons is nou al vir ‘n geruime tyd aan die bid hieroor en ons het 
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besluit… wel, ek dink die Here wil dalk hê dat ek voltyds in die 
bediening moet gaan as ‘n pastoor.” 

Vir ‘n oomblik het my pa niks gesê nie, maar net stil daar op sy rug 
bly lê terwyl hy my met ‘n vreemde uitdrukking op sy gesig aankyk. 
Toe haal hy diep asem en sê, “Ek weet.”

“Pa weet?”

Toe begin hy huil met trane wat by sy wange afloop.  Vir ‘n ruk lank 
het hy net daar gelê…  Ek kon niks doen nie en het hom soos ‘n 
idioot in stilte aangestaar terwyl ek probeer verstaan het wat tot 
hierdie skielike emosionele uitbarsting aanleiding gegee het.  Hy 
het opgestaan en langs my teen die muur kom sit, net so verstom 
soos ek.  Terwyl ek hierdie oomblik van nabyheid gekoester het, het 
hy begin verduidelik...

“Die aand van jou geboorte het ek jou oupa en ouma gebel met 
die goeie nuus.  Hulle was só opgewonde – jy was hul eerste 
kleinseun, jy weet – dat hulle net daar in die motor gespring en vir 
ses ure deur die nag gery het om jou te kom sien in die hospitaal in 
Pietermaritzburg.”

“Ek kon nie verstaan hoekom hulle so opgewonde was nie – jy was ‘n 
redelike lelike baba.”  Hy kyk my toe in die oë, terwyl sy eie oë glinster 
deur die trane.  “Met die geboorte het jy rug eerste uitgekom en jou 
ma vreeslike pyn gegee, asof jy jou bes probeer het om ‘n bohaai te 
veroorsaak.” 

Ek het maar net geglimlag terwyl hy aangegaan het.

“En toe kom jou oupa en ouma die saal ingebars terwyl jou ma nog 
probeer herstel.  Hulle was Godvresende mense, maar kon ook maar 
regtig afgestomp wees met tye …” 

“Dis eie aan ons familie,” skerts ek.

Pa gee ‘n laggie voor hy voortgaan.  “Jou oupa het jou in sy arms 
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geneem en sagkens gewieg terwyl hy aandagtig in jou gekreukelde 
gesiggie staar.  Toe sê hy die mees verstommende ding:  ‘Die Here 
het my aangesê om hierdie kind te salf vir die voltydse bediening.’ 
Net daar in die saal het hy olie op jou voorkoppie uitgegooi, vir jou 
gebid en aan my gesê om te wag en sien dat die Here gaan doen 
wat Hy beloof het.”

“Sjoe,” was al wat ek kon uitkry.

“Ek’s trots op jou, Seun.  En jy kan maar weet dat jy my en jou ma se 
volle seëning het vir hierdie groot stap wat jy volgende gaan neem.” 

Op ‘n manier meer volmaak as wat ek ooit sou kon vra, het die Here 
bevestiging gegee dat ek op die regte pad was.  Ek het verwag dat 
Hy baie geloof en opofferings van my sou vereis, maar nou het ek 
ware sekerheid ontvang oor die pad waarop Hy my lei. ‘n Paar weke 
later het ek my bedanking by die polisiemag ingedien, tot die groot 
verbasing van my vriende. Terselfdertyd het Petro ook by haar werk 
bedank  met die oortuiging dat God sal voorsien en haar in staat 
sal stel om ‘n voltydse tuisteskepper te wees. Ek het gaan inskryf 
by die Suid-Afrikaanse Teologiese Kollege van die AGS (Apostoliese 
Geloofsending), terwyl ek los werkies gedoen het om my en Petro 
te ondersteun.  Ons het vertroue gehad dat die Here in die res sou 
voorsien. 

Ek was die eerste persoon in my familie wat gaan studeer het op 
tersiêre vlak en ek was vasberade om hulle nie teleur te stel nie 
en in gehoorsaamheid aan God, my studies te voltooi. So het ek 
pligsgetrou deur al die klasse gesit met vakke soos Hebreeus en 
Grieks, Ou en Nuwe Testament, berading en kinderbediening. Ek het 
vinnig gegroei in my begrip van Teologie en in die bekwaamheid 
benodig vir die bediening terwyl ek ook goed oor die weg gekom 
het met al die ander ewe entoesiastiese studente.  Maar buite die 
klaskamer het die Here my en Petro deur ‘n ander stel toetse gevat 
– dié van die skool van geloof.

Ek dink nie ek het heeltemal besef hoe duur my studies sou kos nie.  
Boeke en ander studiemateriaal was buitensporig duur en die ander 
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lewenskostes, wat ek maar net nie gedek kon kry met die karige 
inkomste van my tydelike werkies nie, het begin ophoop. In die 
eerste paar maande by die Bybelskool het die klein neseiertjie wat 
ons met soveel sorg bymekaar gemaak het, vinnig begin wegkwyn.  

Dit was moeilike tye vir my en Petro.  Ek sou by die Bybelskool wees 
van vroegoggend tot laat middag en in die aande sou ek gaan rakke 
pak in pakhuise en trokke laai tot in die vroeë oggendure.  Daarna 
sou ek ‘n paar uur van baie nodige slaap kry voordat die siklus weer 
begin het. Om net op te kom elke oggend was ‘n stryd, maar ek 
was gemotiveerd om die dag te begin deur die ewe groot stapels 
rekeninge en huiswerk langs my bed. Wanneer dinge regtig taai 
begin raak het, het ek selfs so laag gedaal as om ‘n werk te neem 
waar ek hofaanmanings gaan aflewer het. Dít was natuurlik ‘n 
uiters onaangename werk. Dit het egter net nooit gelyk asof ons 
finansieel die mas sou opkom nie en soms het ons selfs baie naby 
daaraan gekom om sonder ‘n sent te wees.  Tog, keer op keer, het 
die Here voorsien.  Ek onthou wat ek een keer in  Psalms gelees het, 
“Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor Sy aangesig! 
God is ‘n toevlug vir ons.” 2  Die Heilige Gees het met my gepraat en 
my bemoedig om op niemand anders as die Here te vertrou vir die 
voorsiening van ons behoeftes nie.

Ek onthou hoe ek op ‘n paar geleenthede aan die einde van die 
maand besef het dat daar nie genoeg geld in ons bankrekening is 
om die huur te betaal van die klein woonstelletjie wat ons in die 
middestad gehuur het nie.  Ek en Petro sou saam bid, maar niemand 
anders van ons behoefte vertel nie.  Op daardie selfde aand, het ons 
‘n koevertjie onderdeur ons voordeur gekry met die woorde “Huur” 
daarop gekrabbel.  Binne-in was net genoeg kontant om ons huur 
te dek.  Dit het ‘n paar keer gebeur.  Op ander soortgelyke wyses 
sou ons ‘n mandjie vol kruideniersware kry voor ons voordeur, net 
wanneer ons yskas amper leeg was. Ons het nooit uitgevind wie dit 
was wat ons telkens net op die regte tyd uitgehelp het nie, veral 
omdat ons nooit ons behoeftes aan ander bekend gemaak het nie. 
Al hierdie gebeure het dit egter net makliker gemaak vir ons om te 
kon insien dat dit die Here alleen was wat besig was om vir ons te 
sorg.
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God het egter op ander maniere ook na ons omgesien.  Om my karige 
inkomste aan te vul, het ek ‘n aantal deeltydse werkies gedoen.  Ek 
het ‘n vriend begin help wat ‘n slaghuis besit het.  Hy’t my nie in geld 
betaal nie, maar in vleis!  Alhoewel ons met tye ‘n groot begeerte 
gehad het na vars vrugte en groente, het ons ten minste genoeg 
vleis gehad – bees, skaap, hoender en boerewors – om ons mae te 
vul.  Soms was ons vrieskas só vol vleis dat ons dit uitgeruil het met 
vriende vir ander kruideniersware en vars kos.

Toe kom leer die Here my nog meer oor Homself met die aanbreek 
van ‘n nuwe en interessante tydperk in my lewe: Vaderskap. Martin 
Junior is in Januarie 1992 gebore gedurende my laaste jaar op 
Bybelskool.  Nou was ons nie meer langer net Martin en Petro nie, 
maar ‘n gesin!  Ek was in ekstase oor die aankoms van my seun en ’n 
baie trotse pa, maar skielik was ek nou gekonfronteer met die druk 
van my karige inkomste as die enigste broodwinner vir ‘n gesin van 
drie. Die versoeking om sake in my eie hande te neem ten einde te 
kan sorg vir hierdie kleinding, was groot, maar ook deur dit het die 
Here my ‘n baie waardevolle les geleer. 

Een aand is ek wakker gemaak deur klein Martin se gehuil.  
Aangesien ek moes badkamer toe gaan, het ek aan Petro gesê dat 
ek sal opstaan om na hom om te sien. Terwyl ek al struikelend my 
weg in die donker probeer vind het na sy kamer toe, het ek my skielik 
van aangesig tot aangesig bevind met ‘n inbreker wat besig was om 
deur die venster te klim! Ek weet nie wie van ons twee die grootste 
geskrik het nie, maar die inbreker het baie vinnig deur dieselfde 
venster spore gemaak.  Ek is net weer eens daaraan herinner dat die 
Here van plan was om vir ons te sorg en ons op te pas, selfs wanneer 
ek gevoel het dat ek hoegenaamd nie in staat was om daardie reuse 
taak te kan uitvoer nie. 

Soos ons gegroei het in ons vertroue op die Here, het ek begin 
aanvoel dat die Here besig is om ‘n ander plan vir ons lewens uit te 
werk as wat ek verwag het. Toe ek by die Bybelskool begin het, was 
ek onder die indruk dat “voltydse bediening” beteken om ‘n pastoor 
te word.  Ek het dus my lewe en mikpunte in daardie rigting begin 
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oriënteer. Onder my vriende by die kollege was die oorwegende 
ideaal om beroep te word na ‘n groot stedelike gemeente. Soos ek 
egter die einde van my studies genader het, het ek stories begin hoor 
van die werk in die sendingveld en die behoefte vir die evangelie in 
verafgeleë gedeeltes van die wêreld. Ek het bewus begin raak van 
velde net so ryp vir die oes soos in my eie geboorteland Suid-Afrika.

Ek was nog nooit geïnteresseerd in sendingwerk nie tot ek een aand 
‘n baie duidelike droom gehad het.  In die droom het ek en Petro 
Afrika vaarwel geroep, op ‘n vliegtuig geklim en na een of ander 
verafgeleë land vertrek om die evangelie daar te gaan verkondig.  
Ek het nat gesweet wakker geskrik, op my knieë geval langs die bed 
en uitgeroep tot die Here, “Asseblief Jesus!  Moet ons nie wegstuur 
uit Suid-Afrika uit nie. Dis my huis hierdie! Ek’s lief vir my land. Ek is 
bereid om na die mees afgeleë plek in die land te gaan vir U, maar 
moet my asseblief net nie wegstuur van hier af nie.” Weer eens is ek 
gekonfronteer met ‘n ervaring waardeur ek beleef het dat die Here 
in ons lewens wil inspreek en ons wil lei, soos ons Hom dan ook 
gevra het, maar ek was nie bereid om na Hom te luister nie.  In ‘n 
oogwink het God sending op die voorgrond van my denke geplaas, 
al wou ek aanvanklik niks te doen hê met enige iets wat my sou 
wegsleep uit die enigste land wat ek nog ooit geken het nie. 

Soos wat ek die Woord bestudeer het, het ek egter ‘n heel ander 
houding by Abraham opgemerk. Hier was ‘n man wat ook gevra 
was om sy geboorteland te verlaat en te vertrek op ‘n “sending” na 
‘n onbekende deel van die wêreld vir die heerlikheid van God.  Hier 
was ‘n man wat vreemde gode aanbid het, besig om sy eie lewe te lei 
en sy eie ding te doen; maar toe die God wat die hemel en die aarde 
gemaak het met hom praat, het hy opgestaan, alles agter gelaat en 
vertrek op ‘n verstommende reis van gehoorsaamheid aan God. Wie 
was ek dan, ‘n sogenaamde getroue volgeling van God, dat ek sou 
weier om dit selfs te oorweeg om Hom te volg waar Hy my wil lei?

Dit was omtrent op hierdie tydstip gewees dat ‘n professor eendag 
in een van my lesings by die Bybelskool ‘n beskrywing gegee het van 
die lewe van Jona, die “onwillige sendeling”, wat probeer wegvlug 
het van die wil van God af.  God het hom egter aanhou terugtrek na 
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die taak wat hy moes gaan verrig.  Dit het ‘n seestorm, ‘n amperse 
muitery op die oop see en ‘n ekskursie in die maag van ‘n groot vis 
geneem om tot hom deur te dring.  Uiteindelik het Jona besef dat 
daar geen manier is om weg te kruip vir die alomteenwoordige God 
nie.  Wat ‘n Jona was ek nie!  Daar in die lesinglokaal het ek myself 
aan die Here oorgegee en aan Hom gesê dat ek minstens bereid sal 
wees om dit te oorweeg om hierdie nuwe rigting in te gaan… 

Tot die grootste verbasing van my vriende by die kollege, het ek 
ernstig daaroor begin praat om ná die voltooiing van my studies na 
die sendingveld te vertrek eerder as om ‘n veilige pastoorspos by ‘n 
Suid-Afrikaanse kerk te neem. Nog meer misterieus vir hulle was my 
skielike belangstelling in die Moslems wat in die omgewing van die 
Bybelskool gewoon en gewerk het. Ek weet nie hoekom ek hulle nie 
voorheen opgemerk het nie, maar skielik was ek bewus van hierdie 
hele ander gemeenskap wat so naby aan ons woon, werk, skool toe 
gaan, in koffiewinkels sit en gereeld die moskee besoek, alles sonder 
die kennis van ‘n Redder wat hulle lief het en vir hulle gesterf het. 

So het ek eendag besluit om die moskee in die straat af te gaan 
besoek en vir myself uit te vind waaroor Islam gaan.  Terwyl ek 
seker elke moontlike kulturele fout begaan het, het ek saam met 
die plaaslike Imam (‘n geestelike Moslem-leier) deur die reusesaal 
met sy volvloermatte gestap terwyl ek aan hom my sienings oor 
geestelikheid, geloof en redding verduidelik het.  Soos gewoonlik 
het ek my standpunte baie sterk gestel in ‘n poging om hierdie ou 
man in sy lang, vloeiende wit rok en interessante hoed te bekeer.  
Die Imam het weer ewe taktloos met my geargumenteer en net so 
onsuksesvol soos ek probeer om my te oortuig van sý standpunte.  
Ek onthou hoe ek in my frustrasie hom ondervra het om te probeer 
vasstel waaroor Islam nou eintlik gaan. 

Terwyl hy sy baard liggies streel, het die Iman se oë skielik opgeflikker 
en toe sê hy, “Ek dink ek het net die ding wat jou sal help!” Daarop 
stap hy vinnig na sy boekrak en haal ‘n Koran daaruit. Dit was ‘n 
groot Koran met die buiteblaaie pragtig versier in Arabiese skrif 
en ander vloeiende patrone. Ywerig verduidelik die Iman toe aan 
my dat hierdie Koran sowel die oorspronklike Arabiese teks as ‘n 
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Engelse vertaling bevat. Terwyl hy my sterkte toewens, stel die ou 
man voor dat ek hierdie boek se antieke woorde lees en by hul leer.

Ek het inderdaad wel baie uit die Koran geleer, maar miskien nie 
die lesse wat die Imam gehoop het ek sou leer nie.  Soos wat ek die 
Moslems se heilige boek vergelyk het met my eie Gees-geïnspireerde 
en lewende Woord van God, die Bybel, kon ek nie help om ‘n diep 
meegevoel te ontwikkel met die miljoene mense wêreldwyd wat 
so mislei word deur die lering van Islam nie. Eerder as om my nader 
te trek daaraan, het die lees van die Koran my oë oopgemaak vir 
die misleiding van Islam en my gehelp om beter te verstaan wat 
die Moslems rondom my glo.   Met ‘n bietjie meer sensitiwiteit as 
vroeër, het ek begin om die Moslems in die strate van Johannesburg 
te evangeliseer. Ek het dié wat ek ontmoet het, tot gesprekke 
uitgelok en aan hulle die hoop verduidelik wat Christus bied deur 
Sy werk aan die kruis. Gemeet aan wêreldse standaarde het ek 
nie juis baie sukses behaal nie. Daar was nie ‘n lang ry bekeerlinge 
waaroor ek kon spog by die kerk op Sondag nie. Nogtans het ek 
elke week met vrymoedigheid uitgegaan, in die wete dat dit my 
verantwoordelikheid was om slegs in gehoorsaamheid aan God te 
wandel en Hom te vertrou met die vrug op my arbeid.

Te midde van die malle gejaag van finale jaar eksamens, het hierdie 
passie vir sendingwerk en uitreik na die Moslems daagliks al meer 
in my gegroei.  
Terselfdertyd het ek ook al meer onsekerheid begin beleef oor 
my gesin se toekoms.  So woon ek toe op ‘n dag ‘n praatjie by 
deur een van die fakulteitslede wat pas teruggekeer het van ‘n  
blootstellingsbesoek aan Turkye.

“Turkye!” het die dosent uitgeroep terwyl hy die eerste skyfie in die 
projektor laai en met sy vinger beduie na die foto van ‘n uitgestrekte 
stedelike landskap gevul met die onmiskenbare koepels van 
moskees. “’n Land met ‘n bevolking van 62 miljoen, maar slegs 500 
Christene. Die meeste van die inwoners is Moslems.”

My hart het vinnniger begin klop en ek het vorentoe geleun in my 
stoel om meer aandagtig na hierdie fassinerende spreker te luister.
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“Vriende, een van die mees onbereikte lande in die wêreld met 
slegs ‘n paar honderd sendelinge wat poog om hierdie massas te 
bereik. ‘n Omgewing wat eens op ‘n tyd goed deurdrenk was met 
die evangelie, maar die meeste van vandag se inwoners daar het 
nog nie eens een keer die naam van Jesus gehoor nie.”

Dít was dit! My roeping, geprojekteer deur ‘n skyfieprojektor in ‘n 
paar dowwe, uit-fokus-vakansiefoto’s teen die lesinglokaal se muur; 
die diepste roeringe in my hart was uiteindelik onbloot en bewoord 
deur die energieke man wat sy stories vertel van ‘n nasie waar die 
uitspreek van die naam van Jesus genoeg kan wees om tot jou dood 
te lei.  Ek was in vervoering toe ek ná die lesing na die spreker toe 
hardloop en my gevoelens met hom deel. Ewe entoesiasties het hy 
my op die skouer geklop en beloof om my te help om my weg te 
vind met hierdie roeping. 

Ek is daardie aand huistoe met my kop steeds in die wolke en ‘n 
glimlag wat ek skaars kon beheer. Dis was moeilik om kalm  deur 
Johannesburg se mal verkeer te ry en nie soos ‘n maniak huis toe 
te jaag nie. Terug by ons woonstel het ek Petro dadelik in my arms 
geneem en opgewonde vertel dat die Here ons Turkye toe roep.   

Ek weet nie of dit die manier was waarop Petro in my arms verstyf 
het of die geskokte uitdrukking op haar gesig nie, maar ek het 
oombliklik besef dat ek soms, vir groot geleenthede soos hierdie, 
nodig het om meer sensitief en minder prontuit te wees.

“Waar kom dit vandaan?” het sy verbaas gevra, terwyl sy terugtrek 
uit my omhelsing en my in die oë kyk. “Turkye? Ek weet nie eens 
waar dit is nie!”

“Moenie nou daaroor bekommerd wees nie,” het ek haar met ‘n 
bietjie meer kalmte as vroeër probeer gerus stel.  “Maar dink net 
daaraan! ‘n Hele land vol Moslems vir ons om die evangelie mee te 
deel en…”

Petro het haar hand in die lug gehou om my stil te maak en toe 
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baie uitdruklik haar punt gemaak, “Ek’s jammer, Martin, maar jy kan 
vergeet daarvan. Ek gaan nié Suid-Afrika verlaat nie. Ek weier om 
na enige verafgeleë plek te gaan weg van my familie en vriende af.”

Verpletterd, het ek met my skouer teen die muur geleun – dit was 
al hoe ek nog regop kon bly staan.  Ek was absoluut verslae toe ek 
besef dat my vrou my nie ondersteun in dit wat – in die loop van een 
middag – die passie van my lewe geword het nie.

“Ek is jammer, Martin, ek kan nie,” het sy stadig en duidelik herhaal.

In my hart is my teleurstelling vervang deur die al te bekende 
woede waarmee ek gesukkel het van my kinderdae af. My hande het 
instinktief in vuiste geklem terwyl ek geveg het teen die begeerte 
om my vrou verbaal by te kom en haar onderwerping af te dwing. 
Hoe kon sy my ontneem van hierdie geleentheid om God se roeping 
op my lewe te volg, veral omdat dit my so lank geneem het voordat 
ek bereid was om Hom te gehoorsaam?

Maar skielik is my woede vervang deur ‘n stortvloed van God se 
vrede. Met wysheid wat slegs van die Heilige Gees af kon kom, het 
ek net daar besef dat om my vrou al skreeuende en skoppende 
agter my aan te sleep Turkye toe, sal net so verkeerd wees as om 
ongehoorsaam te wees aan Sy roeping.  As hierdie roeping regtig 
van God af was, dan was dit ‘n roeping nie net op my lewe nie, maar 
op my hele gesin s’n.  Ek sou die Here net moes vertrou om Petro se 
hart om te keer en haar op die regte tyd te oortuig.
“OK,” het ek uiteindelik uitgekry, terwyl ek Petro terugtrek in my 
arms. “As jy nie reg is nie, dan gaan ek nêrens heen nie.”

Oor die loop van die volgende aantal maande het ek met die 
Here in gebed geworstel. Dit het gewissel van om kalm in Sy 
teenwoordigheid te rus tot ‘n angstige gepleit dat Hy tog gou moet 
maak met dit wat ek gevoel het Hy moet doen. Daagliks het ek ons 
situasie voor die Here gebring en gesmeek dat Hy Petro se hart sal 
verander sodat ons in eenheid vorentoe kon beweeg. Met my kop 
het ek vertrou dat as die Here ons regtig in Turkye wou hê, Hy Petro 
sou help om dit ook in te sien, maar sommige dae was dit moeilik 
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om my hart te oortuig.

Ek weet nie hoeveel meer die mat om die koffietafel sou kon vat nie, 
was dit nie vir ‘n wonderbaarlike beantwoording van gebed nie. Een 
aand terwyl ons aansit vir aandete met ons gewoonlike oorvloed 
van vleis, het Petro skielik aangekondig dat sy nie net gewillig is om 
my Turkye toe te volg nie, maar selfs ook wíl gaan! Sy kon aanvoel 
dat hierdie God se roeping op ons lewens is, en was daarom – amper 
– net so gretig soos ek om ons tuisland te verruil vir die sendingveld.

Dadelik het ons begin om soveel inligting as wat ons kon, bymekaar 
te maak oor verskillende sendingorganisasies wat ons kon help om 
in Turkye uit te kom. Redelik vroeg in hierdie proses het ons afgekom 
op inligting oor OM, oftewel Operasie Mobilisasie. Ons het ontdek 
dat OM in die 1950’s tot stand gekom het as ‘n sendingorganisasie 
toe ‘n groep studente van die VSA gaan uitreik het met Christelike 
literatuur na die mense van Mexico. Wat begin het as ‘n entoesiastiese 
– tog effe lukrake – beweging in Latyns-Amerika onder die inspirasie 
van ‘n aantal jong studente, het spoedig ontwikkel in ‘n wêreldwye, 
goed georganiseerde sendingorganisasie. Dit het uiteindelik 
verander in ‘n instelling wat beter georganiseerd was, maar steeds 
gekenmerk deur dieselfde jeugdige ywer wat dit onderskei het 
in die vroeë jare. OM het spanne gehad wat in meer as 100 lande 
bedien, asook twee seevarende skepe, die Logos en die Doulos. 
Wat ons egter die meeste opgewonde gemaak het, was om uit te 
vind dat hulle ook ‘n florerende kerkplantingspan in Turkye gehad 
het. Dit het vir ons gelyk na die perfekte antwoord, maar ons sou 
spoedig een effe onstellende feit omtrent OM ontdek.

“Ek is seker julle gesin sal goed inpas by die span in Turkye,” het die 
geesdriftige werwingsoffisier by OM se hoofkantoor in Pretoria ons 
glimlaggend ingelig. “Daar is baie ander gesinne wat ook in daardie 
omgewing bedien en al kan die bediening soms veeleisend wees, 
is ek seker dat mense met julle kwalifikasies dit redelik opwindend 
sal vind.”

“Hoe gou kan ons begin?” het ek geskerts, waarop Petro my vinnig 
reggesien het met ‘n skop onder die tafel.
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Ons OM-vriend het net sy kop geknik, skynbaar ongestoord deur 
my ongetemde gretigheid. “O, gou. Julle moet net eers ons ses 
maande opleiding voltooi en dan, indien julle genoeg geld het om 
vliegkaartjies vir die drie van julle te koop, kan julle direk daarna 
Turkye toe gaan. 

“Jy bedoel OM gaan nie die vliegtuigkaartjies voorsien nie?” het ek 
ontnugterd gevra.

“Oor die algemeen, nee”, het hy geantwoord. “Julle is bewus daarvan 
dat OM nie finansies aan enige van hul sendelinge voorsien nie, nie 
waar nie?”

“Julle sendelinge word nie betaal nie?” Ná jare van God vertrou om 
ons van maand tot maand te onderhou, het ek en Petro daarna 
uitgesien om ‘n bietjie meer van ‘n stabiele inkomste te hê. “Beteken 
dit dat ons deeltydse werk sal moet doen om onsself te onderhou 
in Turkye?”
“Miskien,” het hy beaam, “alhoewel julle baie besig gaan wees met 
die daaglikse verantwoordelikhede van die bediening. Julle mag 
dalk een of ander werk in Turkye benodig ten einde visums te kry, 
maar julle gaan natuurlik hoofsaaklik fokus op kerkplanting.  Dit 
beteken dan dat julle inkomste sal moet kom van elders af…” 

Hy’t daardie aanmerking laat hang, terwyl ek en Petro van die 
ander kant van die tafel af hom aanstaar in ‘n swanger stilte.  Half 
sameswerend, leun hy toe oor die tafel na ons met sy ken gestut op 
sy vingers.

“Die finansies sal van God af moet kom,” sê hy triomferend.

Aangesien ons God reeds maand vir maand moes vertrou terwyl 
ek op Bybelkollege was, was hierdie dalk nie so ‘n vreesaanjaende 
gedagte as wat dit kon gewees het nie.  Maar sou ons genoeg geloof 
hê om God te kan vertrou om ons hele inkomste te voorsien, elke 
maand, elke jaar, vir so lank as wat ons in Turkye woon?

“As julle God nie kan vertrou vir ‘n bietjie geld nie, hoe sal julle Hom 
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kan vertrou vir die siele van verlore mense?” het ons raadgewer 
voortgegaan. “Deel met julle vriende en familie en met julle kerk, 
oor dit waartoe God julle geroep het. En bid – baie! Dan, elke maand, 
sal julle net moet vertrou dat God in die harte van die regte mense 
sal werk om die bronne te voorsien wat julle nodig het om Sy werk 
te doen in Turkye, ‘n land letterlik ‘n kontinent ver van Suid-Afrika af.”

Al wat ek en Petro kon doen met hierdie verbysterende inligting, was 
om ons koppe te knik en vriendelik te glimlag.  Dit sou inderdaad 
die grootste sprong van geloof wees wat ons nog ooit geneem het. 
Ons het egter besef dat indien ons waarlik gehoorsaam wou wees 
aan God se roeping, dit ‘n sprong was wat ons moes maak. Net soos 
ons in die verlede God sien voorsien het in ons behoeftes, sou ons 
Hom nou ook moes vertrou dat Hy ons nooit sal verlaat nie.

Inderdaad, soos wat ons ons storie vertel het aan mense wat ons 
geken het, het ons oor die algemeen hulle volle ondersteuning 
gekry. Party het beloof om vir ons te bid, ander het ons aangemoedig 
met woorde van bemoediging en inspirasie, terwyl sommiges 
onderneem het om ons finansieel te ondersteun.  Deur die genade 
van God het ons missie na Turkye ‘n spanpoging geword wat die 
ondersteuning van mense uit verskillende oorde en op verskillende 
maniere omvat het. Ons het uitnodigings ontvang van verskillende 
kerke regoor die land om ons visie met hul gemeentes te kom deel. 
In ruil daarvoor het hulle hul bronne met ons gedeel. In ‘n baie kort 
tydjie het die Here genoeg donasies en beloftes van toekomstige 
hulp voorsien om ons af te sien op ons tog na Turkye.  Dit sou steeds 
moeilik wees, wetend dat ons duisende kilometers weg sou wees 
van al die mense wat op verskeie maniere onderneem het om saam 
met ons te stap. Tog het ons vertroue gehad dat dit geen uitdaging 
was vir God, wie eindelik al die finansies en bronne op die aarde in 
Sy bekwame hande hou nie.

Daar was egter ‘n dringender saak om aan te pak voordat hierdie hele 
finansiële uitdaging ‘n werklikhied sou word: Sendingopleiding.

Ek is nie regtig seker wat ons verwag het om te vind by ‘n 
sendingopleidingskool toe ons die eerste keer met die stowwerige 
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grondpad daar aangery gekom het nie.  Die klein grasdakhuisies 
met hul afgedopte verf en stowwerige vensters waarin ons 
vir die volgende ses maande sou woon, het verseker gelyk na 
iets waarvoor selfs David Livingstone sy neus sou optrek. Die 
geriewe in die ablusieblokke was baie eenvoudig en wanneer die 
warmwaterstelsel nie gewerk het nie, was dit in die vriespunt-
temperature van die winter maar beter om eerder nie te probeer 
was nie.  Dít het ongelukkig gereeld gebeur, wat dikwels tot redelik 
onaangename reuke in die lesinglokaal aanleiding gegee het. 
Gedurende die droë seisoen, in die middel van die jaar, was ons 
terrein bedreig deur veldbrande wat gierig die dorre grasvelde om 
ons wou verorber.  Wanneer die reën dan uiteindelik uitgesak het, 
het ons onsself dikwels enkeldiep in rooi modder bevind, terwyl 
‘n waterfontein  spontaan deur die plafon van die saal sou uitsak.  
Ons het ons wasgoed met die hand gewas en nooit die laaste sluk 
van ons koffie of tee gedrink nie ten einde die knarsende kalsium 
neerlaag te vermy wat in ons water was en geneig het om te gaan lê 
op die bodem van wat jy ookal drink.

Nogtans het ons vir ons ‘n tuiste geskep in hierdie baie ongemaklike 
plek. Dit was vir ons só bemoedigend om omring te wees met 
mense wat gedeel het in ons passie om die verlorenes regdeur die 
wêreld te bereik. Ons het heerlike kuiertye gehad waar ons ons 
verhale uitgeruil het oor ons onderskeie paaie tot in sending.

Alhoewel ek baie waardevolle goed in die Bybelskool geleer het, het 
die lering hier my hart uitgedaag en nie net my verstand nie.  Ons 
was almal aangespoor om in daaglikse gemeenskap met die Here 
te wandel en Hom te vra om enige onuitgesorteerde sake in ons 
lewens, wat ons werk in die sendingveld mag verhinder, na die lig 
te bring.

Op die tuisfront het Petro op meesterlike wyse ons twee-slaapkamer-
rondawel omskep in ‘n snoesige hawe vir die drie van ons met 
gekleurde gordyne en prente teen die mure. Ons plekkie was karig 
gemeubileerd, wat ook maar goed was, aangesien ons eintlik net 
genoeg plek gehad het vir ‘n bed en ‘n paar ander klein goedjies, 
insluitende Martin Junior se bababedjie.
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Alhoewel ons gemeenskaplike eetgeriewe met die res van die 
groep gedeel het, het ek en Petro soms onttrek om vir ons klein 
gesinnetjie te kook. Een Saterdagoggend het Petro aangebied om 
pannekoek vir my en klein Martin te bak.  Ek het haar gretig gehelp 
met die voorbereidings, net om te ontdek dat ons nie kaneel het 
om saam met suiker oor ons warm pannekoeke te strooi nie. Terwyl 
Petro voortgegaan het met die bak van die pannekoeke, het sy my 
gestuur om ‘n bietjie kaneel by ons bure te gaan leen. 

Ek was halfpad onderweg na ons bure se klein woonwaentjie toe 
dit my skielik tref dat ek nie weet wat die Engelse woord vir kaneel 
is nie. Aangesien daar mense was van allerhande tale en kulture op 
OM se basis, was daar as ‘n algemene reël van ons verwag om slegs 
te kommunikeer in ons spantaal - Engels.  Ek en Petro het wel ‘n 
bietjie Engels geleer op skool, maar ons was nie baie vaardig in die 
spreektaal nie. In die hoofsaaklik Afrikaanse gemeenskap van die 
destydse Pretoria, was dit nie ‘n probleem  nie.  Maar nou was ons 
vinnig besig om te besef dat ons ‘n veel beter vlak van bekwaamheid 
nodig gaan hê in hierdie taal.  Met al my moed bymekaar geskraap, 
het ek besluit om dit tog ‘n kans te gee en aan die woonwa se deur 
geklop, terwyl ek my beplande versoek saggies vir myself herhaal.

Ek sal nooit die geskokte uitdrukking op my buurvrou se gesig 
vergeet toe ek haar beleefd vra of ek ‘n bottel “semen” by haar kan 
leen nie. Daardie spesifieke oggend, terwyl ek en Petro sit en lag 
rondom ons “cinnamon” pannekoeke, het ons onderneem om regtig 
hard te begin werk om vlot te raak in Engels!

Ons het heetwal verstommende ervaringe gehad tydens die 
opleiding en is dikwels herinner aan God se getrouheid en Sy 
verbintenis tot ons as ‘n gesin.  Binne die eerste paar weke van 
die program is ons op ‘n uitreik na ‘n landelike gebied in die 
Noordooste van Suid-Afrika gestuur. Daar sou ons uitreik na 
vlugtelinge uit Mosambiek wat die Burgeroorlog daar ontvlug het 
via die Krugerwildtuin.  Martin junior het saam met ons op hierdie 
uitreik gekom en Petro was nie seker hoe sy sou regkom met die 
ondankbare taak van vuil doeke was terwyl ons in ‘n tent woon 
met geen elektrisiteit en baie beperkte toegang tot water nie. Sy 
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sou soos die res van die plaaslike vroue elke dag vir tot ‘n uur moes 
gaan toustaan om water te kry in ‘n groot emmer en dit dan terug 
karwei teen die heuwel op na ons kampterrein. Ons sou baie graag 
weggooibare doeke wou hê, destyds nog beskou as ‘n luuksheid, 
maar ons beperkte begroting het dit onbekostigbaar gemaak. Toe 
besluit ons om hierdie behoefte in gebed voor die Here te bring.

Die aand voordat ons op die uitreik sou vertrek, het ek verbaas 
opgemerk hoe ‘n voertuig opgery kom met die pad wat voor die 
opleidingsentrum verbyloop en toe by ons terrein indraai. Terwyl 
die voertuig al wippende oor die rowwe pad aangery kom na waar 
ek besig was om ons motor te pak vir die uitreik, het ek gedink dat 
hierdie persoon sekerlik verdwaal het. Ek stap toe na die voertuig, 
gereed om padaanwysings te gee, maar instede daarvan vra die 
vroulike insittende, terwyl sy die venster afdraai, my half huiwerig 
of mense met die name van Martin en Petro hier woon. 

Nuuskierig, het ek haar ingelig dat ek die persoon is na wie sy op soek 
was. Baie verlig, het die vrou uit die motor gespring, die kattebak 
oopgemaak en boks na boks se weggooibare doeke uitgehaal. 
Terwyl ek my oë nie kon glo nie, het ek net gestaan en toekyk hoe 
sy ‘n paar weke se voorraad van hierdie kosbare benodigdhede 
uitpak, my sterkte toewens, terugklim in haar motor en die nag se 
donkerte in ry. Tot vandag toe nog weet ek steeds nie wie daardie 
vrou was of hoe sy geweet het van ons behoefte aan weggooibare 
doeke terwyl ons nie ‘n enkele persoon daarvan vertel het nie.  Die 
volgende oggend het ons op ons uitreik vertrek met lofprysinge 
aan die Here en ons klein Volkswagen Golf tot die dak toe gepak 
met weggooibare doeke.

Ons tyd in die destydse Gazankulu-omgewing was 
lewensveranderend. In samewerking met die inwonende OM- span 
daar het ons deur-tot-deur evangelisasie gedoen terwyl ons die 
plaaslike gemeenskap gehelp het met nodige handearbeid. ‘n Nog 
soeter herinnering was die aande wanneer ons as span die Here 
aanbid het om die kampvuur, wat nie net daar was vir die atmosfeer 
nie, maar ook om al ons kookwerk op te doen.
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Een oggend, ná ons ‘n besonderse groot kampvuur die vorige aand 
gemaak het, het ek half deur die slaap uit die tent gestrompel en 
opgemerk dat van die kole nog smeul binne die sirkel klippe wat 
gedien het as ons vuurherd. Terwyl ek slaperig my oë uitvee, het 
ek gedink ek beter daardie smeulende kole doodmaak voordat 
klein Martin Junior wakker word.  Ek het vir ‘n oomblik weggedwaal 
voordat ‘n skrikwekkende geskreeu my wakker geruk het uit my 
oggendlomerigheid. Daar staan klein Martin toe, net soos ek 
gevrees het mag gebeur, met sy voetjies in die gloeiende warm 
kole. Ek het hom vinnig gegryp en voete eerste in ‘n bak water 
gedruk wat genadiglik daar naby gestaan het, terwyl ek myself 
woedend verwyt het dat ek nie dadelik aandag geskenk het aan 
my voorgevoel nie. Terwyl ek ‘n skreeuende Martin probeer kalmeer 
het, het al die ander wakker geword van die lawaai en om ons twee 
by die bak water kom staan. Ek het my seun vasgehou en gebid dat 
God hom sal genees van enige skade wat daar aan sy voetjies mag 
wees. Toe ek hom ‘n rukkie later uit die water lig, was ons verstom 
om te sien dat daar nie ‘n enkele merk op sy delikate voetsooltjies 
was nie. Vroeër, op dieselfde dag wat ons die doeke gekry het, het 
Martin sy handjie uitgesteek en aan die strykyster gevat waarmee 
Petro besig was. Sy indeksvingertjie het dadelik ‘n blaas gevorm. 
Maar nou, met skade wat potensiaal gesproke veel groter moes 
gewees het, was daar net ‘n paar trane en ‘n gesnuif as aanduiding 
van die insident ‘n paar minute gelede.  Weer eens het die Here aan 
ons bewys dat Hy vir ons sorg en dat Sy hand oor ons as ‘n gesin is.
Van al die lesse wat ons in die ses maande se opleiding by OM geleer 
het, was dít dalk die waardevolste een. Dit was ‘n waarheid waaraan 
ons styf sou moes vasklou toe ons die onbekende invaar en ‘n nuwe 
lewe begin onder die Moslems in Turkye.

1. Rom 1:1  Afrikaanse ou vertaling 1933 uitgawe.
2. Psm 62:9 Afrikaanse ou vertaling 1933 uitgawe.
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Tipiese mark stalletjie
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Hoofstuk 3

Ek het op die harde manier geleer dat dit beter is om liewers nie 
reisadvies te aanvaar van mense wat dit nog nooit verder as ‘n paar 
honderd kilometer van hul huis af gewaag het nie.

Destyds, in 1993, terwyl ons besig was met die voorbereidings 
om ons klein gesinnetjie te ontwortel en na Turkye te vertrek, was 
ek egter nie so wys nie. “Vat soveel handbagasie as wat julle kan, 
saam met julle op die vliegtuig,” het my ma daarop aangedring, met 
daai wetende kyk in haar oë wat slegs ouers kan bemeester. Net 
so naïef soos sy wanneer dit kom by reis na die buiteland, het ek 
pligsgetrou al ons wêreldse besittings in ‘n paar sakke gepak wat 
ons as handbagasie aan boord sou neem.  Met hierdie sakke wat 
nou so lomp oor ons skouers hang, het ons al sukkelend ons weg 
gevind deur die internasionale terminaal van Johannesburg se 
lughawe. Presies hoekom ons juis slaapsakke, piekniekmandjies en 
‘n kosmetiese tassie as noodsaaklikhede vir ons vlug beskou het, 
weet ek tot vandag toe nog nie. Met die afskeidstrane klaar gestort 
en die nodige dokumente byderhand, het ons ons weg na die 
vertreksaal se hek gevind. My arms was vol bagasie, terwyl Petro 
voortgesukkel het met die oorlaaide babawaentjie, waarin, iewers 
onder verskeie items, ‘n ietwat oorweldigde kleuter vasgevang was. 

Ek het dit net tot by die deur van die vliegtuig gemaak voordat ek 
besef het dat daar geen manier was hoe ek met een poging al my 
bagasie met die nou gangetjie af sou kry nie.  Een van die geduldige 
vlugwaardinne by die ingang het ingestem dat ek die helfte van 
ons bagasie net daar los, terwyl ek vinnig Petro en Martin Junior na 
hul aangewese sitplekke begelei het met ‘n paar slaapsakke onder 
my arms. Ek het die bagasie haastig in die oorhoofse bagasieruim 
geplaas en ongeduldig aan Petro beduie om haar sitplek te neem. 
Klein Martin, oorweldig deur die afskeid en die vreemde, nuwe 
omgewing, het skielik skreeuend in trane uitgebars. Mense het in ons 
rigting gegluur, geïrriteerd dat die geskreeu nou al sou begin nog 
voordat ons vlug vertrek het. Asof ‘n ervare reisiger, het ek ongeërgd 
en kalm, met mompelende verskonings, my weg terug gevind teen 
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die verkeersvloei in na die res van ons handbagasie. Teen daardie 
tyd het ek al my ywerige pakwerk berou. Toe ek uiteindelik weer 
die ingang bereik, het ek met verligting die oorblywende sakke 
oor my skouers geslinger en die babawaentjie vasgeknyp met my 
elmboog. Iewers in die agterkant van die vliegtuig kon ek steeds 
klein Martin hoor skreeu. 

Ek was amper terug by ons sitplekke, toe die ondenkbare gebeur. 
Die dun, wit bandjie waaraan Petro se kosmetiese tassie gehang 
het, het vasgehaak aan sitplek 26C se armleuning.  Die tassie se 
metaalknip het oop gegaan. Ek is teruggeruk agtertoe en asof in 
‘n goed gechoreografeerde beweging, het die tassie oopgegaan 
en sy hele inhoud versprei tussen die sitplekke van die omliggende 
passasiers. Asof in stadige aksie, het ek dopgehou hoe verskillende 
botteltjies rome en verskeie van Petro se gunsteling oorbelletjies 
uittartend onder die sitplekke inrol.  Al wat ek kon doen, was om 
op my knieë te gaan en vroetelend ons verstrooide besittings 
bymekaar te maak.  Die passasiers agter my het ‘n kollektiewe sug 
van ongeduld geslaak en ek kon voel hoe my gesig rooi raak met 
my hande vol vroue parfuum. Met slegs een struikeling oor die 
babawaentjie, het ek daarin geslaag om alles weer terug te kry in 
die tassie.  Uiteindelik het ek by ons sitplek aangestrompel gekom 
waar ‘n verontruste en verleë Petro besig was om ons seuntjie te 
troos terwyl sy so laag moontlik probeer wegsink het in haar sitplek.

Wanneer situasies soos hierdie ‘n mens in die gesig staar, is daar nie 
veel van ‘n keuse nie – jy kan òf lag òf huil. Terwyl ek die sweet van 
my voorkop afvee met ‘n sakdoek, het my oë Petro s’n ontmoet. Met 
‘n sagte, half verleë laggie het ek gesê, “Asseblief Here, laat dit tog 
makliker gaan van hier af…”

Genadiglik was dit die mees ontstellende deel van ons reis na Turkye. 
Die afskeid van ons vriende en familie was moeilik, maar nou dat 
ons uiteindelik onderweg was, was daar skielik ‘n ware gevoel van 
verligting en afwagting omtrent ons toekoms in daardie vreemde 
land.

Selfs al het ons nie geweet wat om te verwag van Turkye nie, was 
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dit nogal gerusstellend om te ontdek dat Turkye ons verwag het. 
‘n Lang, tingerige sendeling het ons ingewag by die hek van die 
aankomssaal in die hoofstad Ankara. Sy gesig was opgehelder deur 
‘n groot glimlag.

“Welkom!” het hy gebasuin, terwyl hy my hand wild skud met sy 
twee groot hande voordat hy Petro ‘n byna versmorende omhelsing 
gee. Ian, van Kanada, sou ons spanleier wees in hierdie nuwe veld. 
Daar was egter nie tyd vir verdere kennismaking op die lughawe 
nie. Nadat hy klein Martin ‘n liefdevolle knypie op die wang gegee 
het, het hy ons tasse gevat en ywerig begin aanstap.  Met groot treë 
het hy ons gelei na die ou bruin stasiewa wat hy buite gelaat het.

Tydens ons lang rit vanaf die lughawe, het ek nuuskierig geloer na 
die onbekende landskap terwyl ‘n opgewekte Ian die lewe in die 
besige Turkse hoofstad aan ons beskryf het.  Ankara, geleë op ‘n 
rotsagtige krater in die droë steppe van Sentraal-Asië, is ‘n stad met 
‘n prominente plek in die annale van die geskiedenis.  Die antieke 
beskawing van die Hittiete was geleë in hierdie omgewing en selfs 
tot vandag toe maak hul erfenis ‘n impak op die samelewing van 
Ankara. Wat vir my egter die interessantste was omtrent hierdie 
stad, was dat dit eens op ‘n tyd die hoofstad was van die Romeinse 
provinsie van Galasië, waar Paulus gereis en die evangelie gepreek 
het. Die vroeë kerk hier was baie sterk, aangespoor deur die 
uitdagende brief wat Paulus aan hulle geskryf het.  Maar nou het 
Islam egter wortel geskiet en is Christen-sendelinge al weer op reis 
deur hierdie gebied om Christus te proklameer.

Soos wat ons deur die kaal, golwende berge bestuur het, het dit 
heeltyd gevoel asof ons lewens bedreig word deur die talle ander 
boksagtige, Italiaansontwerpte motors wat sporadies hul weg 
oor die snelweg gemaak het. Ek sou spoedig leer dat die emosie 
gedrewe Turke net so emosioneel en buite beheer bestuur as wat 
hulle ander sake van die lewe hanteer.

Selfs in vergelyking met die nie-tropiese omgewing van die Suid-
Afrikaanse Hoëveld waar ons vandaan kom, het die omliggende 
omgewing van Ankara maar vreemd en dor voorgekom met net 
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rowwe, bruin gras so ver soos die oog kon sien.

Voordat ons die sentrale deel van die stad bereik het, het ons eers 
deur die Gece Kondu gery - die Turkse eweknie van ‘n plakkerskamp 
met honderde klein een- en tweevertrek modderhuisies geleë teen 
die randjies van die heuwels. Die inwoners van hierdie huisies word 
wettige eienaarskap gegee op voorwaarde dat die hele gebou in 
minder as vier en twintig uur opgerig word.

Die son het reeds gesak en Petro en Martin Junior het weggesluimer 
op die agtersitplek, voordat ons uiteindelik aangekom het by die 
klein woonstelletjie wat ons tuiste sou word tydens ons oriëntasietyd 
in Turkye. Ons het onsself ontvou uit die klein, beknopte voertuig 
en ons bagasie uit die kattebak begin laai. Ian het salig voortgeklets, 
maar ek kon nie help om op te let hoe hy voortdurend versigtig oor 
sy skouer loer asof hy enige oomblik verwag om aangeval te word 
nie.

“Verwag jy moeilikheid?” het ek met skynbare ongeërgdheid gevra, 
terwyl ek my eintlike senuagtigheid probeer verberg.

“Miskien”, het hy gereageer, terwyl hy na my loer van onder sy ruig 
oogwimpers. “Ek is onlangs ‘n paar keer gearresteer, maar vanaand 
sal ek regtig graag betyds tuis wil wees vir slaaptyd.”

Terwyl Petro rustig langs my gelê en slaap het daardie aand, het ek 
wakker gelê en wonder vir watse tipe moeilikheid ek ons ingelaat 
het.

Ek moes uiteindelik ook weggesluimer het, want die volgende wat 
ek kan onthou, is hoe ek wakker gemaak is deur die geskreeu van 
‘n meuzzin met die oggendoproep om gebed. As een van die vyf 
pilare van Islam, word gebed beskou as ‘n noodsaaklike deel van 
die Moslem-lewenstyl. Dit word met groot toewyding beoefen vyf 
keer ‘n dag, elke dag. In elke moskee is ‘n uitverkose man, bekend as 
‘n meuzzin, wat vanaf die minoret sal uitskreeu (dikwels, deesdae, 
met die hulp van ‘n elektroniese versterker) om die publiek in te lig 
oor die naderende, sorgvuldig berekende, gebedstyd. Die meuzzin 
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se  oproep sou met tye afwyk van sy godsdienstige bedoeling na ‘n 
volumekompetisie met naburige moskees.

Dit was steeds donker, maar ek kon my indink hoe miljoene Moslems 
in die huise rondom ons nou op gebedsmatjies sou gaan kniel om 
gebede te offer tot ‘n God wat hulle nie kon sien, hoor of help nie. 
Aangespoor deur daardie gedagte, het ek self ook opgestaan om 
tyd te spandeer om met my Vader te gesels. Ek het Hom bedank vir 
ons veilige reis en Hom om Sy hulp gevra soos wat ons sou uitgaan 
om vertroud te raak met hierdie stad waarheen Hy ons gebring het.

Geestelik versterk vir die dag, het ek uitgegaan op soek na fisiese 
versterking in die lyn van kos. Buite ons voordeur was ‘n geheel en 
al nuwe wêreld besig om te laaf in die vroeë môrelig. Geboue met 
veelvuldige verdiepings het opgerys bo strate vol oorbelaaide busse 
en geel taxi’s met lawaaierige toeters. Al met die sypaadjies langs 
het winkeleienaars gesit in die ingange van hul klein besighede, 
besig om pyp te rook, terwyl mans en vrouens hul padlangs gehaas 
het, duidelik oppad na iewers belangriks. Sommige vrouens het 
hoofbedekkings gedra, maar dit het ‘n vreemde kontras gevorm met 
die baie modieuse, modern westerse klere wat hulle aangehad het.  
Mans, geklee in dun baadjies en dofgrys langbroeke, het gespoeg 
op die voetpaadjies waarlangs ek gewandel het. Ek het opgemerk 
dat niemand opkyk om my te groet of selfs net oogkontak te maak 
nie. Elkeen was skynbaar vasgevang in sy eie wêreld en was nie 
juis geïnteresseerd in hierdie vreemdeling wat verdwaald daar 
rondgedrentel het nie.

Ek het daarin geslaag om ‘n klein kiosk op ‘n sypaadjie op te spoor. 
Binne was brood en gebakte lekkernye van alle vorms en groottes, 
opgestapel in mandjies agter die toonbank. ‘n Sirkelvormige baksel 
het my aandag getrek en ek sou vriendelik navraag gedoen het oor 
die prys as ek maar net genoeg van die Turkse taal bemeester het 
om myself uit te druk. Engels sou my nie ver bring in hierdie geweste 
nie, om nie eens te praat van my moedertaal Afrikaans nie. Ek dink 
dis eers toe dat ek werklik tot die besef gekom het hoe nodig dit vir 
ons sou wees om hierdie taal aan te leer ten einde ons weg te kon 
vind in die daaglikse lewe in Turkye.
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Met gebare en kreune het ek my bedoelings gekommunikeer 
aan die kioskeienaar, wat maar redelik onentoesiasties my ontbyt 
toegedraai het in papier voordat hy die korrekte kleingeld uit my 
uitgestrekte hand geneem het. Triomferend het ek my weg terug 
gevind na my gesin toe, vas van plan om hulle te laat deel in hierdie 
klein stukkie sukses, al was dit so eenvoudig soos die aankoop van 
ons daaglikse brood.

Oor die volgende aantal dae het ek stadig, maar seker beter vertroud 
geraak met die smal straatjies en stegies rondom ons woonplek. 
Ek het dit geniet om die nuwe omgewing te verken en het my bes 
probeer om nuwe woorde en frases in Turks op te tel waarmee ek 
myself verstaanbaar kon maak. Ian en ‘n paar ander van die Ankara-
span het gehelp om ons bekend te stel aan die Turkse lewenswyses, 
die vreemde nuwe geldeenheid waarmee ons moes onderhandel 
by die markte, asook sommige van die kulturele nuanses wat ons 
sou moes bemeester as ons nie onsself wou vervreem van ons 
bure nie. Drie dae per week het ek taalklasse by Ankara Universiteit 
bygewoon, terwyl Petro tuis gestudeer het met die hulp van ‘n “taal 
helper” uit die gemeenskap. Om slegs op Engels staat te maak, was 
net eenvoudig nie ‘n opsie nie; as ons regtig kontak wou maak met 
ons bure, sou ons vlot in die Turkse taal moes raak. Weens die feit dat 
ons daagliks blootgestel was daaraan, het dit my nie lank geneem 
om sommige van die basiese dinge van die taal te begin optel 
nie. Ons het egter steeds ‘n goeie aantal foute begaan. Een só ‘n 
befaamde geval was die dag toe ek tydens my daaglikse besoek aan 
die bakkery straat-af van ons woonstel, die bakker stom gelaat het 
met my versoek. Dit was nie oor my nuut bemeesterde woordeskat 
nie, maar oor my versoek vir twee vars mans in plaas van twee 
vars brode. Petro het weer, met ‘n ander voorval, die kelner van ‘n 
restaurant vermaak toe sy vriendelik ‘n bord warm kouse bestel het. 

Die klein woonstelletjie waarin ek en Petro gewoon het, was maar 
net ‘n tydelike oplossing vir ons behoefte aan huisvesting. Die 
meeste dae wat ek nie klasse geloop het nie, het ek vroeg uitgegaan 
saam met Chaneek, ‘n Koreaanse spanmaat, om te gaan huis soek. 
Ek het soos ‘n pionier gevoel. Ons het busritte onderneem in opvolg 
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op koerantadvertensies van beskikbare woonstelle, of langs die pad 
geloop met ons gesigte na bo, op soek na vensters met die woorde 
kiralik op as aanduiding van ‘n woonplek wat te huur is. Saans sou 
ek terugkeer na Petro toe met ‘n stywe nek, maar baie stories om 
te vertel van die verstommende dinge wat ek gedurende die dag 
ervaar het.  Om een of ander rede het ek egter glad nie opgelet dat 
Petro, heeldag tuis vasgevang met ‘n klein kleutertjie en te bang 
om alleen uit te gaan in hierdie nuwe omgewing, nie naastenby so 
opgewonde was soos ek oor alles wat Turkye ons gebied het nie.

Die klein kelderverdieping woonstelletjie waarin ons onsself bevind 
het, het ietwat van ‘n tronk geword vir my gewoonlik ekstrovertiese 
vrou. Op die rare geleenthede wat sy dit wel op straat gewaag het, was 
sy verwelkom deur modderige, gesmelte sneeu wat haar denimbroek 
en swak-toegeruste skoene sou deurdrenk, onvriendelike plaaslike 
inwoners en grys geboue wat die sonlig uitblokkeer. Inkopies vir 
daaglikse benodigdhede was ‘n traumatiese en onvoorspelbare 
gebeurtenis; vriende maak, byna onmoontlik. Met net ‘n TV en die 
Turkse weergawe van Sesame Street om klein Martin besig te hou 
gedurende die dag, het sy my desperaat gesmeek om ‘n alternatief 
te vind vir ons klein, ondergrondse woonstelletjie en vinnig ook.

Uiteindelik het ek die perfekte plek gekry vir ons om te woon.  Dit 
was ‘n woonstel op die grondvloer van ‘n gebou, met ‘n klein tuintjie 
agter, net reg vir klein Martin wat teen daardie tyd reeds die wêreld 
vol geloop het.  Geleë op ‘n heuwel, sou ons ook kon ontsnap van 
die rook en stof wat so lastig op die stad neersak in die wintertye. 
Petro het weer eens bedrewe ons woonstel in ‘n tuiste omskep, soos 
wat sy alles volgens ons smaak georganiseer het.

Ons opsigters, ‘n ouer paartjie bekend as Kamil en Meryam, het 
reg bokant ons gewoon en was bekoor deur Martin Junior.  Ons 
eerste gesprek, met die hulp van ‘n Engels-Turkse woordeboek, 
was uitgeput binne vyftien minute; maar stadig, soos wat ons 
meer vertroud geraak het met die taal, het ons gesprekke al langer 
geduur. Uiteindelik het ons baie goeie vriende geword.

Dit was Kamil en Meryam wat ons bekend gestel het aan die 
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delikate kuns van Turkse gasvryheid. Wanneer ons by hulle woning 
sou aankom, is ons aangemoedig om ons skoene uit te trek en die 
warm, gemaklike pantoffels aan te trek wat op ons gewag het by die 
ingang van die deur.  Daarná is ons beleefd die baie netjiese, skoon 
gastekamer ingelei waar hulle ons hande geskud en ons op die 
wange gesoen het. Ná dit is ons ‘n paar druppels suurlemoengeur 
reukwater aangebied om aan ons hande en wange te smeer.

Met die vertrek deurdrenk deur die vars geur van sitrus, sou die groet-
ritueel begin. Elke gas sou om die beurt uitgevra word - nie net oor 
die gesondheid van sy gesin nie, maar ook oor dié van sy verlangse 
familie. So sou ons weer op ons beurt navraag doen by ons gashere. 
Dit het geneig om ‘n lang, uitgerekte proses te wees, veral wanneer 
dit voortdurend onderbreek is deur die gesellige gekou van ‘n 
handvol heerlike neute wat per geleentheid bedagsaam aangebied 
is op ‘n klein, silwer skinkbordjie. Nogtans het dit ‘n belangrike deel 
van die gasvryheidritueel uitgemaak en was dit beslis nie ‘n mors 
van tyd nie. Dit was gedurende dié gesprekke dat die tee gebrou is.

Die sterk en geurige Turkse tee is ‘n drankie wat gewaardeer moet 
word. Dit moet beslis nie bederf word met melk, soos in die Weste 
nie. Ons gasvrou, wat soos ‘n valk oor ons sou waak om seker te 
maak dat ons koppies nooit leeg was nie, sou dit in klein glasies aan 
ons bedien. Die oomblik wat die laaste druppel by jou keel afgaan, 
sou sy oombliklik opspring en vir jou nog ‘n koppie vol ingooi uit 
haar pot. Eers wanneer ons ons teelepels sou vat en dit oor die rand 
van ons koppies balanseer, sou sy ontspan met die wete dat ons 
dors geles is.

Slegs ná afloop van hierdie ritueel, sou die belangrike gesprekke 
begin. Altyd luidrugtig, maar nooit disrespekvol nie, sou die gesprek 
‘n wye verskeidenheid onderwerpe dek. Soms, naby die einde van 
ons kuier, sou ons weer vars vrugte en sterk koffie aangebied word. 
Eers daarná sou ons toegelaat word om toestemming te vra om 
te gaan. In die gang sou ons ons skoene vind, netjies gepak met 
die tone na die deur. Iewers deur die loop van die kuier het ons 
gasheer weggeglip om die skoene so te gaan pak. Ek was mal oor 
die gemaklike voorspelbaarheid van hierdie klein tradisies, sowel 
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as die goeie bedoelinge waarmee die Turkse mense hul sorg wou 
kommunikeer, selfs aan buitelanders soos ons.

Met ons huislike en sosiale lewens bevredigend gevestig, het my 
hande nou begin jeuk om betrokke te raak in een of ander vorm van 
bediening. In Turkye is dit eintlik onwettig om die evangelie te deel. 
Ek kon nie net vir mense sê dat ek ‘n sendeling is nie.  Ek het dus ‘n 
dekmantel, ‘n wettige rede, bo en behalwe evangelisasie, benodig 
om in die land te wees. My amptelike werkstitel op dokumente vir 
die Turkse ambassade was dié van skakelbeampte. Ek was die Turkse 
verteenwoordiger van ‘n Suid-Afrikaanse reisagentskap met die 
taak om die moontlikhede te ondersoek van toere na godsdienstige 
besienswaardighede in die land. Natuurlik het hierdie reisagentskap 
nooit regtig die voorneme gehad om enige toergroepe na my stad 
te stuur nie. Om die waarheid te sê, tydens ons tyd in Turkye het 
die maatskappy in Suid-Afrika bankrot gespeel – iets wat ek nie 
noodwendig wou deel met die burokrate van Turkye nie. Solank 
my dokumente by die owerhede ingehandig en die regte vorms 
gestempel is, was die rede vir my teenwoordigheid in Turkye as 
geldig aanvaar.

Maar nou, met hierdie dekmantel in plek, is ek gekonfronteer 
met ‘n ander dilemma: presies wat doen die skakelbeampte van 
‘n reisagentskap nou eintlik elke dag? My bure, op tipies Turkse 
manier, was baie geïnteresseerd in my daaglikse bewegings. Hulle 
was baie nuuskierig oor hoekom ek nie ook, soos al die ander Turkse 
mans, elke oggend vroeg werk toe vertrek en laat in die aand weer 
teruggekom het nie. Hulle moes nie weet dat my maatskappy, wat 
amper nie meer bestaan het nie, nie kon beskostig om kantoorruimte 
te huur nie. So, ten einde die skindertonge ‘n ruskans te gee, het ek 
ook soggens vroeg begin opstaan en werk toe vertrek. Ek het selfs 
‘n snor gekweek.

Wat my bure nie geweet het nie, was dat my bestemming elke dag 
‘n groot park in die straat af was. Daar sou ek, met my aktetas en 
al, gaan sit en gesprekke aanknoop met ander mense in die park. 
Ek het hierdie unieke bedieningskonsep ontwikkel waar ek dinge 
sou “verloor” – Bybels en traktaatjies, toegedraai in swart plastiek, 
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op parkbankies en in busse vir ander mense om op te tel en later 
te lees. Dit het slegs ‘n paar keer gebeur dat ek nie diskreet genoeg 
was nie en iemand agter my aan sou hardloop met my verlore 
pakkie. Wanneer ek nou regtig verveeld was, sou ek die eende voer. 
Solank ek die illusie van ‘n besige, belangrike besigheidsman kon 
bly handhaaf, sou ek my bure kon gelukkig hou. Ek het doelbewus 
nie die verlore uitdrukking op Petro se gesig gesien elke oggend 
wanneer sy my deur die venster sou aanstaar terwyl ek deur die 
voorhekkie met die straat op sou verdwyn nie.

Alhoewel nie juis baie doeltreffend besigheidsgewys nie, het hierdie 
daaglikse ekskursies my uitstekende geleenthede gebied om meer 
te leer van die Turkse taal en kultuur. Ek sou gereeld sit en gesels 
met van die ander besoekers aan die park.  Ons sou vorder deur die 
gewone kennismaking – “Wat’s jou naam?” “Waar kom jy vandaan?” 
en “Hoekom is jy hier?” – voordat ek ‘n vraag gestel sou word wat my 
regtig verstom het: “Hoeveel geld verdien jy en wat betaal jy vir jou 
huur?” Aanvanklik het ek baie ongemaklik gevoel met hierdie vraag 
en sou iets mompel voordat ek vinnig die onderwerp verander. 
Spoedig sou ek egter ontdek dat die motief vir hierdie vraag diep 
gewortel lê in die Turkse kultuur. Interaksie in die Turkse kultuur 
word bepaal deur ‘n ongeskrewe, tog duidelik erkende klassestelsel. 
Die wat meer verdien as jy, is verhewe bo jou en verdien jou respek. 
Die wat sosiaal benede jou is, word ge-ignoreer. In wese wou 
die persoon met wie ek so nuut kennis gemaak het, maar net sy 
status teenoor my vasstel. Met verloop van tyd het ek ook ontdek 
dat, net soos wat Jesus dikwels gemaak het, die beste reaksie op 
hierdie vraag soms was om dit te beantwoord met ‘n teenvraag: 
“Hoekom het jy nodig om te weet wat my salaris is?”  Andersins sou 
ek reageer met ‘n bekende Turkse spreekwoord, “Jy vra nie ‘n vrou 
haar ouderdom nie en jy vra ook nie ‘n baas sy salaris nie…”

Vir maande lank het my lewe voortgegaan op hierdie patroon, met 
baie min variasie. Gewoonlik kon ek ‘n mate van entoesiasme behou 
vir my roetine, selfs al was dit saai. Elke af en toe sou ek egter ‘n bietjie 
twyfel toelaat. Moes ek nie teen hierdie tyd al betrokke gewees het 
in meer ordentlike sendingwerk nie? My taalvaardighede was goed 
aan die verbeter en ek was al verskeie kere in staat om my getuienis 
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te deel. Maar waar was die vrug? Het God my regtig so ver van my 
huis af gebring net om ‘n paar eende te voer?

My voorspelbare roetine is elke Dinsdag onderbreek deur Ian, my 
ontembare spanleier, wanneer ons twee in ‘n woud net buite die 
stad sou gaan bid. Hy was ‘n vurige voorbidder, net so vasberade 
en passievol in sy gebedslewe as wat hy was in omtrent enige iets 
wat hy aangepak het. Ek het baie by hom geleer omtrent gebed.  
Hy’t met die Here gepraat soos wat ek met my eie pa gepraat het: 
liefdevol en met vreugde, maar met tye ook openhartig soos wat hy 
die Here gesmeek het om hom te help om Sy wil te verstaan. Hy’t 
die Here gesmeek om genade vir die miljoene inwoners van ons 
stad wat besig was om te vergaan sonder kennis van Sy reddende 
genade. Net so maklik ook sou hy lag en ‘n vermaaklike staaltjie met 
my deel, of dankbaar iets spesiaals deel wat die Here hom gegee 
het.

Ek was self ook toegewyd.  Ek onthou een geleentheid waar ek 
knie-diep in die sneeu aan die bid was, met verkluimde tone en 
deurweekte klere. Ek wou huis toe gaan en myself gaan help aan ‘n 
koppie warm Turkse koffie, maar toe vang my oë vlugtig die vreugde 
op Ian se gesig.  Hy was nie volmaak nie en het ook sy foute begaan, 
maar hier was ‘n man na God se hart, een wat ek kon navolg.

Een spesifieke Dinsdag, terwyl ek eenkant op my eie besig was  
om in die woud te bid, het iets baie vreemds gebeur. Daar het 
skielik ‘n groot, dreigende draak voor my verskyn met sy smeulend 
haatdraende oë gefokus op my. Asof versteen, het ek net gestaan 
en kyk hoe hierdie vreesaanjaende gedierte na my toe aangestorm 
kom. Ek het die Here aangeroep om my lewe te red terwyl die draak, 
met bek wawyd oop, na my toe uitgestrek het om my heel in te sluk. 
Sy asem het geruik soos die dood en ek het myself probeer beskerm 
teen hom. Toe ek egter weer opkyk, reg in die gedierte se bek in, 
sien ek dat hy geen tande het nie. 

In sweet en bewing het ek wakker geskrik uit hierdie helder, 
vreesaanjaende visioen. Terwyl ek onder ‘n boom gaan sit het om 
my bewende ledemate te laat rus, het ek ervaar dat die Here hierdie 
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visioen se betekenis aan my openbaar: die bose gaan my aanval 
en my probeer skade berokken, maar ek sal geen leed aangedoen 
word nie. Terwyl ek teruggeleun het teen die growwe stam van ‘n 
reuse denneboom, het God se vrede my hart gevul. Ek het Hom 
bedank dat Hy so duidelik met my gepraat het, alhoewel ek nie 
presies verstaan het wat Hy my wou vertel nie .

Nadat ek voldoende herstel het, is ek terug na Ian toe om hierdie 
verstommende ervaring met hom te deel. Ek moes hom net gaan 
waarsku dat ‘n kwaai aanval op ons lewens en bedieninge geloods 
gaan word. Ná hy my storie aangehoor het, het ons vir nog ‘n 
ruk saamgebid. Daarná, oortuig dat daar niks meer was wat ons 
kon doen nie, het ons teruggekeer stad toe om te begin met ons 
weeklikse Bybelverspreiding.

Om Bybels uit te deel in Ankara, is dalk die naaste wat ek nog 
daaraan gekom het om te voel soos ‘n karakter uit een van daardie 
ou spioenasiefilms wat ons altyd in die teaters gaan kyk het. Met ‘n 
Turkse Nuwe Testament en ‘n Jesusfilm veilig versteek in ons jasse 
se sakke, sou ons baie diskreet ons weg vind deur die nou straatjies 
en lanings van die stad. Dan sou ons weer die besige strate betree 
waar ons tussen die skares verdwyn het. In Turkye kan ‘n mens 
gearresteer word vir die verspreiding van Christelike literatuur, of 
minstens ordentlik verrinneweer word voordat hulle jou uit die 
land skop. Dit was dus belangrik om versigtig te wees. Op hierdie 
spesifieke Dinsdag was ons op pad na ‘n ontmoetingspunt waar ons 
ooreengekom het om Christelike materiaal aan ‘n nuwe bekeerling 
te oorhandig.

Skielik het die pad gewemel van hulle: polisie in donkerblou 
uniforms asook speurders in siviele drag. Polisievoertuie, met hul 
blou ligte wat in die rondte draai, het geparkeer gestaan regoor die 
sypaadjies. Nuuskieriges het by hul woonstelvensters uitgehang om 
te kyk waaroor die bohaai gaan.  Ons het onwetend reg in ‘n Polisie-
padblokkade ingeloop. ‘n Rowwe polisieman het ons begroet. 
Terwyl hy iets in Turks skreeu, het hy my aan die skouer gegryp en 
gesleep tot langs een van die polisievoertuie. Ian is ook tot langs my 
gepluk. Ek kon voel hoe druk die Jesusfilm-video, weggesteek in die 
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sak van sy dik wintersjas, teen my. Dít alleen was genoeg om ons in 
ernstige moeilikheid te laat beland. 

“Draai om en plaas julle hande op die kar!” het een van die offisiere 
ons beveel. Ek het geweet wat gaan kom; hulle gaan ons deursoek, 
die video’s by ons vind en ons wegsleep tronk toe.  Tog, terwyl ek 
‘n vinnige blik van die uitdrukking op Ian se gesig gekry het, is ek 
herinner aan die visioen wat God my vroeër daardie oggend gegee 
het. “Onthou die tandlose draak,” het ek gefluister.

Hy’t effe geknik en saggies gemompel, “Bid.”

Ek kon die hoek van die video sien uitsteek by Ian se sak en het 
innerlik gesug, maar nogtans gebid.

Skielik was daar ‘n geskreeu.  “Haai!  Wat dink julle doen julle?” ‘n 
Polisieoffisier, klaarblyklik met ‘n hoë rang, het haastig oorgestap 
na waar ons op die punt was om deursoek te word.  “Laat hierdie 
manne gaan.”

Ons gevangenemers het hom met ‘n frons aangekyk. “Maar Meneer! 
Ons vermoed dat hierdie manne Christelike propaganda smokkel,” 
het hulle verduidelik, met ‘n trotse grynslag op hul gesigte.

Die offisier was vir ‘n oomblik stil voordat hy hulle kalm terug 
geantwoord het, “Ek sê, laat hulle gaan.” Daarna het hy vinnig 
omgedraai en weggeloop, met ’n paar geskokte kollegas wat hom 
agterna gekyk het, om nie eens te praat van die twee geskokte 
wetsoortreders nie.

Ons kon skaars ons verligtig en vreugde beteuel terwyl ons 
vriendelik die polisie se gemompelde verskonings aanvaar. Nadat 
ons eers veilig om die hoek verdwyn en ‘n goeie afstand tussen ons 
en die padblokkade geplaas het, het ek verheug uitgeroep, “Kan jy 
dit glo!”

Ian het gegryns met glinsterende wit tande, “Absoluut! Dis my God!”
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Ons het spoedig ons weg terug gevind na ons spanlede om ons 
storie met hulle te deel, terwyl ons God die hele pad geloof het.  Vir 
‘n oomblik het al die gevoelens van twyfel en onsekerheid oor ons 
teenwoordigheid in Turkye wat my die laaste paar weke so geteister 
het, verdwyn.

Ten spyte van die geestelike hoogtepunt wat ek daardie dag 
beleef het, het ek steeds gesukkel met ‘n toenemende gevoel van 
teleurstelling in God. Hy het so baie belowe en ons het so baie 
prysgegee vir Hom; nogtans kon ek geen sigbare dividende sien 
op hierdie groot belegging wat ons gemaak het nie. Ek het egter 
hierdie gevoelens vir my kollegas probeer wegsteek met my tipiese 
masker van selfvertroue wat ek van kindsdae af met my gedra het. 
Petro, aan die ander kant, alhoewel sy gedeel het in die vreugde oor 
die manier wat die Here ons daardie dag beskerm het, kon nie haar 
twyfel naastenby so goed verberg soos ek nie. 

“Moet asseblief nie nou gaan nie,” het sy een oggend gevra net 
voordat ek die huis sou verlaat om “werk” toe te gaan. Petro was, 
tot ons groot vreugde, swanger met ons tweede kind. Sy het egter 
swaar gekry om te midde van haar swangerskap by te bly by ‘n baie 
aktiewe twee-jarige. “Ek voel so alleen wanneer jy weg is. Kan jy nie 
net nog ‘n rukkie bly om my geselskap te hou nie?”

“Ek het dinge om te doen,” het ek haar vol selfvertroue geantwoord, 
terwyl ek hard probeer dink het aan enige iets spesifieks wat ek 
daardie dag moes doen. “Hoekom vat jy nie vir Martin Junior om by 
Kamil en Meryam te gaan speel nie?”

“Ek kan dit nie meer doen nie!” het sy uitgeroep. “Meryam wil nie 
meer met my praat vandat ons nie meer toelaat dat Martin alleen 
met haar speel nie.”

Dit was waar. Martin was mal daaroor om gedurende die dag te 
gaan speel by sy Turkse ouma terwyl Petro besig was met dinge 
in die huis. Wat aanvanklik ‘n welkome verligting vir Petro was, 
het egter in ‘n probleem ontaard toe ons ontdek dat klein Martin 
Moslemgebede opsê wat sy hom leer.
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“Wel,” het ek gesê, terwyl ek stadig aanstap na die deur toe.  Ek was 
besig om laat te raak vir my afspraak met niemand spesifiek nie. 
“Hoekom gaan jy nie uit om dinge te verken nie, soos wat ek doen? 
Jy mag dit dalk net geniet.”

“Martin, die mense dink ek’s ‘n Russiese prostituut! Hulle is die enigste 
ander blondekop vroue in Turkye soos ek. Ek kan nie die manier wat 
die mans my aankyk verdra nie.” Petro het gesidder en ek het besef 
dat sy terugdink aan die talle kere wat mans haar aangestaar het 
met groot glimlagte op hul gesigte, terwyl sommiges in die bazaar 
selfs aan haar probeer vat het.

“Asseblief, Martin. Bly hier by my. Ek ken nie die taal nie. Ek ken 
nie die mense nie. Ek hou nie eens van die mense nie.” Sy sug voor 
sy voortgaan. “Ek het jou hulp nodig, Martin. Kan jy nie sien hoe 
eensaam ek is nie?”

Met die arrogansie van iemand wat weet dat hy geestelik verhewe 
is, het ek Petro met ‘n glimlag herinner dat hierdie eensaamheid 
soms ‘n prys is wat ons as sendelinge in Turkye gewillig moet wees 
om te betaal.

Toe kyk sy my in die oë en sê die ondenkbare.

“Ek wil nie meer ‘n sendeling wees nie. Ek wil huis toe gaan.”

Ek staan steeds verstom oor hoe opgeblaas en trots ek geraak het. 
Sonder om dit te besef, het ek myself begin sien as hierdie groot 
sendeling. Ek het begin glo dat God my alleen benodig om almal 
in Turkye te bereik, selfs al sou dit wees ten koste van my gesin. 
Terwyl ek vandag weet dat my verantwoordelikhede as ‘n sendeling 
ondergeskik staan aan dié van my as ‘n huweliksmaat en pa, het 
ek destyds geglo dat “God se roeping op my lewe” ‘n goed genoeg 
verskoning was om hulle wat die naaste aan my was, af te skeep.

Daardie dag kon ek daarin slaag om my vrou te oortuig dat dinge 
beter sal gaan en het onderneem om haar meer te help op hierdie 
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pad. Sy was immers swanger en hormonaal en het beslis meer van 
my aandag verdien. Vir ‘n tyd lank, met my oë wat oopgegaan het, 
het dinge verbeter en het die praatjies van huis toe gaan vergete 
geraak. Ek glo dat ek beslis van toe af meer sensitief begin raak het 
vir my gesin se behoeftes, met die besef dat dinge dalk moeiliker 
was vir hulle as wat ek sou wou erken.Te midde van dit alles, het 
ek egter self ernstig begin twyfel of die Here ons regtig na hierdie 
dorre plek geroep het.

Met verloop van tyd het die verskil tussen ons nuwe huis en die huis 
in ons harte al hoe meer ooglopend begin word. So moeilik soos 
wat die lewe in Suid-Afrika met tye kon wees, was dit dikwels veel 
moeiliker in Turkye. Die feit dat die land se mense geestelik verlore 
was, was by tye vir my meer as wat ek kon verduur. Ek onthou hoe 
ek een keer buite ‘n McDonalds (Halaal, natuurlik) gesit en wag het 
vir ‘n kontakpersooon.Terwyl ek daar sit, het ek die verbygaande 
wêreld beskou, duisende voete haastig op pad iewers heen. Skielik 
was ek diep getref deur die gedagte dat, in alle waarskynlikheid, 
elk van daardie pare voete net so haastig aan die strompel was hel 
toe. In ‘n stad met meer as ‘n half miljoen inwoners, was daar slegs 
sowat ‘n paar honderd mense wat Christus en die redding wat Hy 
bied, geken het. Die blote grootsheid van hierdie taak, die enorme 
geestelike nood, het my oorweldig.  Hier was ‘n gemeenskap wat 
finansiële sekuriteit gebied het, waar die meeste mense relatief 
gemaklik gewoon het en tog, oor die algemeen, was dit geestelik 
bankrot. Nog erger vir my was die feit dat ek dikwels gevoel het dat 
daar min was wat ek daaraan kon doen.

Daar was ook baie struikelblokke. Tussen my hinderlike wroegings 
en Petro se groot maag, het ek snags nie baie slaap gekry nie en 
uitputting het begin intree.

Ná ons ‘n dokter opgespoor het wat ‘n bietjie Engels magtig was, 
is ons die versekering gegee dat ek, ter wille van tolkdoeleindes, 
teenwoordig kon wees tydens die geboorte. In die Turkse kultuur 
word dít egter as ongepas beskou. Weens hierdie vergunning het 
ons dus besluit om in Turkye aan te bly vir die geboorte. Ons nuutste 
aankomeling, ‘n seun, sou ‘n groot baba wees. Omdat hy boonop in 
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‘n brugposisie gelê het, net soos sy pa vóór hom, is daar besluit op 
‘n keisersnit.

Met ‘n bietjie senuagtigheid, maar baie opgewonde, het ons in 
Augustus 1994 vertrek na die hospitaal vir hierdie prosedure, gereed 
om ons nuwe familielid die wêreld in te verwelkom.

Petro het my hand vasgehou terwyl sy op die operasietafel lê, 
vasberade om kalm te bly. Sy het haar doelbewus nie gesteur 
aan die gewoel van die mediese personeel en die onvermydelike 
gefluister wat ons twee buitelanders altyd ontlok het wanneer ons 
saam in die openbaar verskyn het nie. Met ‘n glimlag het ons die 
dokter begroet en het ek die gewone groet-rituele getolk voordat 
die groot gebeurtenis sou aanbreek.

Ek is steeds nie mooi seker wat verkeerd geloop het nie. Die 
narkotiseur was teenwoordig en ek het self gesien hoe hy die 
medikasie toedien. Toe die dokter egter haar skalpel vat, het Petro 
my hand styf gedruk en angstig gefluister, “Martin! Ek’s nie reg nie – 
ek kan nog alles voel.”

Ek kon voel hoe ‘n koue rilling by my ruggraat afhardloop. Vir ‘n 
oomblik het ek haar aangestaar met stomme vrees, voordat ek 
pleitend die dokter probeer stop het. “Asseblief, Dokter, stop! My 
vrou – sy’s nie reg nie.  Sy kan nog steeds alles voel!”
“Sy’s net senuagtig”, het die dokter effe geïrriteerd geantwoord, “Sy 
sal okey wees,” terwyl sy vorentoe leun om die snit te begin maak.

Met die eerste sny het Petro geskreeu van die pyn. Alhoewel 
geïmmobiliseerd deur medikasie, kon sy steeds elke sny van die 
dokter se mes voel. “Stop asseblief!” het sy gesmeek in Engels en 
Turks. Terwyl sy in angs skreeu, het ek ook by die dokter gepleit om 
te stop. Was dit nie dat ek bang was dat ‘n glips van die skalpel nog 
meer skade sou aanrig aan my vrou waar sy in desperate pyn op die 
tafel lê nie, sou ek die skalpel by die dokter afgestoei het. In plaas 
daarvan het ek op haar geskreeu, maar hoe harder ek geskreeu het, 
hoe meer vasberade het die dokter geraak om voort te gaan.
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Woedend oor die volgehoue geskreeu, het sy uiteindelik gesnou, 
“Wel, sê vir haar sy moet net uithou. Ek is amper deur.” Die marteling 
het egter te veel geraak vir Petro en sy’t haar bewussyn verloor.

Skielik het ‘n ander skree deur die swaar atmosfeer van die 
operasieteater gebreek. Hierdie keer was dit my seun, Benjamin. 
Hy is in my arms geplaas en het gretig aan my vingers begin suig 
terwyl hy die wêreld met groot oë aanskou, heel onbewus van die 
opslae wat sy aankoms veroorsaak het. Die dokter, hierdie keer ‘n 
bietjie minder kortaf, het opdrag gegee dat Petro meer medikasie 
toegedien word terwyl sy haar begin toewerk het. Regdeur dit alles 
het die verpleegsters ons in verwondering bly aankyk, verstom dat 
‘n man toegelaat sou word om by te wees by iets wat duidelik net ‘n 
vroue aangeleentheid was.

Toe Petro uiteindelik weer bykom en haar seun vir die eerste keer 
vashou, het ek geen twyfel gehad dat, ten spyte van al die trauma, 
dit vir haar steeds die moeite werd was nie. Ons seun, ‘n groot, 
vriendelike, blondekop baba, was ‘n seën wat versagting gebring 
het vir die slegte herinneringe wat ons oorgehad het van hierdie 
ervaring. Benjamin se geboorte het egter nie werklik gehelp om 
ons te laat vasbyt en die moeilike tye wat ons in Turkye ervaar het, 
deur te sien nie. Verenig deur hierdie beproewing, het ek en Petro 
ernstig daaroor begin praat om Turkye te verlaat. Ek het geestelik 
teleurgesteld en deur God in die steek gelaat gevoel, terwyl ‘n 
verlammende depressie Petro oorweldig het wat haar gesmoor het 
soos ‘n swaar kombers. Elke keer wanneer ‘n vliegtuig oor ons klein 
woonstelletjie gevlieg het, het ek gedink hoe maklik dit sou wees 
om aan boord ‘n straler te klim en pad te gee.

Ons vriende en kollegas het, met reg, ons aangemoedig om te 
volhard. Hulle het voorgestel dat ons ‘n bietjie wegbreek en met 
vakansie gaan. Ons was egter so uitgebrand dat selfs die gedagte 
aan ‘n vakansie vir ons uitputtend geblyk het.

Toe skielik, het alles vinnig begin gebeur. ‘n Oostenrykse gesin, wat 
besig was om hul by die span in Ankara aan te sluit, het aangebied 
om ons woonstelhuur oor te neem. Hulle het ook aangebied om ons 
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meubels te koop. Ons het dit gesien as ‘n teken. Kaartjies is gekoop, 
ons werk is afgesluit en ons het vinnig afskeid geneem. Ons was 
verlig om Turkye te verlaat.

En ons het soos volslae mislukkings gevoel.
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Hoofstuk 4

Daar is gewis skoner vloere in die wêreld, maar dit was nogtans met 
groot opgewondenheid dat ek afgebuk het om die vloerteëls te 
soen in die aankomssaal van Johannesburg se lughawe – tot groot 
vermaak van almal wat daar was om ons terug te verwelkom. Petro 
het net geglimlag en haar oë gerol vir my manewales. Ons familie 
en vriende het ons oorval met hul omhelsings. Dit was egter nie lank 
nie voordat die aandag verskuif het na ons mollige klein nuweling 
wat, saam met sy beskermende ouer boetie, skielik die middelpunt 
van belangstelling geword het.

Ná twee avontuurlike jare was ons uiteindelik weer tuis. Selfs 
kreunend onder die gewig van al ons wêreldse besittings in ons 
reistasse, kon ek nie help om te voel dat ‘n swaar gewig van my 
skouers af was nie – die emosionele gewig om te sorg vir my gesin 
in ‘n ander land.  Hier, terug in ons bekende omgewing en omring 
deur die mense vir wie ons die liefste was, het ek uiteindelik weer 
gerus gevoel. Ek het na Petro gekyk en kon dieselfde verligting op 
haar gesig sien.

My ma het in trane haar weg tussen almal deur gebaan en my 
toegevou in haar arms. “Ek is so bly julle is tuis,” het sy vol emosie 
met ‘n bewerige stem gesê. “Ek het gedog ons gaan julle nooit weer 
sien nie!” Haar aanmerking het glimlagte by ‘n paar omstanders 
ontlok, maar nie by my pa nie. Alhoewel hy bly gelyk het om ons te 
sien, het hy ‘n nors uitdrukking op sy gesig gehad. 

“Welkom terug, Seun,” het hy stroef gesê terwyl hy my met ‘n klap 
op die rug groet. Vir ‘n oomblik het dit amper gelyk of hy nog iets 
wou sê, maar in plaas daarvan het hy net sy skouers opgehaal 
en plek gemaak vir die ander, meer opgewekte lede van die 
verwelkomingsgeselskap.

Een van Petro se broers het oorgestap gekom om ons te help dra 
aan ons bagasie. “Ag wel,” het hy gesê, “Die vakansie is nou oor. Tyd 
om terug te keer na die werklike wêreld.” 
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Petro het teruggedeins van sy woorde, maar niks gesê nie.

Dit sou ongelukkig ook nie die laaste keer wees dat ons gekonfronteer 
sou word met so ‘n houding nie. Dit het geblyk dat sommige van ons 
vriende en vertrouelinge onder die indruk verkeer het dat noudat 
ons “alle-uitgawes-betaalde Mediterreense vakansie” kortgeknip is, 
dit tyd was vir ons om terug te keer na die werklikheid en ‘n “regte” 
werk te kry.  Duidelik was die verhuising na ‘n ander land een ding 
gewees, maar om boonop op so ‘n wilde jaagtog te gaan op ander 
mense se onkoste, was regtig te veel gevra.

Dit was beslis nie my bedoeling nie, maar ek is seker baie van 
hierdie mense was teleurgesteld deur ons volgende skuif. Die nuwe 
uitnodiging wat ek aanvaar het, was nie om weer by die Polisiemag 
aan te sluit nie, maar ‘n aanbod deur OM Suid-Afrika. Hulle het ons 
uitgenooi om terug te keer na die sentrum waar ons, ons ses maande 
opleiding ontvang het, hierdie keer as deel van die personeel. Ná ‘n 
paar chaotiese weke van oorslaap in verskillende beddens en op 
sitkamerbanke in die huise van familie, het dit amper gevoel of ons 
tuis kom toe ons met ons klein motortjie oor die rooi modderpad na 
die OM-basis ry. 

Om onsself opnuut weer in te rig in ‘n nuwe tuiste, het teen hierdie 
tyd al amper roetine geword vir ons. Petro het weer eens ons plekkie 
mooi gemaak, hierdie keer met die paar items wat ons ons eie kon 
noem op Suid-Afrikaanse bodem. Ons huisie was een van die klein 
blyplekkies wat eenkant gehou was vir die opleidingsentrum se 
personeel. Met Benjamin op die heup, het sy die taak opgeneem 
om te sorg vir die reuse aptyt van al die studente wat op die basis 
gewoon het. Omdat dit ver van die stad af was, was dit ‘n verligting 
om vir ‘n slag Martin Junior te kon los om rond te loop net waar hy 
wou op die groot omliggende terrein wat ons nou ons huis genoem 
het. Daar was dosyne entoesiastiese baba-oppassers in die vorm 
van sendelinge in opleiding, wat maar net te gewillig was om hom 
te volg terwyl hy die unieke Suid-Afrikaanse insekte ontdek het wat 
hy nie in Turkye raakgeloop het nie. Ek het dadelik my nuwe rol as 
dosent met entoesiasme opgeneem. Uiteindelik het ek geleentheid 
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gekry om van die teologiese kollege se opleiding toe te pas deur 
lering te gee uit die Bybel. Daarmee saam het ek ook baie kans gehad 
om stories te deel oor ons werklike ervaringe op die sendingveld.

Met ons terugkeer na Suid-Afrika het ons finansiële ondersteuning 
egter afgeneem. Ek reken sendelinge wat misluk het, tel nie baie 
hoog op kerke se begrotings nie. Ek het dus, behalwe vir my werk 
om lesings aan te bied, ook gereeld uitgegaan op soek na nuwe 
ondersteuners wat ons werksaamhede kon help befonds. So het 
ek gereelde spreekgeleenthede gekry by verskillende kerke en 
groepe, waar ek ‘n verduideliking gaan gee het vir die behoefte 
aan goeie opleiding vir voornemende sendelinge en hoekom ons 
daarin betrokke is.

Die probleem was net dat ek dit self moeilik gevind het om genoeg 
passie te hê vir hierdie werk waarin ons nou betrokke was. Dit het 
vir my gevoel of ek net heeldag besig was om skape op te pas, 
terwyl ek veel eerder daar buite sou wou wees om die wolwe aan 
te vat. Dit was moeilik om entoesiasties te wees oor iets wat ek nie 
regtig gevoel het my roeping is nie.  Ná slegs ‘n paar maande het ek 
al hoe meer terug verlang na Turkye. Ek het die mense gemis, die 
landskap, die bediening en die lewe daar. Die trek aan my hart was 
sterk, maar ek het dit nie durf waag om dit vir enige iemand te vertel 
nie, vergeet nog van Petro. Ons het tog immers saam besluit dat ons 
nodig het om terug te wees in Suid-Afrika.

Ná omtrent ses maande terug in die land, het ek saam met die 
span studente gegaan op ‘n uitreik na Durban. Ek het gereeld die 
geleentheid aangegryp om weg te glip die suikerrietlande in om 
alleen tyd te spandeer in oordenking en gebed. Terwyl ek sou 
wandel tussen die lang, groen suikerrietstele, het ek my gevoelens 
oor die rigting wat ons lewens ingegaan het, probeer beoordeel. Dit 
was nie dat ek nie daarvan gehou het om in Suid-Afrika te wees nie 
– dit was regtig lekker om weer terug te wees by familie en vriende 
op ons pragtige tuisbodem. Tog kon niks help om die gevoel van 
ontevredenheid wat aan my hart geknaag het, tot ruste te bring 
nie – ‘n gevoel wat bly opkom het, ongeag hoe hard ek dit probeer 
onderdruk het.
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Ek het tot stilstand gekom in ‘n voor tussen die rye groen suikerriet, 
terwyl ek kon voel hoe die warm Kwazulu-Natal somerson deur die 
blare filtreer. My geboorteland sal altyd ‘n sterk invloed op my lewe 
hê, maar nou dat ek so ver weg van Turkye af was, het ek net besef 
hoe sterk daardie nasie ook my hart aangegryp het. Verward het ek 
tot God uitgeroep: “Here – ek moet net terug gaan. Ek is desperaat. 
Asseblief, maak dit moontlik vir ons.”

Dit was slegs ‘n paar weke later toe ek en Petro op die stoep van ons 
woonplek sit en die sonsondergang aanskou. Dit was ons gunsteling 
tyd van die dag, asook ons gunsteling plek om net te sit en gesels 
oor ons ervaringe van die dag.

“Jy weet dat die Lampbrechts binnekort Turkye toe vertrek,” het sy 
saggies gesê, terwyl sy haar hande warm maak om haar koppie 
koffie. Toe vat sy ‘n slukkie voordat sy haar hand op myne plaas. 
“Hulle sê jy het ‘n groot invloed gehad op hulle finale besluit om 
soontoe te gaan.”

Ek het geknik. Daar was ‘n duidelike en ooglopende roeping op 
hierdie jong paartjie se lewens en ek het hulle openlik en met groot 
entoesiasme aangemoedig. Ons het baie tyd saam gespandeer 
terwyl ek ons ervaringe in Turkye met hulle gedeel het en hulle 
voorberei het op wat hulle daar te wagte kon wees.  Diep binne-
in was ek egter jaloers.  Ek het hulle beny dat die Here besig was 
om vir hulle die weg oop te maak om te kon gaan, terwyl ons die 
geleentheid moes opgee om daar te werk.  Dit was seker om op te 
maak daarvoor dat ek hulle so sterk aangemoedig het om te gaan.

Vir ‘n paar minute het Petro net stil gesit sonder om iets te sê.  Dit 
was maar eers onlangs dat sy voldoende herstel het van die seer 
wat sy in Turkye opgedoen het om gemaklik daaroor te kon gesels. 
Toe maak sy haar keel skoon en draai na my toe.
“Weet jy wat?  Ek wens dit was ons gewees.”

Duidelik moes ek iets gemis het.  “Wat?!” het ek uitgeroep.



65

Op die rand van die paradys

“Ek wens dit was ons,” sê sy onverskrokke. “Ek wens ons was oppad 
terug Turkye toe.  Ek mis dit om daar te wees…”

Ek het begin praat, maar sy’t haar hand opgelig om my te stop.

“…dis nie te sê dat dit nie moeilike tye was nie. Die meeste van 
die tyd het ek dit nie geniet daar nie. En jy het dit nie juis makliker 
gemaak vir my nie, met die dat jy my al ewig uitgesluit het uit jou 
doen en late, uit op jou eie private sending.”

Ek het dit nie weer probeer waag om haar te onderbreek nie.

“Maar – en dis ‘n groot maar, Martin – as God ons sou terug roep 
Turkye toe, dink ek dat ek eintlik bly sal wees.”

God het dit gedoen.  Ek het geweet dat daar geen manier was vir my 
om terug te gaan Turkye toe sonder my vrou se volle ondersteuning 
nie. En hier was sy nou, die vrou wat so ongemaklik gevoel het om te 
gaan in die eerste plek, besig om my aan te moedig om ‘n stap van 
geloof te neem en terug te gaan.  Die grootste versperring tussen 
ons en Turkye was gelig sonder enige poging van my kant af!

Petro het my gedagtes onderbreek met ‘n ligte tikkie op die wang, 
“Martin – jy mag nou maar jou mond toe maak.”

Skielik het ons lewens in rat gespring. Ons het OM se leierskap 
genader om weer hul seën te vra vir ons terugkeer na Turkye.  Tot 
ons grootste verbasing het hulle die idee heelhartig ondersteun. 
Miskien het hulle net so goed soos ek geweet dat opleiding nie 
my passie was nie. Skielik het die ondersteuning waarvoor ons vir 
maande gebid en so hard aan gewerk het, begin instroom. Dit het 
ons in staat gestel om die nodige uitgawes te kon maak vir ons 
terugkeer na Turkye, terwyl ons selfs ‘n span bymekaar gekry het 
wat ons in gebed en bemoediging sou ondersteun. Daar was egter 
steeds die moeilike taak om die nuus met ons families te deel.

My ma, wat teen hierdie tyd daaraan gewoond geraak het om 
haar kleinkinders rondom haar te hê, het in trane uitgebars.  Ek en 
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Petro het daar op die bank gesit, nie juis baie gelukkig dat ons die 
oorsaak van die groot onsteltenis was nie.  My pa is daar weg om die 
sneesdoekies te gaan haal – maar was daar ‘n skyn van ‘n glimlag op 
sy lippe?

Pa het styf langs Ma gaan sit, haar die Kleenex oorhandig en toe sy 
arms om haar gevou.  Terwyl sy saggies bly voorthuil het, het hy na 
ons toe gedraai. 

“Ons het geweet dit gaan gebeur – het dit al vir ‘n tydjie verwag.  
Dit was baie lekker gewees om julle hier te hê en julle ma gaan die 
kinders vreeslik baie mis…”

Met diè bars Ma opnuut weer uit in trane.

“…maar, ons het van die begin af geweet dat God ‘n roeping op jou 
lewe het. Ek was glad nie beïndruk met julle besluit om terug te keer 
nie, maar minstens is julle nou weer terug op die regte koers.”

Ons was weer aan die trek – terug Turkye toe – maar hierdie keer 
was die verskil dat ons in eenheid gestaan het.

In plaas daarvan om terug te keer na Ankara, het ons hierdie keer 
geglo dat God wil hê ons moet ‘n vars begin in Turkye maak. Ná baie 
gebed, het ek en Petro gelei gevoel om ons gesin te gaan vestig in 
Mersin, ‘n stad op die Turkse Suidkus. Geleë binne ‘n vinnige busreis 
vanaf Tarsis, die apostel Paulus se tuisdorp, was Mersin ‘n relatief 
nuwe stad en ‘n kulturele smeltoond van mense regoor die land. Die 
besige hawe en die visbedryf het mense vanaf die armer oostelike 
gedeeltes van  Turkye gelok, op soek na werk. Anders as die res 
van die land, was hierdie streek se mense bekend gewees vir hul 
liberalisme en openheid teenoor nuwe idees en gewoontes. Dít was 
‘n besliste voordeel vir ‘n paar westerse sendelinge in die lig van hul 
soektog na ‘n nuwe huis en bediening.

Mersin was ook ‘n smeltoond in ‘n meer letterlike sin van die woord. 
Geleë in die middel van die versonke Chukurovaplein, het die stad 
‘n besonderse warm klimaat gehad. Somertemperature kon tot 
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40 grade Celsius bereik met ‘n klam kus humiditeit wat in die lug 
hang. Dit kon, om die waarheid te sê, so warm raak dat baie mense 
sou migreer vir die seisoen. Gesinne sou met tente, beddens, 
kombuisstoof en al aftrek na die strand toe of optrek die berge in op 
soek na verligting van die warm weer.  Impromptu vakansieoorde 
is opgerig, dikwels met die voorkoms van ‘n plakkerskamp, waar 
talle families letterlik bo-op mekaar gewoon het. Siende dat die 
mense van hierdie omgewing egter vriendelik, sosiaal en gasvry 
was, was dit alles beskou as deel van die pret. Dit het ‘n paar keer 
gebeur dat ons gesinnetjie die berge in is op soek na ‘n lekker stil 
piekniekplekkie, net om te vind dat ‘n Turkse familie hul komberse 
reg langs ons kom neerlê uit vrees dat ons dalk alleen mag voel.

Selfs al het ons beleef dat dit die regte ding was om ons in Mersin te 
kom vestig, het ons beslis ‘n bietjie twyfelagtigheid beleef oor ons 
nuwe leef- en werksopset. Die grootste bron van kommer vir my 
het gekom in die vorm van ‘n kort Duitser met koue oë, genaamd 
Heinrich – ons spanleier.

Heinrich en sy vrou Anneke, was al vir ‘n aantal jare reeds aan die werk 
in Mersin, hoofsaaklik besig met kerkplanting onder die plaaslike 
inwoners. My rol sou wees om hulle te ondersteun in hul werk, 
terwyl ek terselfdertyd sou voortgaan met my “geestelike toere” 
loopbaan as ‘n dekmantel vir die Bybel korrespondensiekursus 
en literatuurverspreiding. Heinrich het alreeds ‘n mate van sukses 
behaal in die omgewing, met ‘n paar goed opgeleide dissipels wat 
betrokke was in die kerk. Hy’t egter ekstra hande benodig vir sy 
werk.

Ek het hom voorheen ontmoet by OM-vergaderings en het hom 
altyd beleef as ‘n besonders afsydige, koue en nougesette tipe 
persoon. Ons kon op die oog af net nooit heeltemal saamstem oor 
enige teologiese punt nie.  Ek was regtig besorg oor hoe ek dit sou 
regkry om saam te werk met iemand wat so baie van my verskil, laat 
staan nog myself onderwerp aan sy leierskap. Ons was egter oortuig 
dat God ons in hierdie stad wou hê en as dinge nie sou uitwerk nie, 
sou God dalk vir Heinrich elders vestig…
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Oorskuif en huisvind was hierdie keer veel makliker gewees en ons 
het ‘n wonderlike vier-slaapkamer-woonstel in die stad bekom. 
Die twee seuns het dadelik aan die werk gespring om die bure te 
bekoor en vriende te maak. Op vyf- en driejarige ouderdom, het 
Ağbi (ouboet) en sy engelgesiggie handlanger knypies op die 
wange en lekkers gekry orals waar hulle gegaan het. Bewapen met 
hierdie twee oulike aantrekkingskragte, het ek en Petro gou nuwe 
kennisse gemaak.

Om die waarheid te sê, dit was te danke aan die twee seuns dat 
ek vir Turgut, ‘n bejaarde man wat op die ou einde ‘n diepgaande 
invloed op my lewe sou hê, ontmoet het.

Elke oggend het ek met Martin en Benjamen kleuterskool toe 
geloop. Op pad soontoe sou ons verby die talle oop winkeldeure 
en markstalletjies stap waar die plaaslike mense hul inkopies doen. 
Dit was ‘n fassinerende plek gewees, wemelend van mense en 
allerhande soorte interessante besienswaardighede en geurige 
reuke. Die groentewinkel het altyd vroeg oopgemaak en klein 
waentjies, hooggelaai met vars groente direk van die mark af, het 
hul produkte ten toon gestel.  Die reuk van die viswinkel langsaan 
was nie naastenby so aanloklik nie, maar ek en die seuns het die 
skouspel geniet van glinsterende, ronde-oog seekos wat ons 
uitdrukkingloos aangetuur het vanuit hul ysbeddens. My gunsteling 
winkel was natuurlik die bakkery. Daar kon ‘n ou allerhande heerlike 
Turkse lekkers, soos baklava, bekom. Ek moes voortdurend die 
getuienis van lekkernye van die seuns se gesigte afvee voordat 
hulle klaskamer toe is.

Reg langs die bakkery was Turgut se hardewarewinkel. Dit was ‘n 
moderne Aladdin-grot, lank en smal met rakke wat opgaan tot 
teenaan die plafon. Daar was ‘n trapleertjie wat jy kon gebruik om 
die hoogste skatte te bereik. Met sy winkel gestapel vol goedere, 
sou Turgut homself buitekant neerplak op ‘n lae stoeltjie reg by die 
ingangsdeur. Dan sou hy van vroegdag af verbygangers probeer 
vlei om in te kom en sy winkel te besoek.  Hy’t gehou van my twee 
seuns en ons sou gereeld stop om vinnig te gesels. Betower deur 
die seuns, sou hy die tweetjies op die wange knyp met sy duim 
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en wysvinger en hulle ‘n lekker dag toewens. Natuurlik het hulle 
gou geleer om hom ‘n voorspoedige dag toe te wens - minstens ‘n 
armlengte van hom af.

Ek was daarom dus redelik verbaas toe ek een oggend Turgut 
se winkel toe kry. Die seuns was duidelik verlig dat hulle daardie 
oggend se wangknypery vrygespring het. Vir ‘n oomblik was ek 
besorg, maar het besluit om my nie te bekommer nie.  Die volgende 
dag was Turgut egter weer nie te siene nie. Ek het gewonder of hy 
nie dalk iewers heen op reis was nie. Indien wel, het die vraag by my 
opgekom waarom hy dit dan nie aan my sou genoem het tydens 
een van ons daaglikse gesprekke nie. Dit was eers op die derde dag 
dat ek regtig begin vermoed het dat iets fout is, en ek is toe by die 
bakkery aan om te hoor of hulle van iets weet.

Die kort, bonkige mannetjie agter die toonbank het geglimlag 
die oomblik toe hy my sien en het dadelik uitgereik na die bakkie 
vol vars baklava. Toe ek hom uitvra oor sy buurman, het sy hele 
uitdrukking egter verander. 

Hy’t sy kop mismoedig geskud terwyl hy die slegte nuus aan my 
meedeel. “‘n Beroerte,” het hy saggies gemompel.  “’n Grote en 
boonop heeltemal onverwags. Hy’s nou in die hospitaal, maar dinge 
lyk nie goed nie…” Sy stem het weggeraak, terwyl hy die bakkie 
lekkers wegvat met die aanname dat my aptyt vir die lekkers net so 
vinnig verdwyn het as sy begeerte om nou besigheid te doen.

Ek het vinnig planne beraam om Turgut te gaan besoek in die 
hospitaal daardie middag. Daar, langs sy bed, het sy vrou, Malime, 
gesit – ‘n ouerige dame met ‘n bekommerde uitdrukking op haar 
gesig. Sy was geklee in die tipiese Turkse kleredrag -  ‘n lang romp, 
‘n bloes en ‘n moderne kopdoek. Ek het myself versigtig voorgestel, 
terwyl ek respekvol die kamer binne gegaan het om my vriend te 
sien.

Ek was geskok om sy toestand te sien. Hy was verlam en alhoewel 
hy nou maar slegs ‘n paar dae in die hospitaal was, kon ek alreeds 
sien dat hy gewig verloor het. Sy oë het net voor hom uitgestaar 
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terwyl hy onsamehangend gemompel het.

“Wat het gebeur?” het ek geskok gevra.

Halime het bewerig asem geskep. Dit het gelyk of sy wou wegkrimp 
terwyl sy daar op die ou hospitaalstoel sit. “Hy het net omgedop 
aan etenstafel een aand.  Die dokters sê hy sal nie weer kan loop, 
praat of eet nie.  Hy kan nie sien nie. Ek dink nie eens hy kan my 
hoor nie. Ek wil hom vertroos, maar ek kan myself skaars bymekaar 
hou…”  Toe begin sy saggies huil terwyl sy haar gesig verberg in 
haar tjalie. Ek moes self ook veg om my emosies in toom te hou. 
Turgut se situasie het hopeloos gelyk en ek het gevoel dat daar nie 
veel was wat ek kon doen om te help nie. Ná ‘n ruk het Hamile haar 
emosies tot bedaring gebring en het ons vir ‘n tydjie net in stilte 
daar gesit.  Uiteindelik het ek die stilte verbreek om haar die enigste 
vertroosting aan te bied waaraan ek kon dink.

“Halime – het jy al ooit gehoor van Jesus, die Messias?”

“Ja,” het sy stadig geantwoord.  “Ek het op TV van Hom gehoor, maar 
ek weet eintlik niks van Hom af nie.”

Toe sit ek my hand in my hemp se sak en haal versigtig die klein 
Nuwe Testament Bybeltjie uit wat ek altyd by my gedra het. 

“Ek is ‘n volgeling van Jesus die Messias. Ek het in die Bybel gelees 
oor Hom en al die wonderlike dinge wat Hy gedoen het toe Hy 
hier op die aarde gewandel het. Hy het siekes genees en dooies 
opgewek.” Nou’t ek haar aandag gehad. Ek het voortgegaan, “Ek glo 
dat Jesus ons liefhet en ons wil help. Sal jy omgee as ek vir Turgut 
bid en God vra om hom te genees?”

Ek het altyd ‘n punt daarvan gemaak om, wanneer die geleentheid 
hom voordoen, mense te vra of ek vir hulle kan bid.  In al my jare in 
Turkye is ek net twee keer hierdie versoek geweier. In my ervaring 
heg Moslems groot waarde aan gebed, selfs wanneer dit in die naam 
van Jesus aangebied word.  Hulle waardeer die goedhartigheid van 
die gebaar. 
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Trane het weer by haar wange begin afloop, maar hierdie keer het 
haar gesig ‘n glinstering van hoop getoon.  “Ja! Asseblief!”, het sy 
gevra.

Ek het ‘n eenvoudige gebed gebid waarin ek God gevra het om 
Turgut te genees, Homself aan Hamile te openbaar en haar Sy liefde 
te laat ervaar. Daar was nie weerlig of donderslae of hoendervleis 
nie. Niks dramaties het gebeur nie. Al wat ek beleef het, was die 
vrede in my hart dat ek die regte ding gedoen het. Toe ek daar 
wegloop, het Hamile versigtig deur die Bybel begin blaai wat ek 
haar gegee het, met haar man wat steeds stil gelê het in die smal 
hospitaalbed langs haar.

Dit was eers ‘n week later dat ek weer kans gehad het om Turgut in 
die hospitaal te gaan besoek.  Ek was uitstedig en was daarom gretig 
gewees om te gaan uitvind hoe dit met hom gaan.   Tot my skok en 
teleurstelling het ek egter sy bed leeg gekry.  My eerste gedagte 
was dat hy oorlede is en my hart het gebreek vir sy arme weduwee, 
sy volgroeide seuns en die winkeltjie waarna hy met soveel sorg 
omgesien het.  Ek is toe na die verpleegsuster se toonbank om te 
gaan uitvind wat gebeur het.

Sonder om eers op te kyk, het sy my geantwoord, “Hy is huis toe.”

“Maar dis onmoontlik!” het ek gesnak.  “Hy was verlam en…”

Voordat ek egter my sin kon voltooi, het sy haar ken gelig en met ‘n 
uitdagende toon in haar stem uitgeroep, “Niks is onmoontlik nie!”

Dis was asof God self uitgestrek en my bestraf het.  Hier is ek, die 
kragtige Christen-sendeling, geroep om hoop te bring aan die 
Turkse mense, sonder ‘n greintjie geloof dat Jesus dalk net my 
versoek om ‘n familie in nood te help, wou eer.  Stomgeslaan is ek 
daar weg, terug na ons woonbuurt toe om by bure langs die pad te 
gaan uitvind waar Turgut se huis is.

Hy’t self die deur oopgemaak, met ‘n ligte mankheid aan sy 
linkerkant, maar ‘n groot glimlag op sy gesig en die bekende ou 
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glinstering terug in sy oë. Daar voor my het ‘n man gestaan, slegs ‘n 
paar dae gelede nog in só ‘n slegte toestand, maar nou aangeraak 
deur God. Met opgewondenheid het hy my vertel hoe, ná ek vir 
hom gebid het, sy sig herstel is, hy weer begin hoor het en hy 
selfs opgestaan en rondgeloop het in die saal – tot die grootste 
verbasing van sy vrou. Albei van hulle was nou desperaat om meer 
uit te vind oor Jesus. Ek was geseën met ‘n weeklikse geleentheid 
om hulle hele gesin in Bybelstudie te kon lei. Ek kon persoonlik ‘n 
dissipelskappad met Turgut loop en hy het deel geword van ons 
klein kerkie se gemeenskap.

Hierdie verstommende en bemoedigende ervaring het my net weer 
eens daaraan herinner hoe gretig God is om uit te reik na Moslems 
en Homself aan hulle te openbaar. Ons moet net gewillig wees om 
Sy liefde met hulle te deel. Ek het besluit om nooit weer God se krag 
te onderskat nie. 

Natuurlik het ons nie elke dag sulke geestelike hoogtes beleef 
nie. Daar was ook tye van werklike teleurstellings asook tye van 
eentonigheid, wanneer die lewe vasgevang was in ‘n groef. Dit was 
egter bemoedigend om herinneringe soos hierdie te hê wat ons in 
die moeiliker tye kon herinner aan God se getrouheid.

Nou dat ons behoorlik gevestig was in Mersin, was ek weer eens 
gekonfronteer met die uitdaging om my bure en die owerhede 
te oortuig dat ek ‘n geldige rede het om in die land te wees. My 
godsdienstige toeragentskap, alhoewel nie juis florerend nie, 
het minstens ‘n klein bietjie inkomste gegenereer, al het ons 
sustermaatskappy in Suid-Afrika teen daardie tyd al bankrot 
gespeel. In plaas daarvan om weer die buitelug my kantoor en die 
eende my kollegas te maak, kon ek hierdie keer daarin slaag om 
‘n klein winkeltjie as kantoor te huur. Geleë slegs ‘n paar honderd 
meter van ons huis af, kon ek minstens hier die beeld handhaaf 
van ‘n regte besigheidsman. Petro was verheug dat ek so naby die 
huis kon wees en selfs huis toe kon kom vir middagetes. Sy’t my 
gehelp om die kantoor in te rig met kantoormeubels en toerisme-
plakkate teen die mure en selfs ‘n netjiese naambord in die venster 
aangebring om ons besigheid te adverteer. 
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Dit was egter nie lank nie voordat ek geabsorbeer is met die daaglikse 
bestuur van ‘n besigheid, ongeag hoe onlonend die besigheid was. 
Daar was altyd fakse om te stuur, briewe om te beantwoord en 
verslae om te skryf vir die owerhede. Ek was ook ernsitig gewees oor 
die werklike potensiaal van godsdienstige toerisme, met die hoop 
dat dit kerke en gebedsgroepe vanuit Suid-Afrika kon blootstel aan 
die geestelike nood van die Moslemwêreld.  Tyd was nou wel nie 
geld vir my nie, maar dit was steeds kosbaar en dit het net nooit 
gelyk of ek genoeg daarvan het nie.

Vir Turke, natuurlik, maak tyd nie regtig saak nie. Vir hulle gaan alles 
oor verhoudinge. Heel toegewy daaraan het my bure spoedig ‘n 
gewoonte daarvan begin maak om te kom inloer vir ‘n geselsie of 
‘n vinnige kuier by my aanloklike hoofkantoor. ‘n “Vinnige kuier” sou 
minstens ‘n koppie Turkse tee insluit, wat ek vars sou moes brou op 
die klein gasstofie wat op my lessenaar gestaan het. Dit sou ons dan 
stadig drink uit klein teekoppies.  Dan, miskien, ‘n hervul.  En nog 
een – en so aan.  Die gewone lyn van groetwyse sou begin: Hoe 
gaan dit met jou vrou? En jou kinders? Jou ouers? Ander lede van 
jou familie? Wat dink ek van die weer? Die ure sou spoedig verby 
vlieg terwyl ons onsself besig hou met skynbaar nimmereindigende 
praatjies.  Terwyl my vriend heel gemaklik agteroor sit in my ekstra 
kantoorstoel, sou ek senuagtig vroetel aan papierwerk in die hoop 
dat hy die subtiele skimp sou vang dat dit tyd is vir hom om aan te 
beweeg. Die oplossing het geblyk kantgordyne in die straatvensters 
te wees; ek het ontdek dat solank ek tjoepstil sit en my voordeur toe 
hou, kon ek buitentoe kyk, maar my bure kon my nie sien nie.

Hasan was ’n gereelde besoeker en sy pogings om in te kom vir ‘n 
kuier, sou dikwels herhaal soos ‘n amuserende opvoering. Hy sou 
rustig by my kantoor verby gestap kom en op soek na geselskap, 
aan my toegesluite deur klop. Ek sou, verdiep in my werk, nie 
reageer nie. Hy was egter nie een wat so maklik opgee nie en sou 
weer klop, hierdie keer meer hardnekkig, al het hy geen antwoord 
gekry nie. Teen daardie tyd het hy regtig verward gelyk, aangesien 
hy oortuig was dat hy my daardie oggend sien kantoor toe gaan 
het. Vervolgens sou hy sy groot werkershande en gesig teen die 
venster druk om te kyk of ek nie dalk in die kantoor wegkruip nie. 
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Natuurlik was hy reg. Ek sou soos ‘n dooie tjoepstil sit voor my 
lessenaar, versigtig dat ek nie ‘n beweging maak nie. Natuurlik moes 
ek volhard wanneer ek eers begin het hiermee, want as ek halfpad 
sou opgee, sou hy aanstoot neem en wonder hoekom ek nie in die 
eerste plek vir hom oopgemaak het nie. Dus, vir so lank as wat hy 
daar sou staan, met sy neus plat teen die venster en sy asem wat 
die glas toe wasem, sou ek stil sit soos ‘n standbeeld en skaars asem 
haal. Uiteindelik sou hy opgee en aanskuif om elders ‘n koppie tee 
te gaan soek, terwyl ek met ‘n groot sug van verligting sou aangaan 
met my werk. Die vraag was egter: was dit regtig my eintlike werk?  

Met verloop van tyd het God egter my hart verander met betrekking 
daarmee. Hoekom anders was ek in Turkye? Met my westerse, 
taakgedrewe denkwyse, was ek geneig om mense as ‘n ontwrigting 
te sien. Dit was egter nie hoe Jesus mense gesien het nie. Ek het 
begin oplet hoe baie keer ons in die evangelies lees dat Jesus, 
oppad iewers heen om ‘n belangrike opdrag wat die Vader Hom 
gegee het te gaan uitvoer, steeds totaal beskikbaar sou wees vir 
mense rondom Hom. Hy sou stop om te bedien, raad te gee of soms 
selfs net te gesels.  

My werk was nie die e-posse, foonoproepe en fotokopieë wat my 
kantoor aan die gang gehou het nie. Dit was om beskikbaar te wees 
vir mense wat desperaat op soek was na iemand met wie hulle op 
‘n persoonlike manier kontak kon maak. So desperaat was hulle, dat 
hulle selfs ‘n onbeskofte, onsensitiewe buitelander sou kom opsoek 
in die hoop om dit te vind. Soos wat my houding begin verander het, 
het my kantoor ook. Dit het uiteindelik meer gelyk na ‘n treinstasie, 
met mense wat altyd òf op pad in òf oppad uit was. Soms sou hulle 
net vir ‘n paar minute kom inloer en gesels voordat hulle weer sou 
aanskuif om ander dinge te gaan doen. Spoedig was die hoogste 
gebruiksvoorraad in my kantoor nie meer papier nie, maar teeblare. 
Met verloop van tyd sou ek self die onmeetbare plesier ervaar van 
Turke wat eers my vriende sou word en later selfs ‘n keuse sou maak 
om Jesus te volg – alles net daar in die privaatheid van my kantoor.  
My werk, indien niks anders nie, het mense geword.

Daar was natuurlik baie ander maniere ook gewees om mense te 
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bereik in die besige stad van Mersin. Dit was egter belangrik om 
hierdie taak met wysheid aan te pak. In die meeste plekke in Turkye 
was dit steeds beskou as ‘n misdaad om evangeliese literatuur 
openlik te versprei alhoewel dit nie onwettig was nie. Selfs die 
pers sou sendelinge soms in ‘n lokval lei. Hulle sou ‘n sendeling 
gaan ontmoet onder die voorwendsel dat hulle belangstel in die 
evangelie, net om die sendeling op TV te ontmasker. Dit sou dan 
gewoonlik lei tot die sendeling se uitsetting. Ek en Heinrich wou 
braaf wees in die uitleef van ons geloof, maar terselfdertyd het ons 
nodig gehad om ons bediening en gesinne te beskerm.

Heel toevallig het ons een keer afgekom op ‘n baie slim manier 
om mense op te spoor wat regtig sou belangstel in die evangelie.  
Ons het gebruik gemaak van ‘n reeds gevestigde korrespondensie 
Bybelkursus wat regoor Turkye beskikbaar was. Ons het in ‘n paar 
hoofstroom nuusblaaie weeklikse advertensies geplaas vir gratis 
kopieë van die Nuwe Testament of die Jesusfilm. Per geleentheid 
sou die koerante gedwing word om ons advertensies nie te plaas 
nie en dan sou ons dit los.  Siende dat ons egter gewillig was om 
toppryse te betaal vir ‘n klein advertensiespasie, kon ons gewoonlik 
wel ons advertensie iewers gepubliseer kry. Daar sou gewoonlik ‘n 
aantal reaksies van belangstellendes wees, sommiges meer ernstig 
as ander.  Ons sou egter altyd die gevraagde materiaal pos aan wie 
ookal reageer op die advertensies. Die ernstiges onder hulle sou 
ons materiaal deurwerk, die voorgeskrewe huiswerk voltooi en aan 
ons terug stuur om nagesien te word. Die kursus het bestaan uit 
‘n aantal modules en ‘n verrassende aantal mense sou gretig elke 
afdeling voltooi en dan navraag doen vir verdere inligting.  

Dis hier waar dinge dan interessant begin raak het. Ons sou 
persoonlik kontak maak met die belangstellende en vrae stel soos, 
“Hoekom is jy geïnteresseerd om meer uit te vind oor Jesus?” en 
“Wie dink jy is Jesus?” As hulle na wense sou reageer, het ons dan 
reëlings getref om hulle iewers in die openbaar te ontmoet. 

Mehmet, ‘n rekenmeester uit Tarsis, was so ‘n persoon. Hy het met 
groot entoesiasme gereageer op al die materiaal wat ons aan hom 
gestuur het. Dit was ook met ewe groot opgewondenhied wat hy 
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uiteindelik ingestem het om ons te ontmoet buite ‘n teetuin. Op 
die dag van die ontmoeting het ek hom eers vir ‘n rukkie dopgehou 
voordat ek hom genader het.  Lank en met ‘n donker gelaat, het hy 
senuagtig voorgekom terwyl hy sy tee drink waar hy alleen gesit 
het by ‘n klein tafeltjie. Met geen teken van ‘n beplande lokval nie, 
het ek hom versigtig genader. Ek het gehoop dat die vriendelike 
glimlag op my gesig hom sou gerus stel. 

Ek was verlig om te ontdek dat Mehmet, ‘n getroude man, reeds vir 
tien jaar en met ‘n vaste werk, geensins belanggestel het in dinge 
soos ‘n buitelandse paspoort, ‘n buitelandse vrou of enige iets van 
‘n finansiële aard nie. Dikwels was dít die rede waarom mense 
belangstelling sou toon in Christenskap. Interessante gerugte het 
die rondte gedoen in Turkye van Christen- sendelinge wat $100 
note in Bybels sou wegsteek waarmee hulle mense wou probeer 
oortuig om hulle te bekeer. Of dit nou waar was of nie, die gerugte 
moes regtig ‘n versoeking vir baie gewees het, aangesien ek oor die 
jare gereeld versoeke sou kry vir ‘n vergoedinkie om dit makliker te 
maak om Jesus aan te neem.  Natuurlik sou ek dit altyd van die hand 
wys.  

Mehmet was egter anders gewees en het ‘n ware begeerte getoon 
om Jesus te leer ken.  Ná ‘n paar ontmoetings het hy my genooi 
na sy huis, waar ek sy vrou ook ontmoet en met hul albei oor die 
Bybel gesels het.  Cesminaz, ‘n gawe en hoflike vrou, was ‘n bietjie 
bekommerd gewees oor haar man se nuutgevonde belangstelling 
in Jesus. Nogtans sou sy geïnteresseerd luister na alles wat ek aan 
hulle verduidelik, terwyl sy ons bedien met vrugte, neute en koekies. 
Per geleentheid sou hulle my en Petro oornooi vir ete. Dan sou ons 
lang ure spandeer in beprekings van die talle vrae wat hulle gehad 
het rondom Jesus en die Bybel.

Dit was nie ongewoon gewees vir ‘n persoon uit ‘n Moslemagtergrond 
om sulke vrae te stel nie. Dikwels sou hulle fokus op die outoriteit van 
die Bybel. Cesminaz, bekommerd oor haar man se belangstelling 
in die Nuwe Testament, sou my vra, “Is die Injil (Nuwe Testament) 
nie verander nie? Ek weet dat ons Moslems hierdie boek respekteer, 
maar ek is vertel dat dit met ‘n geknoeiery verander is en dus nie 
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meer vertrou kan word nie.” 

Ek wou haar antwoord, maar omdat my mond vol eetgoed was, het 
Petro dit toe gedoen. “Die Injil wat jy daar in jou hand vashou, is 
geensins verander nie, behalwe dat dit in Turks vertaal is sodat jy 
dit kan verstaan. Ons Christene glo dat hierdie boek God se Woord 
is en dat alles daarin waar is. Baie mense het al probeer foute en 
onakkuraathede in die Bybel vind, maar sonder sukses.”

Mehmet het sy ken gevryf, diep ingedagte. “Maar ek het in die Injil 
gelees dat Jesus Homself die Seun van God genoem het.  Hoe kan 
dit dan waar wees?” 

“Julle Moslems stem saam dat Jesus ‘n heilige man was, ‘n profeet en 
dat Maria sy ma was,” het ek verduidelik. “Julle word ook vertel dat 
Maria nog ‘n maagd was toe sy swanger geraak het met Jesus; maar 
hoe kan dit wees, behalwe as dit deur ‘n wonderwerk plaasgevind 
het? Iemand moes die pa van hierdie kind wees en dit was beslis 
nie Josef of enige ander man nie. God het Hom gemaak om Sy 
verteenwoordiger op aarde te wees. Dus is Hy Sy Pa.”

“Dis alles so verwarrend,” het Mehmet gesug.  “Dis so anders as alles 
wat ek voorheen geleer is en ek het nog soveel vrae.”

“Dis goed!” het ek entoesiasties geantwoord.  “Jy is geleer dat dit 
verkeerd is om vrae te stel oor geloof, maar God self sê hier in die 
Bybel dat ons Hom moet nájaag en ondersoek instel omtrent Hom. 
Vra Jesus om Homself aan jou te openbaar, as Hy regtig die Seun 
van God is soos Hy beweer.”

Dit het twee jaar geneem vir Mehmet en Cesminaz om tot geloof 
te kom. Vir hulle was die aanneming van Jesus nie ‘n oombliklike 
besluit nie, maar eerder ‘n geleidelike ontdooiingsproses. Sonder 
om dit te besef, het hulle ‘n  punt bereik waar hul lewens op ‘n 
daaglikse basis meer beïnvloed was deur die Bybel, ander Christene 
en die Heilige Gees as deur hul ou Moslemgewoontes. Mehmet sou 
uiteindelik ‘n leier in die kerk word en ‘n invloedryke rol speel in ons 
klein geloofsgemeenskappie.
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Ongelukkig het nie alle stories so goed geëindig soos Mehmet 
en Cesminaz s’n nie. Baie persone wat belangstelling getoon het, 
het opgegee sodra hulle besef het dat ek hulle nie ‘n nuwe werk, 
goeie gesondheid of beskerming teen die owerhede kon beloof 
nie. Ander, ongelukkig, het teruggedraai die oomblik wat hulle 
teenkanting ervaar het van familie en vriende oor hul besluit om 
Jesus aan te neem. Selfs nadat hulle lidmate geword het van die 
plaaslike gemeente en die evangelie heelhartig aanvaar het, kon 
sommige van hulle steeds nie volhard nie en sou hulle dan opgee.

“Ons kerk het ‘n groot agterdeur,” sou Heinrich gereeld hartseer 
kwytraak.  “En dis ‘n deur wat ons net nooit regtig toe kan kry nie.”

Dis dalk juis as gevolg hiervan dat ek en Petro in die gewoonte 
verval het om verhoudings te ontwikkel bloot net vir die doel om 
die evangelie te deel. Met so baie verlore mense in Turkye, was dit 
maklik om oorweldig te voel. Dit sou die druk laat opbou om so 
‘n groot moontlike oes te probeer insamel. Ons het mense begin 
sien as “projekte” en sou bid dat God ons lei na dié wat die meeste 
oop sou wees vir die boodskap van redding wat ons aan hulle wou 
bring. Terwyl daar nie noodwendig iets verkeerd was daarmee nie, 
het baie van ons verhoudings oppervlakkig begin raak. As iemand 
belangstelling getoon het in Jesus, sou ons vriende gebly het, 
andersins sou ons ophou om ons tyd te mors en aanskuif na iemand 
anders.

Dis egter nie hoe ons God sien verhoudinge nájaag in die Bybel nie. 
Sy onwaardelike liefde reik uit om alle mense te omhels, selfs hulle 
wat hoegenaamd geen belangstelling toon in ‘n vriendskap met Sy 
Seun nie. Met nimmereindigende geduld, is Hy die verlore seun se 
Pa; altyd op die uitkyk, altyd hoopvol, maar nooit afdwingerig of 
met voorwaardes gekoppel aan Sy liefde nie. Ons gebede het begin 
verander. In plaas daarvan om God te vra om ons te wys watter 
mense sou belangstel om Hom te dien, het ons Hom gesmeek vir 
goeie vriende met wie ons langtermyn verhoudinge kon bou.

Metin en Aysha, ons bure, was sulke vriende gewees. Dit was te 
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danke aan iets so onbenullig soos ‘n wasmasjien dat ons vriende 
geword het met hulle. Ons vyftien jaaroue voorlaaier was ‘n 
tweedehandse masjien wat vroeg met ons aankoms in Turkye aan 
ons geskenk was. Van ons heel eerste poging af om dit deur ‘n volle 
siklus te laat hardloop, was hierdie ding niks anders nie as net ‘n 
frustrasie in ons lewens. Blykbaar nie geskik om die wasgoedlading 
van ‘n gesin met klein seuntjies te hanteer nie, sou die masjien byna 
weekliks breek. Metin, die plaaslike nutsman, sou oorgeroep word 
om die skade te kom bepaal.  Telkens op die rand van rampspoedige 
skade, sou dit een week die seëls wees, ‘n ander week ‘n gebarste 
pyp en ‘n volgende week weer iets anders. Op een geleentheid 
het die masjien daarin geslaag om my ‘n elektriese skok toe te 
dien terwyl ek ‘n paar meter van die ding af besig was om te stort. 
Alhoewel elke week ‘n nuwe probleem opgelewer het, het ek en 
Metin die voorspelbaarheid van ‘n besoek, ‘n koppie tee en lekker 
gesels eintlik geniet. Toe die masjien uiteindelik, met ‘n sidderende 
kreun, sy laaste asem uitblaas, het ons vriendskap as blywende 
nalatenskap oorgebly.

So ver ons kennis strek, het hulle nooit ‘n keuse gemaak om Jesus te 
volg nie. Hulle was egter wonderlike, liefdevolle vriende met wie ons 
enige iets kon deel. Ons het geweet dat ons ‘n invloed op hul lewens 
het met die manier wat ons mekaar hanteer, ons kinders dissiplineer 
en ons geld spandeer. Ons was egter meer verbaas om te sien hoe 
God selfs húlle gebruik het om óns te leer en te beïnvloed. Ons het 
baie van ons vriende begin sien as ‘n seën van die Here af; nie net as 
projekte wat ons spoedig moes afhandel nie.

My verhouding met my spanleier, daarenteen, het egter met tye 
meer soos ‘n vloek as ‘n seën gevoel. Turke kon ek hanteer, maar 
daardie hardkoppige Duitser was met tye te veel gewees vir my. Ek 
onthou een geleentheid waar ek tydens my stiltetyd sterk ervaar het 
dat God wil hê ek moet gaan bid by een van die grootste moskees in 
die stad. Omdat ek gereeld ervaar het dat die Here so met my praat, 
het ek nie veel daarvan gedink om dit in vertroue met Heinrich te 
deel nie.  

“Nee,” was sy reaksie.
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“Nee?” het ek verbaas herhaal. “Wat bedoel jy, ‘nee’? God het gesê 
ek moet!”

“Dis juis dít, Martin. Ek dink nie Hy’t dit regtig vir jou gesê nie.  Ek glo 
regtig nie dat God so met ons praat nie.”

Vir my was dit omtrent so na as wat ‘n Christen aan laster kon kom en 
vir ‘n paar oomblikke kon ek niks meer doen as om hom net verstom 
aan te staar nie. Ek het geweet dat Heinrich afkomstig was van ‘n 
baie tradisionele, konserwatiewe kerkagtergrond. Ons het verskil 
op baie ander meer netelige areas, maar hierdie was belaglik! Hoe 
kan hy daar staan en God se inspraak en leiding in my lewe ontken, 
terwyl hy self ook gereageer het op “die oproep” om ‘n sendeling te 
word? 

“Bedoel jy” – ek kon voel hoe die al te bekende woede in my opstoot 
– “dat jy nie glo dat God met Sy kinders praat nie?  Dat ek my hele 
lewe lank Hom nog glad nie gehoor het nie? Dat ek al die tyd maar 
net op een of ander vreemde eggo gehoor gegee het, in plaas van 
God se stem?”

Met ‘n kalmte wat my bloeddruk net nog verder laat styg het, het 
Heinrich my onderbreek. “Ek het nie gesê dat ek nie glo dat God met 
Sy mense praat nie. Ek glo net nie dat Hy buite die Bybel praat nie.”

Met dié storm ek toe daar weg uit sy geselskap, voor ek iets 
kwytraak waaroor ek later spyt sou wees. Die byt van sy woorde 
het egter vir dae lank met my gebly. Dit was ook nie die enigste 
voorval tussen ons nie. Toe ek en Petro finansieel begin swaartrek 
het, was hy aangestel om ons uitgawes te monitor.  Selfs by die kerk 
het ons verskil oor hoe dinge gedoen moet word en het toenemend 
spanning tussen ons twee beleef.

Ek wens ek kon sê dat ons ‘n maklike oplossing vir al ons konflik gevind 
het, maar ons het nie. Vir jare het ons voortdurend konfrontasie, 
meningsverskille en spanning in die gesig gestaar.  Tog, ten spyte 
hiervan, het ons albei toenemend beleef hoe die band van geloof 
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en liefde tussen ons belangriker geword het as die areas van 
konflik. Ons het albei hard daaraan gewerk om eenheid te bevorder. 
Al het ons albei met tye seergekry, het ek nogtans in Heinrich ‘n 
getroue, toegewyde en opregte vriend gevind. Ten spyte van ons 
kantlynverskille, het ons ‘n sterk wedersydse eensgesindheid gehad 
rondom die fundamentele beginsels van ons geloof.   

Ek het dit nie daardie tyd besef nie, maar dit was vriende soos hierdie 
wat ek regtig in die nabye toekoms sou benodig.

Heinrich en ek

Turgut in sy hardewarewinkel, Mersin
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Kinders in Turkye

Samuel in die skottel langs die beroemde wasmasjien
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Terugkeer na  Mersin in 1996

Die kerk se Sondagskool in Mersin
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‘n Oomblik van afsondering  in die berge naby Mersin 

My kantoor in Mersin
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Hoofstuk 5

“Eerlik, Martin, selfs al sou die polisie uitvind waar ons kerk is, twyfel 
ek of hulle enigsins meer as ons sou kans sien vir hierdie ses vloere 
se trappe,” het Petro skertsend gekla. Die tog met die trappe op met 
Benjamin en al sy goetertjies het haar altyd uitasem en rooi in die 
gesig gelaat teen die tyd dat sy by ons kerkie aangekom het.

Ek het my kop instemmend geknik, hard aan die konsentreer om 
nie my greep te verloor op Martin Junior se sweterige handjies nie, 
terwyl ons ons weg vind om die laaste draai van die trappe  voordat 
ons uiteindelik Heinrich se voordeur sou bereik. Die ondraaglike 
somershitte van Mersin het ons totaal uitgeput gelaat, maar 
minstens het ons hierdie weeklikse ontmoeting met die plaaslike 
gelowiges gehad om ons weer ‘n energie-inspuiting te gee.

“Dis ook maar goed dat die woonstel geleë is aan die koeler kant 
van die gebou,” het ek dankbaar kommentaar gelewer.  Ek het hard 
aan die deur geklop in die hoop dat iemand my sou hoor bo die 
rumoer van vriende wat binnekant heerlik aan die kuier was.  

“Dis oop!” het iemand uitgeroep en die vier van ons het binne 
gegaan. Spoedig is ons ook opgevang in die entoesiastiese gegroet 
en vriendelike groetsoene waarvoor die Turke so bekend is. Met ‘n 
glimlag het Heinrich ‘n bottel reukwater aan my oorhandig.

“Vandag is amper almal hier,” het hy gesê.  “Ons wag nog net vir 
Hakan en Miraim om per huurmotor op te daag, dan kan ons begin.”

Ek het die koel, verfrissende prikkeling wat die reukwater tussen 
my vingers gelaat het, geniet. Dit het ‘n swaar reuk in die vertrek 
gelaat en ek het besef ná jare se woon in Turkye het ek uiteindelik 
geleer om hierdie reuk te assosieer met vriendelike gasvryheid 
eerder as met skeer in die badkamer.  “Wonderlik,” het ek geknik, 
voordat ek reg na die koffietafel toe is om my te gaan help aan die 
verskeidenheid koekies en lekkernye. “Dit beteken ek het sowat ‘n 
uur om die eetgoed te geniet!”
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Kerkdienste in Turkye was altyd baie voorspelbaar: nooit met ‘n 
gebrek aan ywer nie, maar ook nooit op tyd nie. Ek het die gewoel en 
bedrywigheid voor elke diens geniet. Broers en susters in Christus 
het hul weg na Heinrich en Anneke se klein woonstelletjie gevind. 
Daar sou almal vriendelik van mekaar verneem hoe die afgelope 
week verloop het. Tussen almal deur sou die kinders ook energiek 
rond hardloop en speel.  

Anneke het die woonstel baie smaakvol en op tipies Turkse wyse 
gemeubileer. Lae banke het teen die mure gestaan met ‘n paar 
tapyte op die pragtig kleurvolle, koue vloerteëls. Met die aankoms 
van ons laaste lidmate, het ons in ‘n wye sirkel gaan sit terwyl 
Petro die kinders na een van die slaapkamers geneem het vir ‘n 
Sondagskoolles. ‘n Heilige stilte het die vertrek gevul en ons het die 
diens met ‘n gebed begin. Daarna het ek ‘n paar note op my kitaar 
gespeel as inleiding voordat ek die groep in aanbidding gelei het. ‘n 
Paar stemme het huiwerig ingeval en ek kon nie help om te glimlag 
vir Mehmet waar hy by die singery probeer aansluit het met sy neus 
in die sangboekie nie.

Aanbidding deur musiek is ‘n vreemde konsep vir Turke. Hulle was 
glad nie vertroud met die Christenkultuur nie. Die baie tradisies en 
ervaringe wat Westerse Christene so sterk assosieer met hul geloof, 
was buite hierdie mense se verwysingsraamwerk. Vir iemand uit ‘n 
Moslemagtergrond beteken aanbidding die lees van komplekse 
Arabiese gebede.  Dit kom natuurlik nie naby ons idee daarvan, wat 
‘n uitdrukking van liefde vir die Vader is nie. Om hierdie rede het 
ek en Heinrich probeer om die kerkrituele waaraan ons die nuwe 
Turkse gelowiges blootgestel het, so eenvoudig moontlik te hou: 
eenvoudige liedere, reg uit die hart uit, in die Turkse taal; kort, 
spontane tyd vir gebed en duidelike, betekenisvolle verduidelikings 
van teksverse uit die Bybel.

Dis hier waar Heinrich regtig uitgeblink het. Terwyl hy op die 
voorpunt van sy stoel sit, sou hy ‘n stuk uit die Bybel in Turks 
voorlees en dan in basiese terme aan die groep verduidelik wat 
dit beteken. Vir die meeste van hierdie gelowiges was dit deur die 
Bybel dat hulle die eerste keer Jesus leer ken en liefkry het. Dit was 
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ons begeerte dat hulle aanhou om hul lewens en geloof te bou op 
die Woord van God.

Omtrent een keer ‘n maand het ons Nagmaal gehou.  Een vir een sou 
elke gelowige ‘n stukkie Turkse brood afbreek en ‘n slukkie vat van 
die helderrooi kersiesap, terwyl hulle nádink oor die enorme offer 
wat Jesus Christus vir hulle gemaak het.  Hierdie mans en vrouens 
het geweet wat opoffering beteken.  Baie van hulle was verwerp 
deur hul familie en vriende omdat hulle die Evangelie aanvaar het. 
Party is gedreig of selfs gearresteer.  Vir hulle het hierdie sakrament 
die liefde van Jesus, wat Sy lewe vir hul neergelê het, net nog 
werkliker gemaak.

Hulle was egter geensins volmaakte mense nie. Alhoewel hulle 
saamgebind was deur die feit dat hulle almal volgelinge van Jesus 
Christus was, was ons gemeentetjie glad nie onderlinge geskinder, 
kwaadpraat en jaloesie gespaar nie. Onder die oppervlak van die 
vriendskapsverhoudinge tussen die gelowiges was baie van die 
tipiese Turkse wantroue steeds aan die smeul.  Ons het baie tyd 
en moeite ingesit om doelbewus eenheid en liefde tussen die 
gelowiges aan te wakker. Saam met dit het ons hulle ook blootgestel 
aan die groter liggaam van Christus.

In die somertyd sou dít behels dat ons bymekaar kom saam met 
ander gelowiges van regoor Oostelike Turkye vir ‘n weeklange 
gesinskamp. Baie van hierdie gelowiges het gekom uit gemeentes 
bestaande uit tot so min as drie persone. Dis was dus baie 
bemoedigend vir hulle om hulself te bevind in die geselskap van 
‘n paar honderd ander gelowiges wat gedeel het in hul uitdagings, 
vreugdes en geloof.

Dit het my altyd groot genot verskaf om die reaksies van hierdie nuwe 
bekeerlinge dop te hou wanneer hulle ander gelowiges ontmoet 
het. In die begin was daar altyd die onafwendbare wantroue. Wat as 
die persoon wat langs jou aanbid eintlik ’n geheime agent van die 
regering is? Dikwels sou dit ‘n aantal dae neem voordat hulle begin 
ontspan.  Fronsend en met arms verdedigend gevou, sou hulle 
verkies om hulself te beskerm. Wanneer besprekings opgekom het, 
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sou hulle onderlangse fluistergesprekke voer met die bekendes 
om hulle. Uiteindelik sou alle weerstand egter smelt en teen die 
einde van ons tyd saam sou hierdie mans en vrouens dieper, meer 
betekenisvolle vriendskappe ontdek as wat hulle nog ooit geken 
het. En soos by enige Turkse samekoms, sou die desibelvlak teen 
daardie tyd al hemelhoog wees. Tentvensters en deurflappe sou 
oophang, nie net om ‘n vars briesie in te laat nie, maar ook om bure 
uit te nooi. Kinders sou tussen die bome deur hardloop en poog om 
nie die skinkborde vol heerlike eetgoed wat op piekniekmandjies 
uitgestal is, om te stamp nie. Die volwassenes sou sit en lag en 
gesels en ons as sendelinge sou weet dat God aan die werk is in die 
harte van Sy kinders.

Dit was by so ‘n somerkamp dat ek Tilmann die eerste keer ontmoet 
het. Met my eie tent suksesvol opgerig, het ek gaan kyk waar ek my 
hulp kan aanbied. Dit is toe dat ek afgekom het op hierdie skraal 
Duitser, besig om sy eie tent op te slaan.  Hy het my entoesiastiese 
groet beantwoord met ‘n mompelende ‘hallo’ en ‘n half verskuilde, 
skaam  glimlag. Dit het gelyk of sy mond skuil agter sy groot, 
hangende snor. Ons het so ‘n rukkie saam gespandeer, met my wat 
heerlik voortgebabbel het terwyl ek tentpenne inslaan en hy wat 
verkies het om maar net te luister terwyl hy die tenttoue styf trek. Hy 
het maar ‘n vreemde ou voorgekom, net arms en bene. Terwyl daar 
‘n definitiewe intelligente sprankel in sy oë was, was dit ook duidelik 
dat hy iemand was wat nie mooi geweet het hoe om homself uit te 
druk nie. Sy vrou, Susanne, daarenteen, het voortdurend haastig by 
die tent in- en uitgeglip terwyl sy sonder ophou voortklets soos ‘n 
grammofoon. Toe is sy skielik haastig daar weg om ander vriende te 
gaan groet wat sy sien aankom het. Op ‘n stadium het Tilmann na 
my gekyk en ‘n wetende knik gegee, asof hy sy geheim met my wou 
deel van hoe hy die perfekte vrou gekry het wat sy tekortkominge 
kon aanvul. 

Ek het uitgevind dat hulle in Adana woon, slegs ‘n uur se ry van ons 
huis af. Hulle het egter vir ‘n ander sendingorganisasie gewerk. Met 
verligting het ek dus besef dat ons paaie in alle waarskynlikheid 
nie baie sou kruis nie, behalwe op hierdie jaarlikse byeenkomste. 
Dis amuserend as ek nou daaraan dink dat God toe alreeds geweet 
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het watter enorme impak hierdie vreemde man jare later op my 
lewe sou hê. Daardie tyd het ek egter gevoel dat een onortodokse, 
moeilike Duitser, in die vorm van my vriend Heinrich, beslis genoeg 
was.

My en Heinrich se verhouding was beslis aan die verbeter. Dit was 
heelwaarskynlik omdat ons albei finaal geleer het om die verskille 
tussen ons te aanvaar en dit selfs tot ons voordeel te gebruik. 
Heinrich het al hoe minder my roekelose entoesiasme gesien as ‘n 
bedreiging vir sy versigtig beplande, langtermyn bediening en my 
selfs begin aanmoedig om nuwe terreine te beproef.

“Kyk net hierna!” het ek uitgeroep een oggend, terwyl ek ‘n 
sagteband Nuwe Testament in sy hande gooi.  “Goedkoop, klein en 
beste van als, gedruk reg hier in Turkye!” 

Heinrich het deur die dun, delikate bladsye van die Bybel geblaai 
terwyl sy oë die Turkse skrif deursoek het, sonder twyfel besig om 
onbewustelik die akkuraatheid daarvan ná te gaan.  “Is dit ‘n wettige 
druk?” het hy gevra.

“Absoluut wettig,” het ek met ‘n gryns gesê. Ons was albei deeglik 
bewus daarvan dat die verbod op die verspreiding van geestelike 
literatuur in Turkye net van toepassing was op literatuur wat buite 
die land gedruk was. “En dis boonop ‘n moderne vertaling. Een of 
ander nuwe agentskap het dit begin druk, reg hier in ons provinsie. 
Ek kan bokse vol daarvan kry, maklik en goedkoop.”    

“Wonderlik. Doen dit dan,” het Heinrich gesê. Toe gee hy die Bybel 
terug aan my. “Kry soveel as wat jy nodig het. Ek is seker dit behoort 
nie moeilik te wees om die finansies wat ons daarvoor sal benodig, 
in die hande te kry nie.”

“Ek twyfel nie daaroor nie,” het ek saamgestem, met my gedagtes 
elders. “Om die Bybels in die hande te kry, sal eenvoudig wees. Ek 
wonder net wat om daarna met hulle te doen.”

Heinrich breek uit in ‘n sagte laggie. “Kom tot die punt, Martin!  Jy 
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wonder glad nie – jy’t dit alles klaar uitgewerk, ek weet. So sê my 
nou reguit wat jy in gedagte het.”

Met sy toestemming om reguit te wees, het ek haastig en opgewonde 
my planne aan hom voorgelê. “Jy weet net so goed soos ek dat die 
meeste Christene in Turkye tot geloof gekom het deur die lees van 
die Bybel. Ek weet ook hoe moeilik dit is om hierdie Bybels in mense 
se hande te plaas. Die korrespondensiekursus bereik nie almal nie 
en om Bybels “per ongeluk” te vergeet op plekke is nie naastenby 
strategies genoeg nie.”  

Heinrich het weer gelag. My “vergeet”-bediening was goed bekend 
onder my medewerkers, dalk minder vir die goeie intensies as vir 
die onmeetbare sukses daarvan.

Ons het nodig om Chukurova-provinse te besaai met hierdie Bybels 
– doelgerig natuurlik. Kry dit uit in al die boekwinkels, biblioteke en 
skole. Verkoop dit, gee dit verniet weg, wat ookal – maar kry dit in 
die huise in van Oostelike Turkye.”
Heinrich was stil vir ‘n oomblik terwyl hy alles oordink.  Nie een 
wat haastig besluite sou neem nie, het hy my vir ‘n oomblik in 
senutergende afwagting laat staan. Uiteindelik het hy gepraat.

“Doen dit dan, Martin. As dit iets is waaroor jy passievol voel.”  Toe 
aarsel hy vir ‘n oomblik asof hy sy volgende woorde versigting 
afmeet. “As dit is hoe God met jou praat…”  

Ek het baie hard probeer om nie my wenkbroue deur die dak te laat 
skiet nie.

 “… het jy my goedkeuring om, met alle vrymoedigheid, jou bes te 
probeer.” 

Dit was op hierdie manier dat Projek Chukurova en Kayra 
Bybelverspreiding gebore is in 1998. Dit was steeds onder OM 
se vaandel, maar met Kayra geregistreer as ‘n besigheid. Ek was 
vasberade om soveel as moontlik kopieë van die Turkse Nuwe 
Testament versprei te kry in die afgeleë en geestelik konserwatiewe 
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Oostelike gedeeltes van Turkye. 

Oppad by die deur uit op my eerste dag se sending, het Petro my op 
die wang gesoen en my die aktetas vol Bybels wat ek die vorige nag 
gepak het, oorhandig.

“Wees versigtig, Martin en weet dat ons vir jou bid,” het sy gesê. 

As daar ooit ‘n vrou was wat meer verdraagsaam was met haar man 
se wilde idee’s, is ek seker dat sy en Petro ‘n ding of twee sou gehad 
het om oor te gesels.

Ek het besluit om myself in die spreekwoordelike diepkant in te 
gooi. Dus, op die eerste oggend van hierdie projek het ek ‘n bus 
gehaal deur ‘n stowwerige, kronkelende bergpas na die dorpie Mut, 
geleë in die Noordweste van die provinsie. Die feit dat ek geen idee 
gehad het waar om te begin nie, het die besluit om eers ontbyt te 
gaan eet by ‘n klein kafeetjie, maklik gemaak.  Ek het die klein dorpie 
se atmosfeer net so baie geniet soos die Turkse suurdeegbrood en 
sagte bokmelkkaas. Ná ek God gevra het om my in die regte rigting 
te lei, is ek daar weg na die plaaslike munisipale kantore.

Mnr Aslan, die plaaslike burgemeester, het heel in sy skik gelyk om 
‘n buitelander in sy dorpie rond te wys. Hy het my na al die historiese 
besienswaardighede geneem, onder andere ‘n antieke klooster. 
Gebou hoog in die berge, het hierdie klooster uitgekyk oor die 
turkoois Goksunrivier waar dit lui na die Middellandse See kronkel. 
Ewe trots het hy my vertel dat dit in hierdie rivier is waar koning 
Frederik I van Duitsland, leier van die Derde Kruistog, verdrink het 
terwyl hy gebad het. Hy het die storie met drama oorvertel, soos ‘n 
goedbekende familielegende en die indruk geskep dat dit inderdaad 
‘n groot eer was vir daardie monarg om op so ‘n bekoorlike plek te 
sterf.  In elk geval, die Kruisvaders se weermag het teruggedraai 
Europa toe ná hierdie ongewone gebeurtenis en baie lewens is 
heelwaarskynlik in die proses gespaar.

Ná ek sy bekoorlike gasvryheid geniet het vir die grootste deel 
van die dag, het ek die burgemeester ‘n Bybel aangebied as 
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afskeidsgeskenk. Hy het dit eerbiedig aanvaar, met die respek vir 
heilige geskrifte waarvoor die meeste opregte Moslems so bekend 
is.  Alhoewel nie ‘n merkwaardige oorwinning nie, was my eerste 
poging op Bybelverspreiding darem die begin gewees van groter 
dinge wat sou kom. Ek het onderneem om my nuwe kontakte in die 
toekoms op te volg.

“Jy het wat gedoen?” het Abdullah gegil toe ek hom vertel van my 
ervaring. Dikwels kon sy verfynde stem die hoogste oktawe van 
die musikale skaal bereik, maar wanneer hy senuagtig geraak het, 
sou dit heeltemal van die skaal af vlieg. “Ek dink nie jy verstaan nie. 
Daardie ou werk vir die regering, my genugtig! Jy kon gearresteer 
word…” 

“Dit was alles heel wettig,” het ek hom probeer kalmeer. 

“… selfs al was dit wettig. Jy kon jouself in ‘n ernstige gemors laat 
beland het. Wanneer gaan jy leer om ‘n bietjie meer diskreet te 
wees?”

Vir Abdullah was die stryd om ‘n balans te vind tussen opstaan vir 
sy geloof en die beskerming van sy lewe ‘n daaglikse uitdaging. Hy 
het groot geword in ‘n Moslemhuis, maar kon min belang vind in 
Islam. Gevolglik het hy van ‘n vroeë ouderdom af al ‘n belangstelling 
ontwikkel in die Christelike geloof. Ek het hom ontmoet deur die 
Bybel-korrespondensiekursus. Terwyl ons saam gesit het in ‘n parkie 
in Tarsis, besig om ayran te drink – ‘n koel mengsel van water, jogurt 
en sout – het ons halsoorkop ingespring in ‘n baie ernstige, opregte 
bespreking oor Jesus.  Met die onskuld van ‘n kind, het Abdullah 
spoedig ‘n liefde ontwikkel vir Jesus en Hom as sy Redder begin 
volg. Hierdie maer, jong man met sy lang hare het aan ‘n hormonale 
siekte gely. Die siekte het regdeur sy lewe baie probleme vir hom 
veroorsaak. Dit was egter by Jesus dat hy aanvaarding en moed 
ontvang het. 

Met al sy moed bymekaar geskraap, het Abdullah uiteindelik saam 
met my begin bedien in die Bybelverspreiding-bediening.  Sy insig 
en kulturele begrip was van onskatbare waarde. Met verloop van tyd 
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het hy saam met my begin reis na die verspreidingspunte en selfs 
tafels beman by feeste en gemeenskapsgeleenthede. Sy toewyding 
om die Woord van God in die hande van sy landsburgers te besorg 
was pragtig gewees om te aanskou. Hy het net nie altyd waardering 
gehad vir my roekelose manier om dinge te doen nie.

Soos wat die nuwe bediening aanhou groei het, het ek besef watter 
enorme potensiaal dit het om baie mense regdeur Oostelike Turkye 
te bereik. Gevolglik het ek begin bid vir ‘n  meer betroubare bron van 
vervoer. In ons eerste nege jaar in Turkye het ons nooit ‘n voertuig 
besit nie. In plaas daarvan het ons staat gemaak op openbare 
vervoer, net soos die meeste ander gewone Turke. Alhoewel dit in 
die verlede goed gewerk het vir ons, het dit nou sy tol begin eis. Om 
Bybels in bokse rond te karwei regoor Oostelike Turkye aan boord 
volgepakte busse en taxi’s, of andersins in die bagasieruim van ‘n 
duur huurmotor, was beslis nie die mees effektiewe manier om 
hierdie taak uit te voer nie.

My droom was om ‘n minibus aan te koop. Dit sou so prakties wees, 
omdat ek die minibus vol bokse Bybels kon pak en dan meer as een 
stad op ‘n slag sou kon besoek. Ons sou dit ook kon gebruik om 
gelowiges kerk toe te vervoer sowel as om gesinne te help om by 
ons gereelde kerkkampe in die platteland uit te kom. Daar was ook 
geen twyfel nie dat dit die vervoer van my gesin, met ons twee baie 
bedrywige seuntjies, aansienlik makliker sou gemaak het.

Ek het besluit om die moontlikheid van so ‘n aankoop te 
ondersoek en is eendag vort na ‘n plaaslike handelaar om te gaan 
kyk wat beskikbaar is.  Ná ‘n paar minute se bespreking het die 
verkoopsagent verklaar dat hy net die regte voertuig vir my het. 
Toe oorhandig hy ‘n glansblaadjie van ‘n Hyundai-minibus aan 
my.  Ek het my bes probeer om nie te kwyl oor die brosjure in my 
hand nie. ‘n Twaalfsitplek-dieselenjin-voertuig met kragstuur en 
elektriese vensters – dit was heelwaarskynlik die naaste wat ek nog 
ooit gekom het aan luuksheid. Dit was selfs toegerus met dubbel-
lugreëling, wat wonderlik te pas sou kom in die middel van die 
somer wanneer die humiditeit ondraaglik kon raak. Ek het net daar 
besluit dat dit die voertuig is wat ek moes koop. Natuurlik was daar 
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egter die netelige kwessie van die prys om in ag te neem.  Daar was 
geen manier gewees hoe ons, inaggenome ons huidige finansiële 
situasie, hierdie verstommende minibus sou kon beskostig nie.

Terug by die huis het ek ‘n gesinsvergadering om die kombuistafel 
byeengeroep. Ek het hulle die brosjure gewys en vertel dat God my 
gelei het om ernstig te bid oor hierdie voertuig. Martin Junior en 
Benjamin het opgewonde deur die brosjure geblaai en onderneem 
om ook te help in hierdie projek.  Ons het die prentjie teen die yskas 
opgesit as ‘n herinnering en oor die volgende aantal maande elke 
oggend tydens ontbyt gebid dat God die geld sal voorsien om die 
minibus te koop.

Met verloop van tyd het ons ook hierdie behoefte gedeel met ons 
gebedsondersteuners en finansiële skenkings het begin invloei. 
Mense was baie ywerig gewees om betrokke te raak in hierdie projek 
en oor tyd het ons die enorme bedrag van R70 000 ingesamel in 
kontant.  Dit was meer geld as wat ek nog ooit op een tydstip gehad 
het.  Nogtans het ek geweet dat dit nie naastenby genoeg was om 
die voertuig van my drome te koop nie. Ek het begin wonder of God 
my nie probeer wys dat ek dalk ‘n kompromie moet aangaan en 
tevrede wees met ‘n minder luukse voertuig nie. Ek het weer gaan 
rondkyk, hierdie keer na goedkoper voertuie. Uiteindelik het ek op 
‘n ander bussie besluit, een wat steeds ruim was, maar nie regtig 
in al ons ander behoeftes sou kon voorsien nie.  Die twee seuns 
het egter nie opgehou bid vir die voertuig op die brosjure teen die 
yskas nie, wat teen hierdie tyd al vol vetterige vingermerkies was en 
ook geskeur op die kante.

Uiteindelik het ek besluit om ‘n einde te bring aan hierdie hele 
sage. Ek het al die geld gaan trek en is toe af na die handelaar om 
my troosprys te gaan haal. Met genoeg opwinding in my hart, 
alhoewel beslis ‘n tikkie teleurstelling ook, het ek aan die handelaar 
verduidelik dat ek besluit het om die minibus van my tweede keuse 
te koop. 

“Is jy seker daarvan?” het hy gevra. “Die Hyundai is beslis ‘n beter 
opsie, veral vir… wat jy in gedagte het.” Hy het gewoonlik verkies 
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om nie te veel uit te brei op my planne om die minibus te gebruik 
om Bybels en Christene te vervoer nie.

“Ek weet,” het ek gesug, “maar daar’s geen manier hoe ek dit kan 
bekostig nie.”

“Is jy seker? Ek mag dalk net ‘n opsie vir jou hê. Daar was vroeër 
vandag ‘n man hier wat sy Hyundai-minibus wil verkoop.  Hy’s in 
een of ander finansiële krisis en is gretig om so gou as moontlik die 
voertuig verkoop te kry…”

My hart het opgewonde begin klop terwyl my gevoelens wissel 
tussen hoop dat my droom bewaarheid mag word en vrees dat ek 
maar net weer teleurgestel gaan word. Hy het die telefoon opgetel 
en die eienaar gebel, terwyl ek, met my sakke vol geld, senuagtig 
heen en weer geloop het in die vertoonlokaal.

Toe die eienaar uiteindelik daar aangery kom met sy glinsterende, 
goud en blou minibus, het ek my bes probeer om nie die 
opgewondenheid wat ek beleef het te toon nie – dit was egter 
moeilik. Hy het my die bussie gewys, my laat sit in die gemaklike 
bestuurdersitplek en die lugreëling se koel lug teen my gesig laat 
streel. Terwyl ek uit die voertuig van my drome klim, het ek hom 
vertel presies hoeveel ek in kontant het om hom aan te bied. Dit was 
die enigste aanbod wat ek kon maak. 

Terwyl hy hartseer die skoonheid van hierdie merkwaardige 
voertuig, wat duidelik ook die liefde van sy lewe was, inneem, het 
hy my aanbod oordink. 

“Afgehandel,” het hy gesê.

Net so is die minibus aan my verkoop en het ek die trotse eienaar 
daarvan geword.  Ek het die kontant aan hom oorhandig en hy het 
sagkens die sleutels in my hand geplaas. Oorweldig deur vreugde 
is ek die straat af in ons heel eerste voertuig in  Turkye en beslis ook 
die luuksste een wat ons nog ooit besit het. 
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Selfs die toeter het ‘n besonderse klank gehad, soos Petro en die 
seuns ontdek het toe ek ‘n paar minute later by ons oprit inry. Hulle 
het die bussie behoorlik verken, van binne en buite, terwyl hulle al 
die gepaste klanke van bewondering uiter.  Skielik het Benjamin die 
huis in gehardloop en teruggekeer met die brosjure wat teen die 
yskas opgeplak was. Die voertuig op die brosjure was identies aan 
ons s’n met presies dieselfde spesifikasies. Selfs die glinsterende 
silwer allooiwiele en goue verf op die bakwerk was dieselfde. 

Ek het ‘n baie waardevolle les daaroor geleer om spesifiek te wees 
wanneer ‘n mens in gebed jou behoeftes voor die Here bring. 
Daar was groot dankbaarheid en vreugde in die De Langes se huis 
daardie aand, wetende dat dit slegs te danke was aan die Here se 
getrouheid dat ons só geseën was. Elke keer wanneer ons die pad 
sou vat met die voertuig, sou ons weer daaraan herinner word. Hy is 
waarlik ‘n God wat dit geniet om ons die begeertes van ons hart te 
gee, veral omdat Hy self die Een is wat dikwels daardie begeertes in 
die eerste plek daar geplaas het.

Intussen het dit geblyk dat God besig was om ‘n begeerte van ‘n 
heel ander aard in Petro se hart te plaas. Een aand was sy besig 
om borduurwerk te doen in die dowwe lig van ‘n  tafellampie.  Ek 
het beplan om daardie aand ‘n bietjie te ontspan met ‘n goeie 
storieboek, maar het dit eenkant gesit, my aandag afgetrek deur my 
mooi vrou. Sy geniet dit altyd om met haar hande te werk en ek het 
gedink dat sy nog nooit so lieflik gelyk het soos op daardie aand nie 
– haar hare weggevee van haar voorkop en haar groen oë gefokus 
op haar werk.

Geslepe vrou; sy het altyd geweet hoe om voordeel te trek uit my 
wanneeer ek op my kwesbaarste was.

Sy kon my bewondering aanvoel en het opgekyk in my oë terwyl 
ons vir ‘n oomblik ‘n glimlag deel. Toe leun sy oor na waar ek sit en 
fluister saggies.

“Liefling, mag ek jou iets vra?”
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“Natuurlik, my Skat. Ek luister.”

Ek het geweet hier kom iets en die romantiese oomblik geniet…

“Ek het gewonder…hoe sal jy daaroor voel om nog ‘n baba te kry?”

Soos ‘n motorongeluk op ‘n koue, nat aand, het haar versoek my 
getref met verrassende geweld. Herinneringe aan haar eerste 
twee swangerskappe het die rustige, salige atmosfeer aan flarde 
geruk. Ek het teruggedink aan die trane, die buierigheid en die 
middernagtelike togte na die winkel op soek na iets, enige iets, wat 
my vrou se desperate drang na ‘n sekere kossoort kon stil. Angstig 
het ek probeer vorendag kom met ‘n diplomatiese antwoord op 
haar bisarre versoek.

“Is jy seker? Jy onthou nog wat gebeur het met Benjamin se 
geboorte…”

“Ja, Martin, ek onthou, maar…” Sy beteuel haarself en skud haar kop. 
“Benjamin is só ‘n seën. Dit was ‘n vreeslike ervaring, maar nou voel 
ek gereed vir nog ‘n kind.” Toe skuif sy oor na waar ek sit en lê haar 
kop teen my skouer voor sy gaan vir die doodskoot. “Wat dink jy?”

So maklik soos om haar oë te knip, het sy, die sluuste van alle vroue, 
my om die bos gelei. In desperaatheid het ek gegryp na die sin wat 
Christene regoor die wêreld so graag gebruik wanneer hulle nie nee 
kan sê nie, maar ook nie regtig ja wil sê nie.

“Mag ek daaroor bid?”

“Sekerlik. Moet net nie te lank vat nie.”

Ek het dus gebid en op Sy eie, wonderlike manier het God my 
geantwoord.

Maande later, terwyl ek op die bed lê langs Petro, kon ek met my 
hand op haar maag die ligte skoppies voel van ons derde seun. Ek 
het nágedink aan die wonder van hoe God hom aanmekaar geweef 
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het in sy ma se moederskoot en hom selfs alreeds op sy naam ken. 
Dis was egter oor die saak van sy naam dat ek en God nie tot ‘n 
vergelyk kon kom nie. 

Ek het daardie oggend wakker geword uit ‘n diep slaap en duidelik 
gehoor: “Noem die seun Samuel.”

Alhoewel ek steeds besig was om te groei op hierdie gebied, het ek 
die Here se stem leer herken en hierdie woorde het baie duidelik 
van Hom af gekom: “Noem hom Samuel.”

Die probleem was egter dat ek nie gehou het van die naam Samuel 
nie. Dit was ‘n oudmodiese, swaar naam en beslis nie een waarmee ek 
een van my seuns wou belas nie. Die sagte drukking op my gewete 
het geleidelik verlig soos ek myself oortuig het dat, vriendelik soos 
dit was van God om my te probeer help met voorstelle, ek die saak 
heeltemal onder beheer gehad het.

Net op daardie oomblik is my gedagtes skielik onderbreek deur die 
lui van die telefoon. Verskrik het my gedagtes teruggeflits na die 
laaste keer dat ons so vroeg in die oggend ‘n oproep ontvang het. 
Pa het ‘n hartaanval gehad en Ma het, na aan ‘n histerie, ons van die 
hospitaal af gebel om te vra dat ons bid. ‘n Koue gevoel het oor my 
gespoel en ek is vinnig met die gang af om die telefoon te gaan 
antwoord.

“Goeie more, Asjas! Gaan dit goed?”

Ma het heel vrolik geklink.

“Ma? Dit gaan goed. Weet Ma hoe laat dit is…?”

Sy het vrolik in my ore gelag. “O nee. Het ek alweer die tye 
deurmekaar? So jammer dat ek jou wakker gemaak het. Dis net dat 
ek iets belangriks het om jou te vertel. Hoe gaan dit met Petro?”

“Ma, dit gaan goed met haar en ook met die baba. So ook met 
Martin en Benjamin. Jy’t iets belangriks om my te vertel?”
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“Dis reg. Terwyl ek besig was om te bid vanoggend het ek gevoel 
dat God jou ‘n boodskap wil gee. Hy wil hê jy moet die seun Samuel 
noem.” 

Die stilte aan die ander kant van die lyn was so swanger soos my 
vrou.

“Martin? Is jy nog daar?” Ek kon hoor hoe my pa in die agtergrond 
vra of daar ‘n swak verbinding was.

“Ek is hier, maar, Ma – Samuel?  Ek wil hom nie Samuel noem nie!” 
Ná jare se ongebruik het my seunsagtige gekerm weer  verskyning 
gemaak, net vir my ma.

“Wel, Asjas, dis jou keuse. Moenie my blameer nie, ek’s net die 
boodskapper!” Sy’t weer gelag, duidelik geamuseer deur my reaksie 
en met ‘n vrolike, “Liefde aan almal. Geniet julle dag!” afgelui.

Dit was steeds donker buite en ons klein houtstofie het al lankal 
sy laaste bietjie hitte afgegee. Ek het vinnig my weg terug gevind 
na ons warm kamer en vir die volgende paar ure wakker gelê langs 
Petro in die bed. In die stilte het ek baie verward en jammer vir 
myself gevoel.

My verwarring het nie juis minder geword met sonsopkoms nie.  
Soos wat Petro se maag al groter geword en haar enkels verdwyn 
het en die nuutste toevoeging tot ons gesin begin regmaak het 
om sy verskyning te maak, het ek steeds niks nader gekom aan ‘n 
oplossing nie. Om die waarheid te sê, dit was die dag net voor haar 
geskeduleerde keisersnit, terwyl ons twee in my kantoor gesit en 
tee drink het, dat Petro se geduld omtrent die saak finaal opgeraak 
het. Sy het daarop aangedring, soos net ‘n swanger vrou kan, dat ek 
nou groot word en soos ‘n man ‘n besluit neem. 

Toe kom ek vorendag met ‘n briljante plan. Ek het voorgestel dat ons 
name skryf op stukkies papier en dan een trek uit ‘n hoed. 

“Wil jy vir my sê jy wil loot trek oor ons seun se naam?” het sy half 
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spottenderwys gevra. 

“Dis Bybels, is dit nie? Kyk, jy vat hierdie papiertjies en ek vat ook ‘n 
paar. Skryf die name waarvan jy die meeste hou daarop neer en dan 
gooi ons hulle in ‘n boks.” Ek het onder my lessenaar gevroetel net 
om te besef dat Abdullah die laaste bokse gebruik het om Bybels in 
te vervoer. Toe vat ek maar die leë asblik, terwyl Petro net haar oë 
rol.

“’n Asblik sal goed werk. Jy kan ‘n papiertjie trek en die naam wat 
daarop is, sal ons gebruik,” het ek verklaar. 

“Belowe jy? Dit sou alles soveel makliker gewees het as jy maar net 
in die eerste plek geluister het…”

“Skryf die name neer, Petro.”

Ek het oor die tafel geleun en ‘n paar name neergeskryf wat hoog op 
my gewildheidslys was: Daniël, David, Natan en Joshua.  Net om nou 
nie heeltemal ongehoorsaam te wees nie, het ek die naam Samuel 
ook neergeskryf. Toe gooi ek my name in die asblik en wag vir Petro 
om klaar te maak met hare.

Omdat ek steeds ‘n mate van geloof in die saak wou behou, het ek 
oor die tafel geleun, Petro se hand gevat en gebid.

“Vader, help ons asseblief in hierdie oomblik. Ons seun word more 
gebore en ons weet regtig nie wat om hom te noem nie.”

Petro het gegrinnik, maar ek het voortgegaan.

“Help ons nou die naam kies wat U vir hom wil hê. U weet hoe 
belangrik ‘n naam is en wat dit kommunikeer omtrent ‘n persoon.  
Lei ons asseblief. In die naam van Jesus bid ons.”

“Amen,” het Petro gesê en haar hand in die asblik gesteek.

Ek het my asem opgehou. Petro het die papiertjie gelees en 



101

Op die rand van die paradys

triomferend geglimlag. Toe draai sy dit om vir my om te lees en my 
mond het oopgeval. Op die papierjie was geskrywe: Samuel.

Net soos in die verhaal van die jong Samuel in die tempel, het God 
gepraat en sy dienskneg het uiteindelik besluit om te luister. 
 

Die begin van ‘n Kerk in Mersin, 1998

Ek en die seuns by die mikrobus waarvoor ons lank gebid het



102

Op die rand van die paradys

Die kerkgebou in Mersin

‘n Dorpie in die berge naby Mersin
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Hoofstuk 6

Terwyl die paar weke oue Samuel salig in sy ouma se arms gelê 
het, was Petro hard aan die spartel om die laaste paar items betyds 
ingepak te kry.

“Ek’s regtig jammer, maar ek dink nie ek kan kom nie,” het sy 
uitgeroep. “Daar’s net te veel om uit te sorteer voor ons vlug.  Ek het 
gedink dis moeilik genoeg om mark toe te gaan met ‘n baba, maar 
om te probeer pak vir ‘n vliegtuigrit!”

Dit was Mei 1999. Ná ’n aantal jare in Turkye was ons uiteindelik weer 
op pad terug Suid-Afrika toe vir ‘n paar maande van welverdiende 
rus, refleksie en tyd spandeer met familie en vriende. Petro se ma 
was so gaaf om in te vlieg en ons te kom help met die baba en al ons 
laaste voorbereidings.

“Geen problem nie,” het ek haar gerus gestel. “Ek is seker almal sal 
verstaan. Jy kan hier bly en alles uitsorteer. Ek sal Martin en Benjamin 
saam met my kerk toe vat.  Ons mag net dalk lank weg wees.”

“Wonderlik!” het Petro uitgeroep vanuit die gangkas.  “Meer tyd vir 
my om rond te hardloop sonder om nog hoef uit te kyk vir klein 
toontjies waarop ek dalk mag trap.” Toe gryp sy vir Martin Junior en 
vee sy paar hare plat, soen vir Benjamin op die voorkop en stoot ons 
by die voordeur uit. “Geniet dit!”

Ons klein gemeentetjie het gegroei van ‘n paar getroue lede tot 
meer as dertig. Gevolglik het ons in my kantoor in die onderdorp 
van Mersin begin bymekaar kom vir ons Sondagdienste. Op hierdie 
spesifieke Sondag, die dag net voor ons vertrek na Suid-Afrika, het 
hulle ‘n spesiale afskeidsdiens vir ons beplan. Daar sou selfs ‘n ete 
wees ná die tyd. Ek het ‘n Turkse fees van astronomiese proporsies 
verwag en was al vir die laaste paar weke opgewonde daaroor.  

Terwyl ek die groep in aanbidding begin lei het, met Martin en 
Benjamin wat langs my sit, kon ek nie help om ná te dink oor hoe 
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ver ons as gesin gekom het oor die afgelope drie jaar nie. Ons het 
geweldige struikelblokke oorkom in ons aanpassing by ‘n nuwe 
kultuur en bedieningslewe. Ons was naby aan opgee, maar God het 
ons deurgetrek. Ek was so trots op my gesin, die standvastigheid 
en getrouheid van my vrou en die seën wat my drie seuns vir my 
was. Hulle het almal soveel opofferings gemaak. Wanneer ek egter 
rondgekyk het in die vertrek vol singende Turke, het ek geweet dat 
dit alles die moeite werd was.

Skielik het ‘n vreeslike slag teen die deure ons aanbidding 
onderbreek. Ons het slegs ‘n paar oomblikke gehad om mekaar 
in geskokte stilte aan te staar voordat die deure oopgebars het en 
polisiemanne die vertrek gevul het. Daar was oombliklike chaos. Ons 
vriende het vreesbevange opgespring en probeer ontsnap. Groot 
manne in uniforms het skreeuend rondgestorm en mense gegryp, 
hulle teen die mure gedwing en geboei. Iewers in die geharwar het 
Heinrich daarin geslaag om Martin Junior en Benjamin te gryp en 
diskreet met hulle tweetjies deur ‘n kantdeur te glip. Die res van ons 
is uitgeboender na ‘n polisiewa wat voor die gebou gewag het. 

“Julle kan nie net mense arresteer nie,” het ek geprotesteer teenoor 
die offisier aan die stuur van sake. Om kalm te bly bring jou 
nêrens in Turkye nie; sukses in konflik hou direk verband met jou 
volumevlak. Ek het my stemtoon verskerp.  “Dis ‘n skending van ons 
konstitusionele regte! Ons is nie eers aangekla nie.”

“Bly stil,” het hy my toegesnou, terwyl hy my in die vangwa druk. Die 
sweterige reuk van vrees het die klein spasie binnekant gevul en 
een of twee van die vroue het saggies gehuil.  Ons het goeie rede 
gehad om bang te wees: polisiebrutaliteit teenoor godsdienstige 
en kulturele minderheidsgroepe was welbekend in Turkye. Gerugte 
oor mishandeling en marteling in aanhouding was algemeen. 
Bowendien het Christene wat gearresteer word, ook nog die risiko 
geloop om ontmasker te word en die teiken te raak van dreigemente 
en diskriminasie in hul gemeenskappe. Hierdie dinge is alles 
realiteite wat Turkse gelowiges moet leer aanvaar en verwag. Dit 
maak egter nie die gevare daaraan verbonde en die gepaardgaande 
vrees wanneer  dit sou gebeur, minder nie. 
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Ons is na die sentrale polisiestasie se aanhoudingselle geneem. 
Toegesluit binne en steeds met geen verduideliking vir ons 
arrestasie nie, het ons daar op die harde bankies gesit en mekaar 
stil in gebed bedien. Die manne, veral, het dapper gelyk, maar ons 
almal het geweet dat ons ‘n werklike en baie slegte situasie in die 
gesig staar.

Intussen, veilig tuis met die seuns, het Petro daarin geslaag om 
nie net in verbinding te tree met ons gebedsketting in Suid-Afrika 
nie, maar ook met die Suid-Afrikaanse Ambassade en die plaaslike 
Konsul. Versoek om namens ons op te tree, het hy laat in die aand 
by die polisiestasie opgedaag. Hy was ‘n groot, kaalkop Turk met 
‘n suksesvolle toerismebesigheid. Dit het geblyk dat hy die nodige 
invloed – en volume – het om te verseker dat ons versoek toegestaan 
word. Binne minute van sy aankoms het hy na die selle aangestap 
gekom, gevolg deur ‘n polisieman met ‘n sleutel in sy hande en 
my ingelig dat ek vry is om te gaan. Die konstabel het so ‘n bietjie 
teleurgesteld gelyk, sowel oor die feit dat hy my moes laat gaan as 
oor die feit dat hierdie indringer homself die reg toegeëien het om 
dit so dramaties aan te kondig. 

Verlig, het ek na die seldeur gestap, dankbaar dat die drama oor was 
en dat ons gesin se reis na Suid-Afrika weer terug op koers was. Dit 
was eers toe ek terug draai om my broers en susters te groet, dat my 
gewete aangekla is. Dit maak nie saak wat my omstandighede was 
nie, dit het nie reg gelyk om my klein gemeentetjie net so te los om 
vir hulself te veg nie. Party van hierdie mans en vrouens het ek self 
na die Here gelei en geestelik ‘n pad mee gestap. Hoe kon ek hulle 
vra om hul kruis op te neem en Jesus te volg, as ek nie bereid was 
om dieselfde te doen nie?

Ek het die tralies stewig met my hande vasgegryp en gepraat, hard 
genoeg dat die polisieman my kon hoor. “Ek is bevrees, maar ek kan 
nie gaan tensy al die ander ook vrygelaat word nie.”

Vir ‘n oomblik het daar amper ‘n glimlag op Mnr Kaalkop se lippe 
verskyn. Baie gou het sy uitdrukking egter in erns verander.  “Jy 
verstaan dat dit dalk dae mag neem voordat hulle jou aankla? 
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En wanneer hulle dit doen, mag hulle dit dalk net regkry dat die 
aanklagtes staan?”

Ek het geknik. 

“Mnr De Lange, ek hoop jy besef watse ernstige situasie hierdie is. 
Ek kan nie waarborg dat ek weer soos hierdie keer jou vrylating sal 
kan bewerkstellig, sou jy van plan verander nie.”

“Ek sal nie van plan verander nie,” het ek gesê.  “Ek sal nie loop 
voordat dieselfde welwillendheid aan die res van die mense in 
hierdie sel getoon word nie.”

“Dis seker net reg,” het hy skouerophalend gesê en is toe daar weg 
om weer met die stasiebevelvoerder te gaan gesels. 

Oppad terug na my sitplek het ‘n aantal van die gelowiges my 
omhels. “Is jy seker jy weet wat jy doen?” het Nejdet gevra.

“Nee,” het ek geantwoord met ‘n halwe gryns, terwyl ek myself 
probeer gemaklik maak. 

Dit was ‘n lang nag.  Behalwe vir die fisiese ongemak van so baie 
mense saamgedrom in een klein selletjie, is ek seker het ons almal 
ook gedeel in dieselfde sielsangs oor ons families en onsekerheid oor 
die toekoms.  Ek was bekommerd oor die groot finansiële onkostes 
wat ons aangegaan het in die vorm van vyf vliegtuigkaartjies 
en die moontlikheid dat ons al daardie geld kon verloor. Ek was 
ook bekommerd oor die effek wat hierdie ervaring sou hê op die 
gelowiges wat saam met my gearresteer is, se verbintenis tot hul 
geloof. Op die oog af, ten spyte van hul natuurlike besorgdheid, 
het hulle almal geblyk die situasie goed te hanteer. Hulle het 
mekaar die heeltyd bemoedig en met tussenposes deur die donker 
middernagtelike ure gebid.

Dit was omtrent nege uur die oggend toe die jong konstabel weer 
voor ons deur verskyn het. Hierdie keer was dit sy beurt om die 
bringer van, minstens vir hom, slegte nuus te wees.  “Die aanklagte 
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is alles teruggetrek,” het hy gesê.  “Julle is vry om te gaan.”

‘n Uitroep van vreugde het deur die sel weergalm en soos met enige 
Turkse feesviering, het baie drukke en soene die rondte gedoen. 
Die deur was oopgesluit en ons is vrygelaat die strate van Mersin in. 
Petro het voor die polisiestasie op my gewag.  Op die agtersitplek 
van die taxi was ons tasse hoog gepak en die kinders vasgegespe. 
Die taxibestuurder het ‘n geamuseerde uitdrukking op sy gesig 
gehad.  “Jy hou daarvan om dinge fyn te sny, né?” het Petro geskerts, 
terwyl sy my liefdevol op die wang soen.  “Nou klim in, laat ons gaan.”

Ons het net betyds by die lughawe aangekom.

Terug in Suid-Afrika het ons ‘n heldeontvangs gekry. Ons het baie 
aanbiedinge ontvang om te kom deel oor ons werk in Turkye. Die 
feit dat ek sopas arrestasie en tronkstraf in die gesig gestaar het, het 
blykbaar in my guns getel.  Baie kerke was opgewonde om te hoor 
van ons ervaringe en om op een of ander manier betrokke te raak.

Ons het reg oor die land rondgereis en groot kerke, geleë in 
pragtige tuine en gevul met ry op ry pragtige banke, besoek.  Dit 
was moeilik om nie hierdie groot kerkgeboue, dikwels volgepak met 
kerkgangers, te vergelyk met ons klein, intieme kerkbyeenkomste 
in Turkye nie.

Gewoonlik sou ons as eregaste begelei word na die voorste sitplekke 
van die kerk. Petro sou klein Martin en Benjamin ‘n kwaai kyk gee 
om hulle te herinner dat almal hulle kan sien en dat hulle hul beste 
gedrag moet uithaal. Dis was moeilik vir hulle om so “uitgestal” te 
word vir maande aanmekaar, maar hulle het dit goed gehanteer. Ná 
‘n paar gesange, baie anders in styl as waaraan ons gewoond geraak 
het in Turkye, sou die kerkleier my uitnooi na die podium om te kom 
praat. 

Nie een wat ‘n geleentheid vir ‘n bietjie pret en drama laat verby 
gaan nie, sou ek op die kerleier afstap asof ek hom eervol gaan 
groet. Maar in plaas daarvan om sy uitgestrekte hand te neem vir 
‘n beleefde handdruk, sou ek hom aan die skouers gryp en op die 
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wange soen volgens die Turkse groetwyse. Die man se gesig sou 
dikwels bloos in skielike afgryse, wat my dit dikwels laat herhaal het 
– ‘n baie respekvolle gebaar in Turkye. Die geamuseerde gemeente 
sou natuurlik uitbars van die lag tot hul kerkleier se verleentheid.

Die kerkleier sou gewoonlik, ná hy sy das reggetrek en sy keel 
skoongemaak het, gereageer het met “Uh, dankie Martin vir 
daardie....kulturele ervaring. Ons sien daarna uit om meer te hoor 
van julle tyd in Turkye.” Daarna sou hy dankbaar die podium aan 
my oorhandig. Dit was altyd ‘n amuserende manier om die diens te 
begin. Ek het dit doelbewus gedoen, wetende dat baie van wat ek 
sou deel nie naastenby so lighartig sou wees nie.

Soos wat baie ander sendelinge doen, sou ek foto’s van Turkye 
vertoon en inligting deel oor sommige van ons vriende daar.  Baie 
van die kerkmense het regtig geen idee gehad hoe Turkye lyk nie en 
het heelwaarskynlik nog nooit eens ‘n Moslem ontmoet nie. Dit was 
dus opwindend om die mites omtrent die land en sy mense reg te 
stel. Tot op hierdie punt van my aanbieding sou die mense dit nogal 
geniet en baie belangstelling toon. Dan sou ek egter die kern van 
my boodskap bereik.

Ek sou die Bybel oopmaak by die evangelie volgens Lukas en lees, 
“En na hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel en 
hulle twee-twee voor Hom uit gestuur na elke stad en plek waar hy 
sou kom. Hy se toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die arbeiders 
min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. 
Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder die wolwe.” 1.
“Die probleem wat ons in die gesig staar in wêreldevangelisasie is 
nie die oes nie,” sou ek verklaar. Jesus het self gesê die oes is groot. Ek 
het in Turkye slegs sommige van die miljoene der miljoene mense 
gesien wat desperaat is om meer van Jesus te hoor. Die Heilige Gees 
is voortdurend besig om harte voor te berei om God te leer ken.

“Die hoofprobleem lê, volgens Jesus, by die werkers wat die oes 
moet inbring. Daar’s nie genoeg van hulle nie! In Turkye is daar oor 
die 70 miljoen mense. Daar is maar slegs ongeveer 4000 evangeliese 
Christene. Baie het nog nooit eers van Jesus gehoor nie.  Ten spyte 
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daarvan is daar maar slegs ‘n paar honderd sendelinge wat daardie 
miljoene mense bedien!”

“Regdeur die Moslemwêreld is daar omtrent 300 000 nie-Christene 
vir elke Christen-sendeling wat daar werksaam is. Só ‘n groot oes, 
maar so min mense om dit in te bring! Ons moet tot God bid dat Hy 
meer sendelinge sal uitstuur die veld in.”

Ek kon sien hoe baie koppe in die gehoor knik, terwyl die getalle 
dikwels die mense verstom het. Tot op hierdie punt was daar nie 
veel vir hulle om van te verskil nie – nog nie.

“Jesus gaan voort om ons te vertel hoe Hy hierdie werkers 
uitgestuur het: soos lammers tussen die wolwe. Lammers is nou 
nie juis intelligente of sterk skepsels nie. Hulle is swak, jong diertjies 
sonder enige natuurlike verweer. ‘n Lammetjie tussen wolwe gaan 
geëet word, geen twyfel daaroor nie. Hy gaan betaal met sy lewe. 
As iemand wat uitgestuur is deur Jesus, gaan ‘n insamelaar van die 
oes uit met dieselfde begrip as die van ‘n lammetjie – hy gaan dalk 
sy lewe moet opoffer vir die belange van die evangelie.”

“Dus, daar is nie genoeg van hierdie werkers nie en diegene wat 
gaan, plaas hul gemak, finansies, geleenthede, veiligheid en selfs 
lewens op die spel. Wanneer Jesus dan sê dat Hy mense uitstuur om 
die oes in te bring, van wie het Hy gepraat?”

Teen hierdie tyd sou die gemeente ongemaklik rondskuif in hul 
sitplekke. Hulle het die antwoord geken, maar sou verkies om dit 
nie hardop te erken nie.

“Ons is daardie werkers, mense! Almal van ons is gestuur deur God 
om uit te gaan en dissipels te gaan maak. In Matteus 28 deel Jesus 
sy laaste woorde met sy dissipels. Sy laaste woorde moes belangrik 
gewees het – iets wat Hy wou hê sy mense moes weet voordat Hy 
hulle sou agterlaat en terugkeer hemel toe.  Dit is wat Hy gesê het: 
‘Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.’ 
Hierdie is ‘n opdrag aan al God se mense. Ons moet gehoorsaam 
wees en deel word daarvan.”
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“Ek vind dit verstommend dat mense vir my kan sê, ‘Ek is nie geroep 
om ‘n sendeling te wees nie – God het my nie gesê om te gaan nie.’ 
Lees hulle nie hul Bybels nie? Of is hulle Bybels anders as myne? 
Want in my Bybel sê Jesus duidelik dat ons, sy dissipels, almal 
geroep is om te gaan. Vra God eerder om jou duidelik te wys as jy 
veronderstel is om te bly.”

“Ek en my gesin het ‘n hoë prys betaal om Jesus te volg. Ek weet baie 
ander het selfs meer opgeoffer. Maar, in die lig van wat Jesus vir my 
gedoen het, sou ek sê dat dit definitief die moeite werd was. Is jy 
bereid om gehoorsaam te wees en die oproep om meer werkers vir 
die sendingveld te beantwoord?”

Stilte sou neersak oor die gemeente. Ek het dit nooit bedoel as 
bloot ‘n retoriese vraag nie, maar eerder as ‘n uitdaging wat nie lig 
opgeneem moes word nie. As laaste gedagte voordat ek die podium 
sou verlaat, het ek gevra dat enige iemand wat bereid was om 
God op die sendingveld te gaan dien, sou opstaan as ‘n openbare 
verklaring van gehoorsaamheid. Soms sou ons in stilte wag vir 
‘n paar minute voordat een of twee jongmense uiteindelik sou 
opstaan. Per geleentheid sou hulle alleen bly staan – veel minder 
mense as wat benodig word. Ander kere weer, geïnspireer deur die 
dapperheid van die eerste paar individue, sou groot getalle van die 
gemeente opstaan as ‘n uiterlike teken van ‘n innerlike belofte. Ons 
sou saam bid en die werklike motiewe van die mense se harte aan 
die Heilige Gees toevertrou. Nogtans kon ek nie help om ‘n bietjie 
teleurgesteld te wees dat daar nie naastenby genoeg mense was 
wat bereid was om positief te reageer op hierdie oproep uit God se 
Woord nie.

Om vir maande op ‘n slag weg te wees van my vriende in Turkye 
was nooit maklik vir my nie. Ten spyte van die gemak en vryheid van 
‘n Christenland, waar ek openlik my geloof kon uitleef, het ek die 
intieme gemeenskap wat ek gedeel het met die ander gelowiges 
in Turkye baie gemis. Ek het hul toewyding tot die geloof, wat die 
gevolg was van hul lyding en vervolging, gemis.  Dit was iets byna 
totaal onbekend vir die kerk in Suid-Afrika.  My kinders het hul 
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vriende, die Turkse taal en die kos waarmee hulle groot geword het, 
gemis. Petro het die bedrywige, besige markte waar sy daagliks oor 
ons kruideniersware sou onderhandel, gemis. So lekker as wat die 
wegbreek was, het dit ons dikwels net meer laat besef tot watter 
mate ons verknog geraak het aan die lewe in Turkye.  

In Augustus 1999, ‘n paar weke voordat ons sou terugkeer na Turkye, 
is ons die geleentheid gebied om ‘n paar aande in ‘n deftige hotel 
in Port Elizabeth deur te bring. Ons was soos koninklikes behandel. 
Petro het vir ‘n paar dae nie nodig gehad om enige kos voor te berei 
nie en het die ekstra tyd wat sy vir klein Samuel gehad het, baie 
geniet. Ek het elke oggend op die strand met sy vars seebriesie gaan 
draf.  

Vroeg een oggend het ek langs die seefront gaan hardloop. Dit 
was ‘n ander seefront as die een in Turkye – nie naastenby so warm 
of kalmerend nie, maar tog genotvol op sy eie manier. Die fisieke 
oefening het my gehelp om my kop skoon te kry van die uitputting 
van weke se bediening en praatjies regoor die land.  Terwyl ek 
my weg terug vind met die paadjie langs na ons hotel, was ek 
opgewonde oor die feit dat ons binnekort sou terugkeer na Turkye. 

Ek het by die kamer ingebars en myself vir ‘n paar minute op die 
bank uitgestrek om my asem terug te kry.Toe ek besef dat almal 
nog slaap, het ek saggies my weg na die kombuis gevind en myself 
gehelp aan ‘n groot sluk water uit die yskas. Daarna is ek terug na 
die sitkamerbank om ‘n bietjie nuus te kyk op die TV. 

Toe Petro wakker word en uit die slaapkamer kom, het sy my 
kiertsregop voor die TV gekry, my gesig en oë vasgenael op die 
televisieskerm. ‘n Aardbewing wat 7 op die Richterskaal geregistreer 
het, het Istanbul getref. 20 000 mense het omgekom, baie was 
lewendig vasgevang en die stad was in algehele chaos gedompel. 
Die beeldmateriaal was afgryslik.  Hele woonstelblokke was omskep 
in hope sement en gebuigde staal.  Die normaalweg besige strate 
van Istanbul was gevul met puin. Verdwaasde mense het deur 
die strate gestrompel. Party het met hees stemme uitgeroep na 
geliefdes, terwyl ander maar net star die verwoesting aanskou het 
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deur hul rooigehuilde oë.  Ek het saggies op die bank gesit en huil, 
terwyl ek deel in die hartseer van my aangenome landsburgers. Ek 
het desperaat gewens dat ek daar kon wees om hulle een of ander 
vorm van hulp aan te bied.

Toe ons ‘n paar dae later in Turkye aankom, het ons vinnig by 
‘n noodlenigingspan aangesluit wat tydelike verblyf verskaf 
het aan mense wat hul huise verloor het in die aardbewing. In 
sommige dorpies het die mense niks oorgehad nie, behalwe die 
slaapklere waarmee hulle daardie nag uit hul huise gevlug het.  
Die noodlenigingstak van ons organisasie het tente opgeslaan en 
vars drinkwater verskaf. Daarmee saam het ons ook emosionele 
ondersteuning verskaf aan die slagoffers gedurende daardie eerste 
paar, afgryslike weke ná die ramp. Ek het skokkende beelde en 
verhale saam met my terug geneem Mersin toe. Die besef van hoe 
vinnig ‘n mens so baie kan verloor, het my geskud en ek het my 
geliefdes en familie net soveel meer as ooit voorheen  waardeer. 

‘n Paar weke later, terwyl ek die laaste sonstrale van die somer op 
my skouers kon voel, was ek besig om lekker rustig huis toe te stap 
van my kantoor af. Ek het nágedink oor die belowende gesprekke 
en smaaklke koppies tee wat ek deur die dag geniet het saam met 
die talle besoekers aan my kantoor. Versterk deur geloof, kon ek 
duidelik sien hoe elke gesprek, elke toevallige ontmoeting met die 
mense wat God op my pad geplaas het, besig was om hul nader te 
bring aan ‘n duidelike begrip van die evangelieboodskap. Gevul met 
hoop vir die toekoms, is ek weer eens herinner aan God se eindelose 
pogings om mense na Hom toe te trek.  

Ek was sowat 200 meter van my voordeur af, toe die vroeë aand 
skielik gevul is met ‘n kort, onheilspellende stilte. Toe, met ‘n 
skrikwekkende spoed, het ‘n vreesaanjaende gedruis deur die stilte 
geruk en na my toe aangerol gekom. Voor my kon ek sien hoe die 
pad begin wieg en buig, asof dit skielik verander het in ’n swart, 
vloeibare see van teer. Rye geboue langs die pad, wat ‘n oomblik 
gelede nog so sterk en onbeweeglik gelyk het, is uitmekaar geruk en 
het rondgedans op die maat van ‘n krakende, knarsende simfonie. 
Vir ‘n paar oomblikke het ek net daar gestaan en probeer regop bly 
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op my voete. Toe, met groot skok, tref dit my skielik dat my hele 
gesin, die kosbaarste mense vir my in die hele wêreld, slegs ‘n paar 
treë van my af in een van daardie disintegrerende woonstelgeboue 
is. Ek was vasgevang in die middel van ‘n aardbewing en erger nog, 
my hele gesin ook.

Die beelde wat ek ‘n paar maande gelede op televisie gesien het, het 
deur my gedagtes geflits. Ek het my voete in beweging gedwing en 
voluit na my huis toe begin hardloop, terwyl ek my vrou en kinders 
se name uitgil so hard as wat ek kon. ‘n Afstand wat vroeër maar na 
‘n kort entjie gelyk het, het nou vir ‘n ewigheid voor my uitgestrek 
terwyl ek vorentoe beur met die sypaadjie langs. My uitroepe was 
verberg deur die aanhoudende gerommel van die aardbewing en 
die gille van vreesbevange mense in die strate.

Toe ek uiteindelik by die voordeur aankom, het ek amper in Petro 
vasgehardloop. Sy was besig om teen ‘n groot spoed saam met ons 
kinders by die trappe af te vlug. Verlig, het ek ‘n asvaal Benjamin 
onder my een arm vasgeknyp, Martin met die ander hand gegryp 
en my gesin gelei na ‘n oop area in die middel van die straat.

Net so skielik soos dit begin het, het die skudding gestop. ‘n Groot 
stilte het oor die straat neergedaal. Dit is net so af en toe onderbreek 
deur die klank van ‘n stuk sement wat van ‘n gebou af val tot in 
die straat onder. In geskokte broederskap, het bure vinnig begin 
saamspan om te soek na vermiste familielede tussen die puin. 
Genadiglik het niemand gesterf nie, maar die onderdrukkende 
vrees wat ons harte nou beetgekry het, was diep en sterk.

Ons het daardie nag deurgebring net soos die ander Turke in ons 
gemeenskap – buite in die straat, te bang om terug te keer na ons 
huis. Baie min van ons het regtig geslaap terwyl ons daar gesit het 
in klein, stil groepies op die grond. Die adrenalien het nog  sterk 
in ons are gepomp terwyl ons gesit en luister het vir die eerste 
tekens van ‘n ná-skok. Niemand was regtig geïnteresseerd in enige 
gesprekke nie. Ek was oorweldig deur ‘n diep gevoel van liefde en 
waardering vir my gesin en dankbaarheid teenoor God dat Hy hulle 
veilig bewaar het. 
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Selfs toe ons uiteindelik weer kon terugkeer na ons huise toe en 
ek ‘n kussing in plaas van ‘n randsteen gehad het om my kop op 
neer te lê, het ek gesukkel om snags te slaap. Die beelde, klanke 
en diep vrees wat ek ervaar het vir my gesin, sou terugkeer sodra 
ek my oë toemaak. Ek het saans bed toe gegaan met die wete dat 
alles waaraan ek waarde geheg het en almal wat ek liefgehad het, 
van my weggevat kon word in ‘n oogwink. Vrees het by my gespook 
– nie sodanig oor die gedagte om dood te gaan nie, as oor die 
moontlikheid om lewendig vasgepen te word onder tonne puin 
sonder om te weet wat van my gesin geword het of wanneer, indien 
ooit, iemand ons gaan kom red nie. Petro het net nodig gehad om 
snags in die bed om te rol vir my om op en reg te wees om almal 
te ontruim. Die spanning het my emosioneel begin uitmergel. Ek 
het beslis ook nie baie punte by my vrou gekry vir die feit dat ek 
haar bewegings snags vergelyk het met ‘n seismiese skudding in die 
aardkors nie. 

Dit het tyd geneem, maar ek het deur die bestudering van die 
Woord tot die besef gekom dat die vrees wat ek beleef, nie van God 
afkomstig was nie. Dit was eerder ‘n wapen van onderdrukking wat 
die vyand besig was om teen my te gebruik.  Jesus het dit duidelik 
gestel dat Hy gekom het om God se vrede aan ons te bring. Tog 
het ek my laat oorweldig deur ‘n benoude, alles verterende angs. 
Met die hulp van die Heilige Gees het ek geleer om hierdie vrees te 
bestraf en te beveel om my te verlaat. In die plek daarvan het ek die 
vrede wat God my aangebied het, daardie vrede wat alle verstand 
te bowe gaan, ervaar.

Hierdie ervaring het my egter net weer laat besef hoe tydelik ons 
lewens hier op aarde is. In ‘n oogwink mag ek weggeneem word 
om vir ewig saam met Jesus te gaan lewe. Dit kan gebeur in die 
donderende gedreun van ‘n aardbewing, aan die hand van ‘n 
fanatiese Moslem, of vreedsaam en onverwags in my slaap.  Hierdie 
kennis het my versterk. Ek het besluit om die vrees vir verwerping 
deur my bure wat ek soms ervaar het omdat ek teenoor hulle 
probeer getuig het, of die vrees vir tronkstraf wanneer ek Bybels sou 
versprei, op dieselfde manier te hanteer as my vrese wat verband 
gehou het met die aardbewing. Ek het geweet dat God in beheer 
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is en het sy koningskap oor my lewe aanvaar. Oor die volgende 
aantal jare, soos wat die risiko verbonde aan ons teenwoordigheid 
in Turkye toegeneem het, het ek toenemend nodig gehad om God 
te vra om my aan hierdie waarheid te herinner.

Een dag het die lui van die klokkie by die deur van my kantoor my 
aandag gevestig op die aankoms van ‘n besoeker wat ‘n koppie 
tee met my wou kom deel. Ek was heel bly om hom te sien, maar 
het gou geweet dat dit vir hom nie ‘n sosiale besoek was nie – dit 
was besigheid. Gedurende my jare in die polisie in Suid-Afrika het 
ek genoeg tyd saam met die lang arm van die gereg gespandeer 
om ‘n polisieman op ‘n myl te herken. Hy het my al op verskeie kere 
kom besoek en gemaak of hy belangstel  in Christenskap. Natuurlik 
was hy egter veel meer geïnteresseerd om ‘n blik te kry op sommige 
van die onwettige geheime wat ek dalk in my klein kantoortjie 
weggesteek gehad het.

Ek het egter gemaak asof ek onbewus was van sy werklike motiewe 
en vir hom ‘n koppie tee geskink voor ek gaan sit het vir ‘n vriendelike 
gesprek. “Hoe gaan dit met jou vrou?” het ek opgewek navraag 
gedoen.  “Jou pa?  Jou ma?  Hoe’s die onlangse weer vir jou?”

Deel van my het geweet dat hy ‘n Redder nodig het net so baie soos 
enige iemand anders en ek het gehoop om tog ‘n betekenisvolle 
gesprek met hom daaroor te kon voer. Die ander deel van my het dit 
egter geniet om hom aan die neus rond te lei in sy eie spel.  

Hy het my geantwoord met ‘n onbelangstellende kreun, terwyl sy oë 
my lessenaar deursoek vir enige stukkie inkrimenerende getuienis. 
Ons het vir ‘n rukkie daar in stilte gesit. Terwyl ek onder my grynslag 
my tee probeer koud blaas, het hy blykbaar al meer ongemaklik 
begin raak. Uiteindelik het hy besluit om my reguit die vraag te vra 
wat hy so begeer het om te vra:  “Het jy nie ‘n Bybel vir my nie?”

“’n Bybel?’” het ek verbaas gevra met my wenkbroue gelig.  “Dis ‘n 
interessante versoek. Weet jy dat die uitdeel van ‘n Bybel hier rond 
genoeg is om iemand in die moeilikheid te kry?  Natuurlik weet ons 
albei ook dat daar eintlik niks onwettig is daaraan om dit uit te deel 
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nie.”

Ek het voortgegaan, “As jy egter regtig ‘n Bybel wil hê, mag ek dalk net 
een vir jou in die hande kan kry. Maar wag! Ek kan dit vanmiddag by 
jou kantoor kom aflaai – ek gaan daar wees om ons verblyfpermitte 
te gaan afhaal. Jy’s mos by die sentrale polisiestasie, nie waar nie?”

Met dié het sy gesig so rooi geraak soos die Turkse vlag en hy het 
amper sy koppie tee laat val in sy haas om by my kantoor uit te kom. 
As hy dalk geweet het dat ek ook soos hy opgelei was om oplettend 
te wees, sou hy versigtiger gewees het dat ek hom nie dalk sou 
raaksien tydens een van my gereelde besoeke aan die sentrale 
polisiekantore om ons dokumente en visas op hul lêers te kry nie. 

Die Turkse polisie het skynbaar groot vreugde daarin gevind om my 
te help – dikwels eerder te hinder – in my strewe om wettiglik in hul 
land aan te bly. Dit het  lang ure van vorms invul en toustaan behels 
om die nodige, getekende dokumentasie vir elke lid van die De 
Lange-gesin te bekom ten einde ons voortgesette teenwoordigheid 
in Mersin te waarborg. Dit was regtig baie lastig, maar ek wou 
verseker geensins ons bediening in gedrang bring deur ‘n voet 
verkeerd neer te sit nie.

Op een spesifike geleentheid het maande se aansoeke uiteindelik 
gelei tot die hernuwing van ons verblyfpermitte. Ek is ontbied na 
die polisiehoofkantoor om dit te gaan afhaal.  Terwyl ek gesit en wag 
het op ‘n plastiekstoel in die groot kantoor van die polisiebeampte 
aan die stuur van sake, het hy my lêer wat voor hom op die lessenaar 
gelê het, met ‘n ernstige uitdrukking op sy gesig deurgekyk. Ná dit 
gelyk het of hy tevrede is, het hy opgestaan om ons permitte te 
gaan haal uit die kabinet agter hom. Soos ‘n goeie speurder het ek 
die geleentheid gebruik om vinnig te loer na die lêer op sy tafel. 

 My naam was daarop gedruk in groot hoofletters en ek was verbaas 
oor hoe dik die lêer was. Ek het vinnig en stil geblaai deur hierdie lêer, 
bestaande uit papiere, datums en eindelose notas. Tot my grootste 
verbasing was daar dokumente waarop ‘n regeringstempel in rooi 
letters aangebring was. Dit het gesê, “Hoogs Geheim”.  



117

Op die rand van die paradys

Toe die amptenaar terugkeer met ons permitte, het ek vinnig 
teruggesit in my stoel. Ek was verstom oor al die tyd en moeite wat 
aangewend is om al my bewegings te monitor en inligting oor my te 
bekom. Presies waarvan het hulle my verdink om ‘n hoogs geheime 
lêer te regverdig?

Met verloop van tyd het ek al meer en meer besef dat my bewegings  
en my verhoudinge gemonitor word. Hulle was altyd daar om 
my dop te hou, of dit nou was vanuit die agterste sitplek van die 
bus waarin ek gereis het of van agter die donker vensters van die 
Renault-sedan waarmee hulle my agtervolg het. Ek het selfs onder 
die indruk gekom dat my telefoonoproepe afgeluister word. Hierdie 
was nie die misleide paranoia van ‘n geestelik versteurde man nie. 
Daar was werklike bewyse dat die owerhede deeglik bewus was van 
my teenwoordigheid in die land en dat hulle glad nie gelukkig was 
met my werksaamhede nie.

Onlangse ondersoeke na polisiebrutaliteit in Turkye het onthullings 
gemaak van beweerde planne, met regeringsondersteuning, wat 
daarop gemik was om die openbare opinie teen nie-Moslem groepe 
te draai. Verder het dit ook bande tussen die polisie en verregse, 
ekstremistiese Moslemgroepe onthul. Sommige uitgelekte 
dokumente het selfs daarop gedui dat die regering en sekere 
seksies van die polisiedepartement openlik geweld en vervolging 
van Christene en Christenwerkers in Turkye ondersteun het. Ek het 
dit nie destyds geweet nie, maar die polisie se houding teenoor 
my en my gesin was die bewys van ‘n groeiende gevoel van haat 
teenoor Christen-sendelingaktiwiteite in die land. In die komende 
jare sou hierdie haat uiteindelik op ‘n rampspoedige wyse na die 
oppervlak kom.

Terwyl ek nie heeltemal bewus was van die gesprekke en geheime 
vergaderings wat aan die gang was in regeringskantore regoor 
Turkye nie, was ek wel deeglik bewus van die risiko’s waaraan ek 
blootgestel was in my bediening. Ten spyte hiervan het ek gekies 
om getrou te bly aan die roeping wat God op my gesin geplaas het. 
Elke dag het ek net meer bewus geword van die noodsaaklikheid 
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om my vrese aan God oor te gee. 

Intussen het ons daarin geslaag om al meer Bybels regoor die 
Chukurovaprovinsie versprei te kry. Ek en Abdullah het afgekom op 
‘n baie effektiewe manier om Bybels in mense se hande te plaas. 
Ons het plaaslike boekwinkels gebruik as ons verspreidingspunte. 
Heinrich het vir ons boekrakke gemaak wat maklik opgeslaan kon 
word. Ons het dit aan boekwinkels aangebied om ons produkte op 
uit te stal. Die voorsiening en aanvul van Bybelvoorrade vir die rakke 
was ons verantwoordelikheid. Ons het ooreengekom om ‘n gedeelte 
van die inkomste uit die verkope daarvan met die winkel te deel. 
Die meeste winkeleienaars het gretig ingestem tot ons voorstel, 
ten spyte van die teistering waaraan hulle af en toe blootgestel was 
omdat hulle godsdienstige “propaganda” in hulle winkels uitgestal 
het. Reg van die begin af het ons ‘n fenomenale omset getoon. Die 
Bybels en ander Christelike materiaal het van die rakke af gevlieg so 
gou as wat hulle uitgeplaas is.

Altyd op soek na nuwe uitdagings, het ek my visier gestel op die 
stad van Konya as ‘n nuwe verspreidingspunt in die ooste van 
Turkye. Hierdie stad het die hoogste konsentrasie moskees gehad 
in die hele land, maar nie ‘n enkele kerk vir sy 600 000 inwoners nie. 
‘n Paar brawe sendelinge was gestasioneer in Konya, maar hulle het 
geweldige uitdagings in die gesig gestaar om mense vir Christus 
te bereik. Dit kon dalk toegeskryf word aan die groot teologiese 
Moslem-universiteit in die stad.  Hierdie universiteit se studente het 
‘n groot deel van die gemeenskap uitgemaak.

In 2000 het ek en Abdullah met groot ywer vertrek op ons eerste 
reis na hierdie gebied. Ons minibus was vol gepak met Bybels en 
ander Christelike materiaal. Ná ons ‘n parkeerplek in die middel van 
die stad gekry het, is ons te voet na sommige van die meer gewilde 
boekwinkels om ons produkte te gaan smous.  Tot ons verbasing 
het baie van die winkels belanggestel. Die meeste het ingestem om 
minstens een of twee Bybels vir ‘n proefperiode te neem, voordat 
hulle hulself sou verbind tot meer voorraad. Dit het geblyk dat 
hulle entoesiasties was om meer aktief betrokke te raak indien die 
proeftyd suksesvol sou wees. Af en toe het ons wel ‘n winkeleienaar 
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gekry wat hoegenaamd nie geïnteresseerd was nie en dalk selfs ‘n 
bietjie aanstoot geneem het teen die voorstel. Ek en Abdullah het 
egter teen hierdie tyd dik velle ontwikkel. Ons sou maar net die 
ontstelde man ‘n goeie dag toewens en aanskuif na die volgende 
winkel.

Ons laaste besoek van die dag was aan ‘n donker winkeltjie in die 
kelder van ‘n groot winkelsentrum in die middel van die stad.  Soos 
ons die winkel ingestap het, het ons die jong man agter die groot 
houtlessenaar, wat ons aangeneem het die eienaar was, vriendelik 
gegroet. Daar was ook ‘n ouer man wat duidelik ‘n besoeker was. 
Ons het hom ook gegroet. Die statige ou man, met sy lang wit 
kleed wat tot op sy enkels gehang het en sy ewe lang wit baard, het 
opgestaan toe hy terug groet.

“Mohammed Demir,” het hy homself voorgestel, met ‘n uitgestrekte 
hand en soene op ons wange. “Ek is ‘n lektor by die Islamitiese 
universiteit. En dit is Dursun, een van my studente.”

Langs my het Abdullah verstyf en ek moes hom liggies in die sy 
stamp om hom te laat ontspan. Ons het voor die lessenaar gaan 
sit en besigheid begin praat deur aan hulle te verduidelik waarom 
ons in die stad was. Dursun het effe ongemaklik gelyk om hierdie 
twee Christene wat oorkant hom sit, in sy winkel te hê.  Mnr Demir 
het egter aandagtig geluister na alles wat ons te sê gehad het. Sy 
intelligente oë onder sy dik, harige wenkbroue het alles omtrent 
ons met groot intensiteit ingeneem.

Gewoonlik sal ek nie in ‘n teologies debat met ‘n Turk betrokke raak 
nie. Omdat ek presies wou verstaan wat Moslems glo, het ek die 
Koran ‘n paar keer deurgelees. Al wat ek egter ontdek het, is dat dit 
my ‘n groter kennis van Islamitiese leerstellinge gegee het as wat 
die gemiddelde Moslem het. Baie Moslems het nog nooit eens self 
die Koran deurgelees nie. Hulle word geleer om na hul Imams te 
luister en alles te glo wat dié hulle leer.  Moslems word geleer om 
nooit geestelike aangeleenthede te bevraagteken nie. As gevolg 
hiervan het ek ontdek dat moeilike vrae, of minstens vrae wat insig 
vereis, dikwels eerder daartoe sou lei dat die gesprek beëindig word 
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as wat dit verdere bespreking sou stimuleer. 

Hierdie keer was ek egter opgewonde oor die geleentheid om ‘n 
goeie bespreking te hê met ‘n professor. Hy sou tog sekerlik meer 
as net ‘n basiese begrip van Islam hê. Ek draai toe na Dursun en sê, 
“Ek is ‘n volgeling van die leerstellinge van Jesus en jy is ‘n Moslem. 
Ek is egter seker daar moet ‘n paar dinge wees waaroor ons kan 
saamstem. Sê vir my, glo jy dat Jesus ‘n profeet was?”

Gretig om sy geestelike spiere te bult, veral in die teenwoordigheid 
van sy leermeester, het Dursun se gesig opgehelder oor so ‘n maklike 
vraag. Opgewonde het hy my meegedeel dat hy dit inderdaad 
glo. Dursun se leermeester het ook sy kop effens geknik, duidelik 
geïnteresseerd oor waarheen ek oppad was met hierdie gesprek.  

“Aaa, so ons is eens op daardie punt. Mag ek jou dalk ook hierdie vra: 
Glo jy dat Jesus eendag gaan terug kom?”

“Ek glo dit!” het Dursun verklaar. “Ek is geleer dat Jesus gaan terugkeer 
na hierdie wêreld. Dan gaan hy trou, kinders hê en uiteindelik sterf 
en begrawe word.”

Alhoewel ek beslis ‘n ander opinie het oor sommige van die goed 
wat hy sopas kwytgeraak het, het ek wel bevestig dat ek inderdaad 
ook glo in Jesus se wederkoms. Toe draai ek na die professor en rig 
my volgende vraag aan hom.

“Kan ‘n profeet ooit sy titel verloor?”

Die professor het sy kop geskud. “Nee, hy kan nie.”

“So, Jesus is en sal vir altyd ‘n profeet wees?”

Dursun het sy kop ywerig geskud, alhoewel Mnr Demir effe 
bekommerd gelyk het oor die verloop van die gesprek. Ek het 
geweet dat Moslems glo dat alle profete sonder sonde is en dat 
hulle nooit hul status as profete kon verloor nie. Gevolglik het ek 
oorgeleun na Dursun om my sluitingsrede te lewer. 
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So sê my dan, Dursun, as jy glo dat Jesus ‘n profeet is, ‘n titel wat 
nooit weggevat kan word van hom nie en jy glo dat Jesus weer gaan 
terug kom aarde toe – wie is dan die laaste profeet?”

‘n Sagte kreuntjie was al wat Dursun kon uitkry terwyl hy hierdie 
moeilike posisie waarin ek hom sopas geplaas het, probeer verwerk. 
Sy leermeester het vinnig opgespring en Dursun vermaan, “Jy hoef 
nie hierdie laster te antwoord nie.”

Daar was geen nodigheid vir die vermaning nie. Die geïmpliseerde 
antwoord op die vraag was duidelik, maar Dursun kon nie waag om 
dit te erken sonder om die hele basis van sy geloof te verloën nie. 
Moslems glo dat Mohammed die laaste profeet is. Om hierdie rede 
word hy dus beskou as die finale outoriteit op geestelike sake en het 
sy leerstellinge klaarblyklik al die voorafgaande profete s’n vervang.
Tog, as Jesus eintlik die laaste profeet was, dan oortref Sy outoriteit 
Mohammed s’n en val die hele basis van die Islamgeloof uit.

Abdullah, wat teen hierdie tyd al herstel het van sy senuagtigheid, 
het sy bes probeer om die triomfantelike gryns op sy gesig weg 
te steek. Terwyl Mnr Demir ons onseremonieel gevra het om die 
winkel te verlaat, het arme Dursun net daar in sy stoel gesit met ‘n 
verslae en verwarde uitdrukking op sy gesig.  Ek het hom jammer 
gekry vir die geloofskrisis waarin hy homself nou bevind het. Aan 
die ander hand was ek bly dat hy, gekonfronteer deur so ‘n groot 
vraag, dalk vir die eerste keer in sy lewe besig was om ‘n stap nader 
aan die waarheid te neem.

Met ons gees gelig ná die geestelike hoogtepunt in Konya, het ek 
en Abdullah opgewek ons reis voortgesit. Ons is van daar af voort 
deur die kronkelende bergpasse na ons volgende stopplek – Urgup 
in Kapedosië.

Ons kon geen rede vind om ons vreugde te beteuel nie. Geleë in 
‘n omgewing van pragtige natuurskoonheid, het Kapedosië ook 
gespog met baie kultuurhistoriese besienswaardighede.   Pragtige 
dorpies uitgekerf in die rostwande, klipstraatjies en doolhowe van 
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ondergrondse tonnels wat die vroeë Christene gebruik het om die 
Romeinse vervolging te ontvlug was alles getuienis van die gebied 
se ryk historiese erfenis. Gewoonlik kon ek dit nie weerstaan om in 
hierdie dorp te stop nie, al was dit net vir ‘n vinnige ietsie te ete by 
die mark. Bo-oor die dorp se opelugmark met al sy tapythandelaars 
het daar ook die heerlike geur van brouende koffie gehang. 

Dalk, onder gewone omstandighede, sou ons meer bedag 
gewees het op die geheimsinnige stilte in die strate. Selfs die 
teenwoordigheid van twee kwaai polisiemanne voor die biblioteek 
het ons nie agterdogtig gemaak toe ons vinnig daar instap om ‘n 
paar Bybels te gaan skenk nie. 

“Na hierdie stop, vermoed ek dis tyd vir ‘n bietjie baklava,” het 
Abdullah gesê met ‘n glimlag. Ek het met ‘n laggie instemmend 
geknik voordat ek tot stilstand gekom het by die ontvangstoonbank 
in die reuse ou voorportaal.  

Die ontvangsdame, ‘n verfynde, jong Turkse meisie, het beleefd 
ons name gevra. Haar vingers het so ‘n bietjie gebewe terwyl sy die 
bestuurder se telefoonuitbreiding bel en ons toe huiwerig na sy 
deur beduie.  

Teen die tyd dat ons die twee polisiemanne die groot deur van die 
biblioteek agter ons sien toe maak het, was dit te laat om uit te draai. 
Binne die bestuurder se kantoor het twee speurders in burgerlike 
kleredrag op aandag gestaan. Die mollige bestuurder het soos ‘n 
held geglimlag. Die oomblik toe hy eenkant toe staan, was die twee 
speurders vinnig op ons om ons te boei. Binne sekondes het die 
uitdrukking van vreugde op Abdullah se gesig plek gemaak vir skok 
en vrees. Hy was slegs twintig jaar oud en was nie net ‘n Christen 
nie, maar boonop ‘n Turkse een in ‘n Moslemstaat waar die polisie 
regeer. Albei van ons het geweet dat hy, veral, in groot moeilikheid 
was.

“My pa gaan my doodmaak...” het hy uitgekry met ‘n kreun, terwyl 
hulle ons wegsleep na die wagtende polisiemotor.
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By die polisiestasie het ek opgelet dat hulle alreeds beslag gelê het 
op ons minibus. Polisiemanne was besig om hom behoorlik deur te 
soek. Ek het innerlik gesug. Daar was omtrent 1 000 Bybels in die 
minibus, sowel as my persoonlike inligting en dokumente. As daar 
enige iets in die voertuig was wat ons kon inkrimineer, het dit gelyk 
of hulle baie vasbeslote was om dit te vind.

Ek het net betyds daarin geslaag om Petro ‘n vinnige teksboodskap 
te stuur voordat hulle my selfoon gekonfiskeer het. Hulle het ons in 
‘n nat, stinkende gang afgelei tot by aanhoudingselle waar ons in 
twee aparte selle ingeprop is. Ek kon hoor hoe Abdullah teen die 
muur afgly tot op die grond en saggies begin huil.  

“Ons sal OK wees,” het ek uitgeroep in ‘n poging om hom te kalmeer. 
Ek het egter geweet dat die donker, natterige toestande niks gaan 
doen om my uitspraak te ondersteun nie.  “Ons het nodig om te bid, 
Abdullah. Vertrou op God.”

Ek het gewens ek kon nader aan hom wees om hom beter te 
ondersteun. As ‘n jong man het hy al so baie trauma en verwerping 
in sy lewe hanteer. Ek kon my skaars indink hoe moeilik hierdie 
omstandighede nou vir hom moes wees.

Die klank van voetstappe het hul weg verby my sel gevind en ek kon 
hoor hoe Abdullah se seldeur oopgaan.

“Watse besigheid het jy met hierdie buitelandse hond?” het ‘n 
offisier geskreeu.

“Hy’s my baas,” het Abdullah geantwoord.

Die klank van ‘n harde klap het deur sy sel weergalm en Abdullah het 
geskreeu terwyl hy herhaaldelik in die gesig en op die kop geslaan 
is. Ek het opgespring en my gesig so ver deur die relings van my 
deur gedruk as wat ek kon terwyl ek op die offisier skreeu om te 
stop. Die vrees waarmee ek sedert die aardbewing so gesukkel het, 
het verdwyn.  In die plek daarvan was ek gevul met ‘n goddelike 
vrymoedigheid wat my net besorg gelaat het oor die welstand 
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van my vriend. Die mishandeling het egter met tussenposes 
voortgeduur vir die volgende paar ure. Tussendeur kon ek hoor 
hoe Abdullah alleen op die sementvloer sit en huil. Ek kon maar net 
wonder wat hulle met my sou doen, as dit was hoe die assistent 
behandel is. 

Laat daardie aand het hulle my uiteindelik kom haal en na die 
ondervragingskamer geneem. Uit stukkies gesprekke wat ek 
afgeluister het, het ek geleer dat ‘n sekere Hoofkommissaris Osman 
spesiaal ingebring is vanaf ‘n naburige dorp om te kom help met my 
ondervraging. Hy was ‘n intimiderende karakter, met diep plooie op 
sy gesig en donker gelaatstrekke. Selfs die ander polisiemanne het 
op aandag gestaan toe hy inkom.

Ek het geweier om saam te speel met die ou polisie-metodes van 
intimidasie en nonchalant gaan sit op die stoel wat my aangewys is, 
my bene gekruis. 

Die volgende oomblik is ek geslaan met só ‘n geweld dat ek van my 
stoel afgegooi is tot op die vloer. My instinktiewe reaksie was om op 
te spring en terug te baklei, maar op daardie oomblik is ek herinner 
aan die woorde van Jesus:   “Aan hom wat jou op die  wang slaan, 
moet jy ook die ander een aanbied...” 2.   Ek moet erken dat die eerste 
gedagte wat by my opgekom het was nie juis om beleidenis te doen 
nie. Ek het eerder gewonder hoekom Jesus nou juis só ‘n spesifieke 
metode moes kies om my meer te leer van nederigheid. 

Terwyl my gesig brand, sowel van die verleentheid as van die 
geweldige hou wat my toegedien is, het ek beskeie terug gekeer 
na my stoel. Duidelik het Osmon egter nie gedink dat ek beskeie 
genoeg is nie. Met een beweging het hy my aan die hemp gegryp 
en met brute krag geslinger na die ander hoek van die vertrek. Ek 
het op my rug oor die vloer gegly en die muur met ‘n slag getref. In 
‘n oogwink was hy weer op my. Hy het my aan die kraag gesleep 
en weer terug gegooi in my stoel. Ek was meer verras oor sy spoed 
as oor sy krag. Hy was duidelik ‘n man wat gewoond was om te kry 
waarna hy op soek was uit die verdagtes wat hy moes hanteer. 
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Osman het sy massiewe palms op my knieë gesit en oor my geleun 
totdat sy gesig slegs sentimeters van myne af was.

“Wie’t jou hierheen gestuur?” het hy gebulder deur geknersde, 
teebevlekte tande.

Voor ek kans gehad het om te antwoord, het hy nog vrae na my 
geslinger.  “Wie betaal jou? Waar kry jy jou geld?”

As hy probeer het om my te ontsenu, het hy beslis daarin geslaag. Ek 
het nie kans gehad om my gedagtes te orden om enige van hierdie 
vloed vrae waamee ek gepeper is, te beantwoord nie. Ek kon nie 
help om te dink dat dit dalk ‘n bietjie is hoe ek Dursun vroeër in 
die dag laat voel het nie. Ek wou die regte antwoorde gee, maar 
het geweet dat enige iets wat ek sou sê, later teen my gebruik mag 
word. Desperaat, het ek God om wysheid aangeroep. Uiteindelik 
het ek besluit om hom net te antwoord so eerlik soos ek kon.

“God het my gestuur,” het ek geantwoord. “En God voorsien alles 
wat ek nodig het.”

Dit was nie die antwoorde waarna Osman op soek was nie en hy het 
ingekom met nog ‘n vlaag vinnige vrae. Die polisie het my voertuig 
deurgesoek, het hy my ingelig, en godsdienstige materiaal gevind. 
My geheim was uit en hulle weet presies waarmee ek besig is.

“Ek steek niks weg nie,” het ek gesê. “Ek doen ook niks onwettigs nie. 
Julle is selfs welkom om die Bybels te hou, as julle wil.”

Die ondervraging het voortgeduur reg deur die nag. Uiteindelik 
moes dit tot hulle deurgedring het dat hulle niks noemenswaardig 
uit my gaan kry nie en is ek terug geneem na my sel. Uitgeput, het 
ek dadelik aan die slaap geraak met my opgerolde baadjie as ‘n 
kussing en ‘n staalbank as my bed.

Vroeg die volgende oggend is ons wakker gemaak met goeie nuus. 
Die staatsaanklaer het laat weet dat hy niks het waarmee hy ‘n saak 
teen ons kon maak nie. Ons dossier is gevolglik uitgegooi. So skielik 
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as wat ons gearresteer is, is ek en Abdullah weer vrygelaat onder 
streng vermaning van die polisie om nooit weer terug te keer na 
hierdie dorp nie. Abdullah, sy gesig steeds gekneus en opgeswel 
van alles wat hy deurgemaak het, het langs my op die trappe van 
die polisiekantoor gesit terwyl ons die Here in gebed dank vir ons 
vrylating. Toe is ons saam na ons geplunderde minibus. 

Ons het albei skielik gestop toe Osman verskyn in die voetpaadjie 
voor ons. Hy het niks minder intimiderend gelyk in die daglig nie, 
maar hierdie keer was daar ‘n verskonende glimlag op sy gesig in 
plaas van ‘n grynslag. 

“Jammer daaroor,” het hy gemompel, met ‘n vinnige klop op die 
skouer.  “Niks persoonliks nie, jy weet.”

Ek het agter die stuurwiel van ons minibus ingeklim, steeds ‘n bietjie 
wankelrig, tog naby aan histerie oor die ongewone manier waarop 
die Here ons moeilike situasie opgelos het.

Hierdie keer was ek en Abdullah baie meer bedeersd met ons 
reis terug huis toe. Baie bang vir die reaksie van sy familie met 
sy aankoms tuis, het Abdullah die meeste van sy tyd in gebed 
deurgebring. Hy het gebid dat God hom sal help om sterk te staan, 
selfs in die aangesig van teenstand. Ek het gebid dat die moeilike 
omstandighede hom nader aan Jesus sal trek en nie sal dien as ‘n 
struikelblok in sy wandel met God nie. 

Dit was met verligting dat ek uiteindelik ingedraai het in ons straat 
in Mersin. Die son het pas begin met sy stadige ondergang oor die 
horison en die bekendheid van ons huis was gerusstellend ná so 
‘n ongewone lang uitstappie. Terwyl ek stadig uit die bussie klim 
en die deur agter my toemaak, kon ek Petro haastig by die tappe 
sien afhardloop na my toe. Ek was weer eens baie dankbaar vir haar 
ondersteuning, wetende dat sy die hele tyd vir my sou gebid het 
vandat sy my haastige teksboodskap ontvang het die vorige nag. 
Om te woon in Turkye en betrokke te wees in bediening, behels 
‘n konstante risiko.  Dit het ek nou duidelik besef - meer as ooit 
voorheen. Tog, ten spyte van hierdie spanningsvolle ervaring, het 
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ek vol vertroue gevoel dat ek bereid was om die risiko te neem vir 
die evangelie se onthalwe. Die Turkse gelowiges soos Abdullah het 
dit beslis ook die moeite werd gemaak. Ek het my vrou in my arms 
geneem en haar ‘n stywe omhelsing gegee. Ek kon my nie indink 
hoe ek my bediening in Turkye sou kon doen sonder die liefde en 
ondersteuning van hierdie wonderlike vrou in my arms nie. 

Skielik het ek nie meer omgegee wat die bure sou dink van die 
openbare vertoon nie en het oorgeleun en my vrou gesoen.  Petro 
het gebloos en my probeer herinner aan hoe baie die Turke van 
skinder hou, maar op daardie oomblik het ek nie omgegee nie.

Miskien moes ek wel ‘n bietjie meer omgegee het. Benjamin was 
die volgende om by die deur uitgestorm te kom. Met net so min 
konsiderasie het hy luidkeels, hard genoeg om al die koppe in ons 
blok te laat draai, in Turks uitgeskreeu, “Pappa, Pappa! Ek is so bly jy’s 
uit die tronk!”

Nou ja, dit het beslis die bure genoeg gegee om oor te skinder... 

1. Lukas 10:1-3 Afrikaanse ou vertaling 1933
2. Lukas 6:29  Afrikaanse ou vertaling 1933

Onderhandelings in ‘n algemene Boekwinkel in Turkye
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Rotsformasies in Kappadosië

Seuns bly seuns
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Abdullah, Hard aan die werk in die  Kayra kantore in Mersin

Petro & Keiko trek Bybels oor in Mersin
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Hussein by ‘n “Kayra” boekrak  in ‘n Turkse boekwinkel
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Hoofstuk 7

Gedurende ons agt jaar in Mersin het ons voortdurende teenstand 
van die owerhede gekry.  Daar was teleurstellings en terugslae, 
dikwels aan die hand van die Christene van ons klein gemeentetjie. 
Die verhoudinge tussen lede van die sendingspan was dikwels 
maar wankelrig, so ook ons kommunikasie met familie en vriende 
in Suid-Afrika. Ten spyte van dit alles, was dit vir ons tot groot seën 
en bevrediging om daar op die warm kuslyn van Turkye te woon, 
bedien en saam te groei. 

Op ‘n rustige Saterdagmiddag in 2002, het ek en Petro gesit en die 
skadu geniet van ‘n slingerplant wat ons getrou versorg het oor 
die jare. Dit het ‘n verfrissende, groen-getinte skadu oor ons stoep 
gegooi en die lug gegeur met die parfuumreuk van sy eksotiese 
blomme. Gedurende die week was ons baie besig met besoeke en 
afsprake in die middestad, verantwoordelikhede met ons kinders by 
die skool en die gewone dag vir dag take wat ‘n huishouding en 
bediening verg. Sondae was ewe veeleisend, met kerkdienste wat 
dikwels tot laat in die middag geduur het. Saterdae was egter ons 
tyd van rus, opsygesit vir tye van genot en spesiale gesinstyd. 

Petro het gelag toe ek haar die storie vertel van een van my 
gesprekke met Hasan in my kantoor die vorige week.

“Jy’t goeie vriende hier gemaak,” het sy gepeins. “Baie lewens is 
aangeraak net omdat jy gewillig was om vrygewig te wees met jou 
tyd.”

Terwyl ek instemmend knik, het ek die Here saggies gedank vir Sy 
goedheid teenoor ons. Mersin was ons oefenterrein en God het net 
so baie in ons gewerk as wat Hy deur ons gewerk het gedurende 
ons tyd hier. 

“Hulle het my lewe ook aangeraak. Ek weet ek het baie verander oor 
die laaste paar jare....”
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“Definitief ten goede,” het Petro my in die rede geval. Sy het gelag 
toe ek daarop reageer met ‘n ligte klap teen haar been.  Ek het 
weer reggeskuif op my gemaklike stoel en myself verlustig in die 
Saterdagmiddag luiheid wat oor my gespoel het. 

Met my oë half toe, het ek hardop gepeins. “Ja, dit was regtig goeie 
jare gewees...” 

Sonder om gepols te word, het Petro skielik ‘n gedagte in woorde 
uitgespreek wat besig was om by my op te kom nog voor ek dit 
besef het. “Goeie jare – ek wonder of dit nie besig is om tot ‘n einde 
te kom nie.”

Verras, het ek gedraai om na haar te kyk. Sy het dieselfde geskokte 
uitdrukking op haar gesig gehad as ek. Die besef van die implikasie 
van haar woorde was skielik baie duidelik vir ons albei. 

“Ek het dit nie bedoel nie!” het sy gefluister. 

“Wag ‘n bietjie,” het ek gesê, “jy mag dalk reg wees. Agt jaar is ‘n 
lang tyd om op dieselfde plek deur te bring. Miskien is ons aan die 
einde van ‘n seisoen hier en is dit tyd vir ons om aan te beweeg. 
Die gemeente is goed gevestig, so ook die Bybelbediening. Ons het 
gegee wat ons gekom het om te gee. Wie sê God is nie besig om ons 
reg te kry vir een of ander verskuiwing nie?”

“Maar ek dink nie ek is reg om Turkye te verlaat nie,” het sy gesê. 
Dit is verstommend om te dink hoe dramaties God my vrou se hart 
verander het sedert daardie eerste aantal moeilike maande in die 
land. 

“Kom ons verlaat dit dan nie; Turkye is ‘n groot plek en daar’s baie 
werk wat nog gedoen moet word in hierdie land.”

Tot my verbasing is die rustige vrede wat ek vroeër beleef het 
geensins versteur deur hierdie gewigtige bespreking nie. Nie net was 
ek en Petro in algehele – alhoewel onverwagte – eenstemmigheid 
nie, maar dit was asof die God wat ons dien, glimlaggend Sy kop 
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geknik het omdat ons so gou die boodskap gekry het. 

Ek het weer eens teruggeleun in my stoel, vasberade om nie uit te 
mis op die geleentheid vir ‘n middagslapie nie. “Tyd om aan te skuif, 
dan,” het ek lui gemompel.  “Ek wonder waar ons sal eindig.”  

Slegs ‘n paar weke later het ons die pad gevat in ons minibus om ‘n 
kerkkamp by Hazarmeer in Sentraal-Turkye te gaan bywoon. Hierdie 
natuurlike meer is die bron van die Tigrisrivier. Dit bied ‘n aantal 
pragtige swemstrande en baie lekker kampeerplekke. Behalwe vir 
ons gesinnetjie, het ons ook ‘n paar ander lede van ons gemeente 
in Mersin vervoer. Alhoewel die ruimte binne ‘n bietjie beknop was, 
het dit geensins die entoesiasme van ons rit gedemp nie.

Dit was die eerste keer dat ons deur hierdie deel van Turkye gereis 
het. Ek het die natuurskoon baie geniet, veral die dramatiese 
landkapsverandering vanuit die dorre bergpas tot in die vrugbare 
vallei onder. Hierdie vallei was die tuiste van die stad Malatya. 
Ons het al langs stil, landelike paaie gery met lanings op lanings 
appelkoosbome weerskante, waarvoor die gebied so bekend 
was, voordat ons uiteindelik Malatya bereik het met sy skaduryke, 
goedversorgde hoofstrate. Beïndruk deur die netheid van die strate 
en die welige plantegroei, het ek gedink dit kan sekerlik lekker wees 
om in hierdie stad te woon.

Amper onmiddellik het ek Petro hoor uitroep vanaf die agtersitplek, 
“Sjoe – ek kan regtig woon in ‘n stad soos hierdie!”

Verras, het ek omgedraai om na Petro te kyk, soveel so dat ek, tot 
groot vermaak van die kinders in ons groep, die minibus in die 
proses rondgeruk het. Sy was skynbaar onbewus van die feit dat ons 
twee sopas dieselfde ding gedink het. In plaas van my vreugde deel 
oor hierdie skynbare leiding van die Here oor ons toekoms, het sy 
senuagtig op my geskreeu om my oë op die pad te hou. 

Op tye het die Here op dramatiese wyse met my gepraat. Ander 
kere weer, het Hy met my gekommunikeer deur my ligte stote in 
die regte rigting te gee saam met ‘n stil gevoel van vrede in my hart. 
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Hierdie was een van daardie kere. Hierdie gedagte wat ek en Petro 
gelyktydig in ons harte beleef het, tesame met ons ervaring van ‘n 
paar weke gelede, het my nou laat wonder of God dalk besig was 
om ons gesin weg te lei van Mersin af na Malatya toe. 

Nuuskierig, het ek ‘n nota in my kop gemaak om meer uit te vind oor 
hierdie bekoorlike plek. 

Malatya, sou ek later uitvind, is nog ‘n Turkse stad met ‘n ryk 
geskiedenis. As ‘n landbousentrum tot so ver terug as die 
Bronstydperk, was Malatya ‘n belangrike stad vir sowel die Hittitiese 
as die Romeinse Ryke. Dit was ook tot in die vroeë 20ste eeu ‘n 
belangrike stad vir die Armeniërs, tradisioneel ‘n Christen-bevolking. 
Dit het egter in 1915 verander toe, binne slegs ‘n paar kort maande, 
tot soveel as 600 000 Armeense mans, vrouens en kinders uitgemoor 
is regoor Turkye in ‘n staatsondersteunde volksmoord.

Die Turkse regering hou voet by stuk dat dit die gevolg was van 
‘n burgeroorlog en hongersnood. In Malatya doen daar egter 
steeds stories die rondte van riviere wat rooi was met die bloed 
van vermoorde Armeniërs en van sewe Armeense maagde wat 
deurboor was op houtpale  in die middel van die hoofstraat. Die 
laaste bietjie Christen nálatenskap het tot ‘n einde gekom in die laat 
1960’s toe die laaste Armeense Christene na Istanbul verhuis het. 

Interessant genoeg is Malatya ook die geboorteplek van Mehmet 
Ali Ağca, die man wat in 1981 Pous Johannes Paulus II probeer 
vermoor het. 

So mooi as wat die stad was, was dit soos ‘n onvrugbare geestelike 
woestyn met nie ‘n enkele gelowige inwoner nie en ook geen 
sendelinge nie. Boonop is die stad se grond vir ewig bevlek met die 
bloed van Christen-martelare.

Hazarmeer, daarenteen, het nou skielik ‘n toestroming van 
gelowiges beleef. Hulle het voordeel getrek uit die diep Bybellering 
wat hulle met mekaar gedeel het en hulle onderlinge christelike 
broederskap. Party het vanaf verafgeleë areas in Turkye gekom, net 
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vir die ervaring om tyd te spandeer met ander van dieselfde geloof 
as hulle. Ander weer, soos ‘n jong Turkse man, genaamd Necati, het 
gekom op soek na God se leiding vir hul lewens.

Necati, sy vrou Semsha en hul twee kinders was afkomstig van die 
dorp Izmir in die weste van Turkye. Hulle het Bybelverspreiding 
gedoen vir Campus Crusade for Christ. Hulle was geïnteresseerd in 
die uitbreiding van hul bediening na die behoeftige omgewings 
rondom die meer. Hierdie gewese rekenmeester was afkomstig van 
‘n Moslemagtergrond en het tot geloof gekom in Christus ná hy 
verlief geraak het op Semsha, ‘n ortodokse Christen. Hulle twee het 
getrou en saam in die bediening ingegaan. Hulle het egter onder 
erge vervolging deurgeloop in hul tuisdorp. Ten spyte daarvan was 
daar ‘n egte sagtheid in hul albei en ‘n sterk oortuiging van God se 
roeping op hul lewens.  

Een aand tydens die kamp het ek tyd gespandeer om hierdie Turkse 
man met sy sagte stem dop te hou. ‘n Ware diplomaat, het Necati ‘n 
manier gehad om kalm besprekings tussen individue te fasiliteer. 
Selfs wanneer die partye sterk van mekaar sou verskil, sou sy kalm 
manier hulle help om gemeenskaplikhede in hul oortuigings te 
vind. Tydens een spesifiek vurige geskil – wanneer Turke van mekaar 
verskil oor iets, is dit gewoonlik op ‘n vurige manier – tussen twee 
Christene van verskillende omgewings, het hy hulle kalm terug 
gelei na ‘n posisie van begrip vir mekaar. Ek was beïndruk met sy 
wysheid en het gedink dat as God ons sou lei om in Malatya te kom 
werk, Necati ‘n baie goeie medewerker sou wees.  

Ook op die kamp het ek weer in Tilmann vasgeloop. Miskien  het 
hy verander oor die jare sedert ek hom laas gesien het; of miskien 
(meer waarskynlik) was dit ek gewees wat verander het.  Hierdie 
keer, in plaas daarvan om net sy eienaardighede raak te sien, het ek 
baie duidelik die sterkpunte van sy karakter opgemerk: ‘n vrygewige 
hart, toegewydheid tot die bediening, wysheid en liefde om te leer. 
Buiten dit alles was sy diep begeerte dat Turkye bereik word met die 
evangelie. Sy vrou Susanne het sy passie gedeel. Sy het blykbaar, toe 
Tilmann haar gevra het om het hom te trou, die voorwaarde gestel 
dat enige man wat met haar wil trou, nie net ‘n toegewyde Christen 
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moes wees nie maar ook bereid moes wees om in ‘n Moslemland te 
gaan woon. Ek en Petro het heerlike gesprekke gehad met hierdie 
twee mede-werkers. Ná ons baie tyd gespandeer het om na hul 
harte te luister en hulle te leer ken, was ons baie bemoedig deur die 
vriendskap wat ons nou met hulle gevorm het.

Omring vir ‘n aantal dae deur so baie inspirerende broers en susters, 
het ek en Petro opnuut opgebeur gevoel in ons geloof. Ná baie 
bespreking en gebed, het ons ernstig begin oorweeg om na Malatya 
te verhuis ten einde ‘n kerkplantingsbediening daar te begin. Ons 
het die nuus gedeel met ons vriende in Mersin, sowel as met ons 
ondersteuningspan in Suid-Afrika. Die meeste van die mense het 
positief gereageer. Daar was ‘n besliste eenstemmigheid onder 
almal dat dit is wat die Here wil hê.  Heinrich, alhoewel hartseer om 
ons te sien aanbeweeg na jare se vriendskap, het ons ondersteun in 
ons besluit.

Daar was natuurlik die nee-broers, sowel as die af en toe subtiele 
skimpe dat alles nie so vlot gaan verloop as waarvoor ons hoop nie. 
Eendag was ek by die plaaslike Hyundai-handelaar, besig om ons 
kosbare minibus te laat diens. Ek en die bestuurder het begin praat 
oor my werk en ons beplande skuif na Malatya. Teen daardie tyd 
was ons verby die gewone oppervlakkige praatjies en hy het my 
reguit uitgevra oor die tipe besigheid waarin ek betrokke was. 

“Literatuurverspreiding,” het ek hom opreg geantwoord.

Duidelik het hierdie antwoord nie genoeg detail na sy sin verskaf 
nie en het hy my verder uitgevra. “Watse tipe literatuur?”

“Bybels, meestal,” het ek met ‘n glimlag gereageer. “Christelike boeke 
en studiegidse.” 

Hy het gefluit en verstom sy wenkbroue gelig. “Christelike literatuur, 
huh? Ek gee jou twee jaar voordat jy goed bekend is regoor Malatya 
– of sal ek sê berug is!”

Hy het heerlik gelag vir sy eie grappie. Ek het egter ernstig getwyfel 
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of daar enige kans was dat ek só bekend sou raak in ‘n stad van 800 
000 inwoners. Dit wys maar net hoe naïef ek destyds was omtrent 
wat ek te wagte kon wees in daardie geestelik neerdrukkende stad.
Later daardie maand is ek en my gesin vort in ons minibus op ‘n 
verkenningstog na Malatya. Ons almal, insluitende die seuns, 
was verbind tot die gedagte van nuwe pionierswerk in hierdie 
omgewing. Gevolglik het ons besluit om as ‘n span te gaan kyk na 
die verblyfmoontlikhede in die stad. Dis was opwindend om vir die 
eerste keer ons kinders ook te betrek in die beplanningsproses. 
Alhoewel hulle hartseer was oor die gedagte om hul vriende en 
bekende omgewing agter te laat, was hulle opgewonde oor die 
idee om ‘n nuwe stap van geloof vir die Here te doen. Selfs teen 
hierdie tyd het ons egter nog steeds nie geleer om lig te pak nie. 
Ons minibus was vol gepak met allerhande goed wat ons dalk mag 
benodig vir hierdie groot geleentheid.  

Ons was skaars 100 meter weg van ons hek af, toe teenspoed tref. 
Ek het Benjamin hoor skreeu, gevolg deur ‘n skielike geskarrel 
agter in die bussie. Ek het afgetrek op die sypaadjie, net betyds om 
te sien hoe Petro ‘n histeriese Benjamin probeer kalmeer. Hy het 
sy hele voet gedompel in kokende warm water wat gemors het 
uit ‘n sogenaamde mors-vrye fles.  Benjamin se gille het deur die 
agterkant van die minibus weergalm. In ‘n poging om hom te help, 
het Petro die warm kous van sy voet afgepluk, maar ‘n hele laag vel 
het saam met die kous afgekom.

Met skreeunde bande het ek met die minibus met die straat afgejaag 
na die naaste kliniek, wat gelukkig slegs loopafstand van ons huis 
af was. Ek het uitgespring, omgehardloop na die kantdeur van die 
bussie en my seun in my arms gegryp. Petro was reg op my hakke toe 
ek deur die deur van die kliniek storm en die geskokte verpleegsters 
smeek om hulp. Wat begin het as ‘n positiewe ervaring wat ons as 
‘n gesin wou deel, was vinnig besig om in ‘n nagmerrie te ontaard.  

Met my seun verpleeg en sy voet delikaat toegedraai in gaas, is 
ons weer vort op ons reis ‘n paar ure later. Ons het die geleentheid 
gebruik vir ‘n bietjie geestelike lering en geduldig aan die drie 
seuns verduidelik dat dit blyk dat nie almal gelukkig is met ons 
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potensiële skuif na hierdie Moslemvesting nie – veral nie die bose 
een nie. Ons vyand wou ons planne om aan God gehoorsaam te 
wees dwarsboom, selfs al sou dit beteken dat arme Benjamin in die 
kruisvuur betrap word. Ons het saamgebid en ons reis na Malatya 
weer aan die Here opgedra en Hom gevra vir Sy beskerming.

Met ‘n hartseer glimlag het Petro Benjamin meegedeel dat hy geëerd 
moet voel dat die Here hom waardig geag het om vir Sy naam te ly.

“Ek gee nie regtig om nie,” het my pragmagtiese seun geantwoord, 
sy verbinde voet gelig op ‘n stapel kussings op die agtersitplek. “Al 
wat ek weet, is dat dit seer is.”

Ons ernstige soektog na verblyf het ‘n paar maande later uitgeloop 
op die ontdekking van ‘n massiewe huis in een van die stad 
se woonbuurte. Dit was ‘n drie-verdieping villa, met ses groot 
slaapkamers en ‘n groot terras. Ek het aanvanklik die agent se 
uitnodiging om dit te gaan besigtig, uitdruklik van die hand gewys, 
aangesien dit hoegenaamd nie gelyk het soos enige “sendelinghuis” 
wat ek al ooit voorheen gesien het nie. Ek wou ly vir die Here, nie in 
weelde woon nie! Die agent was egter ‘n oortuigende man en het 
ons oorreed om minstens net te gaan kyk. 

Met die sleutels in die hand, het ons deur die ruim sitkamer en goed 
gevestigde tuin gestap en besef dat hierdie plek perfek sal wees vir 
die stig van ‘n nuwe gemeente. Daar was genoeg plek om besoekers 
te onthaal en ons sou in staat wees om verblyf te verskaf aan 
gaste wat dalk tydelike akkommodasie sou benodig. Terwyl Petro 
ekstaties die glinsterende kombuis bewonder het, het ek uitgestap 
op die stoep om by die Here te hoor of Hy hierdie fantastiese huis 
vir ons in gedagte het. Dit was beslis nie die tipe plek wat ek verwag 
het nie.

Die Here het met my gepraat, terwyl ek daar op my eie gebid het 
en gevra dat ek aandagtig luister. Ek het reeds geweet dat die 
plaaslande rondom Malatya bekend was vir hul pitvrugte en dat 
hulle vars sowel as gedroogte appelkose uitvoer regoor die wêreld. 
In my geestesoog het ek ‘n prentjie gesien van ‘n pilaar appelkose wat 
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oprys tot hoog bo die stad in die vorm van ‘n groot paddastoelwolk. 
Hierdie ongewone pilaar en vlieënde wolk van appelkose het eers 
ontbind en toe versprei, soos in ‘n kernontploffing, regoor Turkye, 
Europa en die hele wêreld. Ek het gevoel dat die Here my ‘n ernstige 
boodskap gee in hierdie visioen, maar het dit nie regtig verstaan 
nie. Eers later het ek tot die besef gekom dat God ons vertel het 
dat iets, wat uiteindelik die hele wêreld sou aanraak en beïnvloed, 
in Malatya gaan gebeur. Ten spyte van my twyfel en die bietjie 
teenkanting wat ons teëgekom het, het God ons oortuig dat Hy ons 
roeping na Malatya toe kom bevestig het deur hierdie visioen. Dit 
het ons ook vertroue gegee om voort te gaan en hierdie pragtige 
huis te huur. Ek het vertrou dat God weet dat ons hierdie plek sou 
benodig ten einde effektief te bedien en die planne wat Hy vir ons 
het, hier te volbring.

Petro, wat teen hierdie tyd al opgewonde besig was om die ruim 
kamers op die boonste verdieping te bewonder, het nie baie 
oortuiging nodig gehad nie.

Terwyl ons planne om Mersin te verlaat, besig was om nou regtig 
in rat te kom, het ons egter twee dilemmas in die gesig gestaar: wie 
sou ons vervang in Mersin wanneer ons weg gaan en wie sou saam 
met ons gaan om ons te ondersteun in hierdie nuwe pionierswerk 
in Malatya? Genadiglik het God in albei situasies voorsien.

Stephan Smithdorf, ‘n mede Suid-Afrikaner en sy Japannese vrou, 
Keiko, het vir ‘n aantal jare saam gedien aan boord OM se skip die 
Doulos. Slegs twee jaar jonger as die Titanic, was hierdie skip erken 
deur die Guinness Book of World Records as die wêreld se oudste 
seevarende passasierskip en grootste drywende boekwinkel. Die 
Doulos met sy span internasionale vrywilligers het die wêreld 
deurreis om evangelisasiewerk te doen, hulp te verleen aan arm 
nasies en goeie literatuur te versprei. Ná hulle ‘n aantal jare op die 
see gewoon het, was Stephan en Keiko nou geïnteresseerd om by ‘n 
landspan aan te sluit.

Tydens ‘n blootstellingsbesoek aan Turkye, het ek en Stephan per 
bus gereis tussen Izmir en Mersin. Ons het ‘n reissak by ons gehad 
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vol Christelike oudiokassette vir die kerk. Dit was ‘n oornag rit en die 
bus het ‘n paar keer gestop deur die loop van die nag. 

Met ons aankoms in Mersin, het ek die bagasieruim deursoek vir my 
tas met die kassette in, maar tevergeefs. My sak het verdwyn. Ek het 
die busdrywer om hulp gevra, maar hy het my protes net eenvoudig 
geïgnoreer en sy weg terug gevind na sy sitplek. Dit was eers toe ek 
my stem verhef en aandring op sy aandag, terwyl ek ‘n luidrugtige 
dans van protes uitvoer daar langs die pad, dat hy oorreed gevoel 
het om my so ‘n bietjie te kom help. Hy het saam met my begin 
soek deur sakke uit die bagasieruim te trek en op die stofpad neer 
te sit vir my om te inspekteer. Steeds was daar geen teken van my 
kosbare kassette nie. Dit het geblyk dat een of ander oneerlike 
mede-passasier homself gehelp het aan my sak tydens een van die 
nagtelike stoppe. Hy het heelwaarskynlik nie geweet wat daarin 
is nie. Ek het vir myself gesê dat hy moontlik die Christelike lering 
daarop meer nodig het as ons klein gemeentetjie. Uiteindelik het ek 
die busdrywer toegelaat om terug te keer na sy pos en sy reis voort 
te sit.

Stephan, wat die hele drama gestaan en dophou het, het na my 
gedraai met ‘n geskokte uitdrukking op sy gesig. “Ek het nie geweet 
jy kan so kwaai word nie!” het hy gesê.

Ek het net gelag en aan hom verduidelik dat indien jy nie in Turkye 
leer om op ‘n sterk vokale manier met mense te kommunikeer nie, 
jy nooit ernstig opgeneem sal word nie. Selfs Jesus, in ‘n soortgelyke 
Midde-Oosterse kultuur, het soms redelik hard Sy stem verhef in 
ontevredenheid met mense. Die geheim is om net nie toe te laat 
dat jy sondig in die uitdrukking van jou woede nie.

Ten spyte van daardie ontnugterende ervaring vir die gewoonlik 
gereserveerde Stephan, het hy en sy vrou besluit om ‘n verbintenis 
te maak tot die bediening in Mersin. Hulle het ingestem om die 
verantwoordelikhede van die Kayra kantoor by ons oor te neem 
wanneer ons finaal sou uit beweeg. ‘n Plaaslike Turkse gelowige, 
Levent, het ingestem om saam met hulle te werk en hulle te help met 
die besigheidskant. Ons was baie gelukkig met hierdie reëling, veral 
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in die lig daarvan dat sendelinge wyd beskou word as institusies – 
as jy wil aanskuif, moet jy self die mense kry wat jou kan vervang!

Intussen was ons span vir Malatya stadig besig om in plek te kom, 
onder God se duidelike leiding. Necati, die jong Turk wat ek ontmoet 
het by die kerkkamp vroeër die jaar, het my gekontak en gesê hy 
het gehoor dat ons beplan om aan te skuif verder na die ooste van 
Turkye. Hy en sy vrou, alhoewel hulle op daardie tydstip vir ‘n ander 
sendingorganisasie gewerk het, was gretig om aan boord te kom en 
by ons aan te sluit wanneer ons die werk daar sou begin. Ek was baie 
bly dat ons sou kon reken op hierdie jongman se pastorale gawe in 
ons nuwe veld.

Toe, een aand, het ek ‘n misterieuse oproep van Tilmann ontvang.  
In ‘n fluisterstem het hy versoek om my persoonlik te ontmoet.  
Hy het verduidelik dat hy niks meer wil sê oor die telefoon nie uit 
vrees dat sy oproepe dalk afgeluister word. ‘n Paar dae later, by ‘n 
koffiewinkel in Mersin, het hy aan my bekend gemaak dat hy en sy 
vrou, met hul drie kinders wil aansluit by die span wat ons besig was 
om bymekaar te sit. Ek was verbaas, aangesien ek hulle nooit vertel 
het van ons planne nie en nog minder gevra het om dit te oorweeg 
om saam met ons te kom werk. Dit was egter duidelik dat God agter 
alles sit en ek het hulle entoesiasties aan boord verwelkom.

Die laaste twee lede wat ons span sou voltooi, het op soortgelyke 
verrassende manier gelei gevoel om by ons aan te sluit. Angus 
Reed, ‘n kort, kaalkop Brit en sy vrou Elizabeth, het gewerk 
saam met ‘n sendingorganisasie bekend as New Horizons. Hulle 
verantwoordelikheid was om kontak te maak met mense in die 
ooste van Turkye wat belangstelling getoon het in die Bybel-
korrespondensiekursus. Op hierdie manier het hulle in kontak 
gekom met ‘n jong man, genaamd Hussein.

Hussein was gebore met ‘n fisiese gebrek wat veroorsaak het dat 
hy slegs kon loop met geboë, skêr-tipe bewegings. In die Moslem-
kultuur word gebreklikheid gesien as ‘n straf van God.  Gevolglik 
was hy daagliks blootgestel aan bespotting en verwerping in 
sy gemeenskap. Om hierdie rede geheel en al ontnugter deur 
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Islam, het hy op ander plekke na die waarheid begin soek. Hierdie 
soektog van hom het uitgeloop op ‘n versoek aan Angus om hom 
‘n Nuwe Testament te stuur deur die pos.  Nog voordat Angus die 
verhouding verder kon voer, het hierdie Turkse seun met al sy seer, 
blykbaar op eie inisiatief, langs sy bed gekniel en sy lewe aan Jesus 
oorgegee. Oorstelp van vreugde, het Angus en sy vrou hul kontak 
met hom voortgesit en beplan om na sy tuisdorp te verhuis sodat 
hulle verder ‘n dissipelskap-pad met hom kon stap.  

Hy het in Malatya gewoon.

Heel toevallig het hulle te hore gekom van ons planne om ook 
soontoe te verhuis en het hulle versoek om deel te word van ons 
span, sonder enige druk van ons kant af. Dit het geblyk dat God ons 
vooruit gegaan het om Sy eie, spesiale droomspan voor te berei 
sonder enige bystand van my en Petro. Daar was nou vier gesinne, 
van vier verskillende sendingorganisasies en vier verskillende 
nasionaliteite, wat God geroep het om iets nuuts te begin in ‘n 
betekenisvolle area van Turkye. Ons geloof was versterk deurdat 
daar reeds ‘n eerste bekeerling was, wat God tot geloof geroep het 
nog voordat ons fisies teenwoordig was in die stad! Dit het geblyk 
dat ons almal op die regte pad was.
Die hele tyd was die owerhede egter deeglik bewus van ons planne 
en bewegings. Ten einde my visa te behou, het ek nodig gehad 
om my besigheid in Malatya te registreer sodat ons wettig daar 
kon woon. Ek het daarin geslaag om die regte regeringsgebou op 
te spoor waar ek my aansoek moes gaan indien.  Gevolglik het ek 
een oggend, goed geklee in die hoop om ‘n goeie indruk te maak, 
respekvol die lang ontvangstoonbank genader. Agter die toonbank 
was ‘n regeringsamptenaar, lui besig om die sportafdeling van ‘n 
koerant te lees. Hy het vir ‘n oomblik opgekyk om my te groet en 
toe rustig gesê, “O ja, jy moet Martin de Lange van Kayra wees.”

Ek was stomgeslaan, aangesien ek geen idee gehad het hoe hy kon 
weet wie ek is nie. Ek was nog nooit by hierdie kantore nie, nog 
minder het ek ooit voorheen hierdie man ontmoet. Terwyl hy met sy 
vinger teen sy voorkop tik as ‘n manier om aan my te dui dat hy alles 
van my af weet, het hy ‘n klomp vorms oor die toonbank gestoot na 
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my toe. “Vul hierdie in vir jou belastingregistrasie,” het hy gesê voor 
hy teruggekeer het na sy koerant.  

Dit was egter nie net die regering wat ons bewegings fyn dopgehou 
het nie. Die plaaslike media het ook hul aandag op ons gefokus die 
oomblik toe hulle snuf in die neus kry dat ‘n span Christen-sendelinge 
beplan om op hulle Moslemgemeenskap toe te sak. Hulle het 
berigte oor my en Petro begin plaas in hul koerante baie kort ná ons 
ingetrek het in ons ruim nuwe huis in April 2003. Alhoewel die bure 
nie juis ontsteld gelyk daaroor om skielik Christene in hul straat te hê 
nie, het die sappige stukkie skindernuus oor ons teenwoordigheid 
vinnig versprei regdeur die distrik. Tilmann en Susanne het selfs nog 
beter as ons gevaar – hulle was op die voorblad van die koerant nog 
voordat hulle amptelik hul intrek in die dorp geneem het.
“Baie geluk!” het ek oor die telefoon aan Tilmann gesê, terwyl ek die 
artikel in my hand hou. “Jy’t dit gemaak tot op die voorblad van die 
koerant. Nou weet almal dat die gevaarlike Christene op pad is na 
Malatya.”

Hy was egter nie naastenby so geamuseerd soos ek nie.

Met ons teenwoordigheid in die stad deeglik bevestig, het die 
polisie begin met ‘n meedoënlose missie om ons af te dreig.  Hulle 
het die hele tyd ‘n streng wakende oog oor al ons doen en late 
gehou. Vir dié doel is ‘n huis oorkant die straat vanaf ons huis gehuur 
vanwaar hulle ons elke uur van die dag dopgehou het deur skrefies 
tussen die gordyne. Vriende van my is polisiestasie toe gesleep om 
ondervra en geboelie te word. Toe die rekenaar by my huis ernstig 
besmet geraak het met virusse, het ek dit na ‘n tegnikus gevat om 
die probleem op te los.  Minute ná ek by die winkel weg is, het 
die polisie daar opgedaag met ‘n lasbrief om alle inligting op my 
rekenaar se hardeskyf te konfiskeer!

Gedurende ons eerste jaar in Malatya, was my hooffokus as spanleier 
nie om ‘n sterk gemeente te ontwikkel nie. Alhoewel kerkplanting, 
evangelisasie en die maak van dissipels altyd deel was van ons 
daaglikse werk, was die ontwikkeling van ‘n sterk spandinamika 
tussen my mede-spanwerkers my hooffokus.
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Angus was die span se administrateur. Hy en sy vrou was 
Cambridge-gegradueerders, met meestersgrade agter hul name. 
Hulle het ‘n goeie begrip gehad vir struktuur en organisering. Dit 
was so verfrissend om uiteindelik iemand te hê wat my kon help om 
alles bymekaar te hou. As ‘n Bybelvertaler en konsultant, was Angus 
‘n logiese denker. Hy het uitstekend gedoen om protokol vir ons 
bediening te ontwikkel, sowel as om seker te maak dat ons almal 
daarby hou.

Necati, aan die anderkant, was meer kreatief en sosiaal georiënteerd 
en het dikwels gesukkel om by die protokol te hou. Hy was goed 
bekend daarvoor dat hy nooit gehou het by die gevestigde roetine 
om altyd eers mense wat belangstelling toon in Christenskap se 
motiewe te toets voordat hulle toegelaat word tot die gemeente 
nie. Hy het dikwels sonder waarskuwing by die kerk opgedaag op 
Sondag met twee of drie nuwe vriende en ons ingelig dat hy ‘n 
“goeie gevoel” oor hulle het. Hy het waarlik ‘n hart vir mense gehad 
en heel waarskynlik ook, as gevolg van sy agtergrond, ‘n groot 
medelye vir almal verlore in die leuens van Islam. Hierdie verskil 
in benadering mag dalk ‘n struikelblok gewees het in Necati en 
Angus se verhouding, maar hulle het hard daaraan gewerk om die 
kommunikasielyne tussen hulle twee oop te hou. Op baie maniere 
het hulle mekaar eintlik aangevul.

Dit was baie maklik vir my om hierdie twee beter te leer ken.  
My skaam, teruggetrokke Duitse medewerker het egter meer 
inspanning van my kant af vereis. Hy was ‘n diep man en ek het 
begeer om in daardie dieptes in te duik en hom meer intiem te leer 
ken. Uiteindelik het ek die oplossing gevind met die ontdekking dat 
ons ‘n gemeenskaplike belangstelling deel: fietsry.

Twee keer ‘n week, vroeg in die oggend wanneer die eerste strale 
van die son nog besig was om die skadu’s van die nag te verdryf, sou 
ons buite sy huis ontmoet op ons fietse. Dan sou ons begin met ‘n 
genadelose fietsrit van 50 kilometer op die idilliese landelike paaie 
rondom Malatya. Met sy nougesette geaardheid, sou hy op sy fiets 
ry wat hy spesiaal ingevoer het van Duitsland af.



145

Op die rand van die paradys

Hy sou dadelik die voortou neem en vinnig ry, selfs teen die steil 
opdraendes van die ongelyk, bergagtige omgewing. Hy was altyd 
aan die toets om te kyk of hy sy persoonlike uithouvermoëns 
tot nuwe hoogtes kon dryf. Ek sou meer bedeesd agterna kom, 
gemaklik in sy glystroom, terwyl ek af en toe sou uitroep “Du musst 
langsamer fahren!” - my spoedig aangeleerde oproep in Duits dat 
hy ‘n bietjie stadiger moet ry. So in die ry sou ons uitasem gesels oor 
wat aangaan in ons lewens – dinge rondom die gemeente, vrae oor 
geloof, familiesake – en ek sou beleef hoe ons op ‘n diep vlak kontak 
maak.

Ek het so lief geraak vir hierdie man, soos vir ‘n broer, al het hy my 
so uiters verwar in die begin. Hy was iemand wat nooit opgegee 
het nie; wat veldslae geveg het met eindelose uithouvermoë. Ek het 
die eerste keer hierdie karaktereienskappe van hom ontdek op ons 
fietsritte in die bergpasse. Met verloop van tyd het ek ook bewus 
geraak daarvan in ander areas van sy lewe. Ek het waardering gehad 
vir die toegewyde, getroue rol wat hy gespeel het in ons span in 
Malatya, sowel as ‘n kollega as ‘n vriend.

Ons almal het begrip gehad vir die risiko’s verbonde aan sendingwerk 
in Turkye en het aktiewe stappe gedoen om onsself en ons gesinne 
te beskerm. Ons het egter ook geweet dat God soewerein is en dat 
ons veiligheid uiteindelik in Sy hande was. Tydens ‘n saamtrek by 
Hazarmeer, vroeg in ons tyd saam as ‘n span, kon ek met hulle deel 
aangaande my persoonlike stryd teen vrees. Ek het hulle vertel hoe 
ek konstant moes waak daarteen dat dit nie ‘n struikelblok word in 
my effektiwiteit om die evangelie te deel nie. Dit was geen verrassing 
om uit te vind dat ek nie die enigste een was wat hierdie stryd met 
vrees moes voer nie. Verstommend egter, was dat onder die agt 
volwassenes uit ons vier gesinne, ses erken het dat hul grootste 
vrees was om betrap te word in ‘n aardbewing! Dit was ‘n redelike 
skok om te ontdek dat, net soos ek, die meeste van die ander meer 
besorg daaroor was om vasgepen te word onder ‘n ineengestorte 
huis as om gemartel te word vir hul geloof.   

Met die besef dat ons nodig het om hierdie vrese aan die Here 
oor te gee, het ons almal ons hoofde saam gebuig in gebed. Op 
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daardie presiese oomblik het die kamer rondom ons skielik begin 
skud. Ons glase water het oor die tafel gemors en die alte bekende 
gedreun van skuddende fondasies het ondraaglik hard begin raak. 
Paniekerig het ons elkeen opgespring en by die kamer uitgestorm 
op soek na ons kinders. Daarna het ons angstig gewag dat die aarde 
ophou skud.

Dit was ‘n redelike “klein” aardbewing vir daardie omgewing van 
Turkye. Dit het heelwaarskynlik slegs sowat vyf op die Richterskaal 
geregistreer, maar was sterk genoeg om te wys hoe diep hierdie 
vrees in ons geleë was. Dit het ons ook gedwing om te erken hoe 
onbekwaam ons was om onsself en ons gesinne te alle tye te 
beskerm. Ons het ons gebedstyd buitekant afgesluit, terwyl ons 
erkenning gegee het aan ons intense afhanklikheid van God asook 
ons bereidwilligheid om onsself bloot te stel aan hierdie gevare om 
Sy onthalwe.

Ons het voortgegaan om die bande tussen ons span te bou en 
te verdiep. Party sou dalk ons strategie bevraagteken en wonder 
hoekom ons nie vroeër begin konsentreer het op evangelisering 
nie. Ons het egter waarlik geglo dat ons werk meer vrug sal dra 
as ons verenig was in wat ons doen. Ons het baie tyd gespandeer 
om net met mekaar te gesels, probleme uit te sorteer en planne 
vir die toekoms op te stel. Ons wou ‘n soliede fondasie hê waar ons 
gesinne ná aan mekaar was, voor ons dit sou oorweeg om meer tot 
ons getalle by te voeg. Op die ou end het ons gevind dat dit beslis 
die beste benadering was. Ná ‘n jaar om onsself in die omgewing 
te vestig, het die bediening behoorlik van die grond af gekom en 
eksponensieel gegroei oor die volgende twee jaar. Waar die kerk in 
Mersin met tye maar baie traag was in sy groei, was die sitkamer van 
ons huis in Malatya spoedig gereeld gepak met nuwe gelowiges.  
Dosyne mense het tot geloof gekom in die Here deur 
korrespondensiekursusse en ons was in staat om persoonlik ‘n 
dissipelskappad met baie individue en gesinne te stap.

Een so ‘n gesin was Ali, Kudret en hul drie kinders. Hulle het 
gewoon in ‘n klein plaasdorpie genaamd Doganshehir, geleë ‘n paar 
kilometer buite Malatya.  Ali, met sy leeragtige vel, was ‘n volgeling 
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van Volksislam wat appelkose op sy klein plasie gekweek het en 
gewoon het in ‘n nederige klein sementhuisie – net soos sy pa en 
oupa voor hom. Sy huisie het bestaan uit ‘n klein, sentrale woonarea 
omring deur vier vertrekke wat die kombuis, badkamer en twee 
klein slaapkamers uitgemaak het.  Hulle was nie ryk of arm nie, maar 
baie tevrede met die lewe.

Ali se suster het tot bekering gekom in die stad Izmir en ek het haar 
een keer ontmoet toe sy Malatya kom besoek het.  Desperaat dat 
haar familie ook die opgestane Redder sou leer ken, het sy my na hul 
huis geneem om my aan hulle te gaan voorstel. Oor die volgende 
twee jaar het ons weekliks met hulle gekuier en Bybelstudies met 
hulle gedeel. Ons het sleutelgedeeltes omtrent Jesus onder hul 
aandag gebring en hulle toegelaat om vrae te stel. Terwyl die aande 
koud raak, sou ons sit rondom die koolvuurtjie in die middel van die 
woonkamer en ons hande warm maak terwyl ons sake van die lewe 
bespreek.  Per geleentheid sou ek die res van my gesin saambring 
na hul lieflike, landelike dorpie vir die naweek. Soos wat ons nader 
aan hulle gegroei het, het hulle ons al meer en meer in hul lewens 
betrek en ons selfs toegelaat om hulle te help met die jaarlikse 
appelkoosoes. My seuns het net so baie geëet as wat hulle in die 
bokse gepak het en ek het dit geniet om sy aan sy met Ali te werk.

Uiteindelik, een aand ná nog ‘n diep bespreking, het Ali sy arms oor 
sy bors gevou, sy kop geknik en kripties gesê, “Dit is tyd.” 

“Tyd vir wat?” het ek gevra.

“Tyd om my lewe aan Jesus te gee.”

So gereeld as wat ek die voorreg gehad het om oomblikke soos 
hierdie te beleef, het ek nooit moeg geraak daarvoor nie. ‘n Rilling het 
deur my liggaam gegaan en my hart het wild geklop in afwagting.

“Kudret!” het ek uitgeroep na Ali se vrou, wat besig was in die 
kombuis. Sy het ‘n oomblik later in die deur verskyn, haar hande taai 
van die brooddeeg en haar kop bedek met ‘n eenvoudige kopdoek. 
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“Jou man het besluit dis tyd vir hom om Jesus te volg. Wat van jou?”

Met die gewone onderwerping wat verwag word van ‘n Turkse 
huisvrou, maar ook ware liefde gebore uit jare van saam swoeg 
hand aan hand, het Kudret langs haar man kom kniel. “As my man 
gereed is, dan is ek ook gereed,” het sy onverskrokke gesê. 

Ali het geglimlag vir sy vrou, haar hand gevat en op die drie 
kinders gebulder om by hulle te kom aansluit. Hulle het die vertrek 
ingestorm, alhoewel hulle nie mooi geweet het wat aangaan nie 
en gou deel geword van die opwinding. Terwyl hulle elke af en toe 
giggel, het hulle saam met hul ouers gekniel en saam met my gebid. 
Die hele gesin het saam hul sondes bely en hul harte aan die Here 
Jesus gegee.

Ali het my aangekyk, met die lyne op sy gesig wat klaar minder 
intens gelyk het en die woorde van Josua aangehaal. “Daar’s hy, dis 
gedoen. Ek en my gesin sal die Here dien.”

Saam met Stephan Smithdorf, by ‘n boekstalletjie in Mersin
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Ons wonderlike huis in Malatya

Hussein word gedoop
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Ons het nog nooit geleer hoe om lig te pak nie. Ons groot trek na 
Malatya

Benjamin, met sy voet in verband na die brand ongeluk
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‘n Spanbou oefening saam met die Malatya span

Hussein en Levent
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Malatya

Petro en Kudret maak kos in Doganshehir
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Ek en Tilmann, op ons weeklikse fietstoer om  Malatya
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Hoofstuk 8

Die lewe was goed.

Ná drie jaar in Malatya het ons baie min gehad om oor te kla.  Ek 
moet erken, die polisie se voortdurende teistering was met tye 
nogal lastig gewees, maar andersins het ons werklike sukses in die 
bediening beleef. Ons was ook heel gemaklik ingerig in die stad. 
Die seuns was gelukkig in die skool waar ons hulle ingeskryf het, 
ons het baie vriende gehad en verhoudinge tussen ons spanlede 
was goed.

Ek het dit selfs reggekry om iets te vermag waarmee ek altyd  
gesukkel het: ‘n goeie balans tussen werk- en huislewe. Ek het 
Bybels versprei regoor die omgewing, baie ontmoetings gehad met 
nuwe kontakte en nuwe gelowiges help beraad. Benewens dit het 
ek egter ook genoeg tyd gespandeer in prettige aktiwiteite met my 
vrou en kinders, soos kampering, fietsry en lekker kuiertyd.

Die vreugde wat ek in my lewe ervaar het, het net die vaalheid 
wat ek in Malatya se inwoners kon sien, soveel meer ooglopend 
gemaak.Terwyl ek een oggend werk toe geloop het, het ek opgelet 
wat ‘n skerp kontras die goedversorgde tuine van die stad se parke 
gevorm het met die vaal, grys klere wat die mense op straat dra. Hul 
hangende skouers en die neerslagtige uitdrukking in hul oë en op 
hul gesigte het gesinspeel op die depressiwiteit wat soos ‘n swaar, 
nat kombers oor hulle gehang het. Daar was steeds maar relatief 
min van hulle wat aktief op soek was na die waarheid. Die wat God 
egter wel nagejaag het, het ware vryheid en hoop gevind en ons 
het hulle vinnig en met entoesiasme sien groei in ons klein kerkie. 
Met koue, gevriesde vingers in die bitter koue Anatoliese winter, het 
ek die deur van my kantoor oopgesluit voor die wind my ingewaai 
het.Tot my verligting kon ek geen tekens van onwelkome besoekers, 
soos die plaaslike polisie, in my kantoor sien nie. My dokumentasie 
het glad nie gelyk of dit versteur was gedurende die aand nie. Ek 
het my rekenaar aangeskakel en toe geloop om die teepot op die 
gasstofie te gaan sit vir die dag se verwagte potensiële besoekers. 
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Ná ek ook ‘n bietjie opgeruim het, het ek gewag op my rekenaar om 
sy aanskakelproses te voltooi.

Die literatuurverspreiding gedeelte van ons bediening het 
besonders goed gedoen die afgelope tyd. Baie nuwe boekwinkels 
het aan boord gekom en voorraad bestel. Gretig om te sien of 
ons bankrekening hierdie groei reflekteer – in die wêreld van 
sendingwerk is geld essensieel om dinge te laat werk – het ek op my 
kantoorstoel gaan sit en op ons internet bankrekening ingegaan.

Die balans van die rekening was nul.

Verward het ek die “hernu”-knoppie gedruk en selfs my 
internetbesoek toegemaak en weer ingegaan. Niks het verander 
nie. Oornag het ons gesonde bankrekening net eenvoudig verdwyn. 
Letterlik duisende dollars is afgesuig in ‘n kuberdrein.

Angstig, het ek die transaksieknoppie gedruk in die hoop om ‘n 
idee te kry van wat gebeur het met ons vermiste neseier. Ek was 
egter net nog meer verward toe ek die rekeninggeskiedenis sien. ‘n 
Enkele groot betaling is gemaak vanaf Kayra se rekening na dié van 
Keiko Smithdorf, Stephan se vrou, wat vir Kayra in Mersin gewerk 
het. As ek my ooit probeer indink het in wie moontlik oornag as ‘n 
skelm kon uitdraai, sou hierdie stil, beskeie vrou laaste op my lys 
gewees het. Gretig om ‘n paar antwoorde op hierdie raaisel te kry, 
het ek Stephan gebel waar hy besig was om ‘n kort vakansie saam 
met Keiko te geniet.

“Ons geld is waarheen?” het hy gesnak ná ek die situasie aan hom 
verduidelik het. Terwyl ek self skaars my toenemende paniek kon 
beheer, het ek hom verseker dat ek nie besig was om die blaam op 
hom te plaas nie. Ek probeer maar bloot uitvind wat gebeur het.

“Ons het nie eens toegang tot die internet gehad die laaste paar 
dae nie,” het hy gemompel terwyl hy hardop dink. “Ek het geen 
idee gehad nie...die webwerf is veilig. Dit moet iemand wees in ons 
binnekringe, want die geld is oorgeplaas in Keiko se rekening. Maar 
die enigste ander persoon met toegang tot ons rekening en al ons 
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besonderhede is –” 

 “Levent!” het ek hom geskok onderbreek. 

Daar was ‘n kreun aan die ander kant van die lyn. “Ek het geweet 
iets is nie reg nie. Hy het die afgelope tyd nie meer gereeld kerk 
bygewoon nie, het vreemde dinge kwytgeraak en ook gou sy 
humeur verloor. Maar ek wou hom die voordeel van die twyfel gee 
en het hom aan die stuur van sake gelaat... met al ons besonderhede 
binne sy bereik.” 

“Dis nie jou fout nie. Hy’t sy keuse gemaak. Ek gaan hom moet 
rapporteer aan die polisie.”

Stephan, met sy vakansie nou geruïneer, het ingestem om terug te 
keer na Mersin en die gemors daar te probeer opruim. Half onwillig, 
het ek my weg gevind na die plaaslike polisiestasie.  Hierdie keer het 
ek nie gegaan as iemand wat gearresteer is nie. Met droefheid het 
ek gegaan om ‘n misdaad aan te meld wat gepleeg is deur ‘n vriend, 
‘n broer in Christus, uit ons eie gemeente. Vir sowel my as Stephan, 
het die verlies wat ons ervaar het deur die verraad van ‘n vriend, die 
verlies aan ‘n paar duisend dollars ver oorskadu. 

Die intrige het verdiep. Levent het geheel en al verdwyn en ‘n 
administratiewe gemors agtergelaat. Alle aanduidings was dat hy 
gekies het om sy rug op die Here te draai. Een van ons maatskappy 
se selfone het verdwyn en ons het voortdurend rekeninge ontvang 
vir lang oproepe wat gemaak is na nommers van ons kliënte. 
Uiteindelik het ‘n polisieman een oggend by my kantoor opgedaag 
en gevra dat ek hom vergesel na die polisiekantoor om ‘n verklaring 
af te lê. Ons maatskappy is aangekla van teistering weens dreigende 
oproepe wat gemaak is na van die winkels wat ons boeke in voorraad 
gehou het. Wat ook al sy rede was, Levent was kwaad genoeg om 
nie net óns seer te maak nie, maar ook die mense wat ons kliënte 
was. Met ongewone simpatie het die polisieman my weemoedige 
storie aangehoor. Hy het egter voet by stuk gehou dat totdat Levent 
weer verskyn, die klagte teen Kayra sou bly staan.  
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As hierdie op enige ander tyd gebeur het, mag ek dit dalk net 
afgemaak het as ‘n klein, onaangename voorval. Levent se verraad 
het ons vir seker seergemaak, so ook al die geld wat ons verloor het. 
Ons reputasie was geskend by baie van ons kliënte en ons moes 
hard werk om verhoudinge weer te herstel en verskoning aan te 
bied vir die skade wat berokken is.  Nogtans, in die lig van die groter 
prentjie, was hierdie ’n klein aangeleentheid.

Die groot probleem was egter dat dit gebeur het op ‘n tydstip toe 
ons in die proses was om aansoek te doen vir die hernuwing van 
ons verblyfpermitte.

“Nie voltooi nie,” het die gesette amptenaar kortaf gesê toe ek 
navraag gedoen het oor ons aansoeke. “Kom terug volgende week.”

“Ek was reeds laasweek hier gewees,” het ek beswaar gemaak.  “En 
ook die week voor dit. Wanneer gaan my permit goedgekeur word?”

“Dit sê hier in jou lêer dat daar hangende klagtes teen jou is.  Jou 
visumaansoek bly dus hangende totdat verdere ondersoeke 
afgehandel is.”

“Watse ondersoeke?” het ek uitgeroep. Ek het alles aan die polisie 
verduidelik. Ek is nie die een wat die misdade gepleeg het nie; ek 
is die slagoffer! Julle kan dit nie as ‘n verskoning gebruik om my die 
reg te ontneem om in hierdie land te woon nie.”

Met sy groot hande het hy die aansoekstrokie teruggestoot na my 
toe oor die toonbank, terwyl hy deur sy tande mompel, “Kom terug 
volgende week.” Toe draai hy na die volgende persoon in die ry.

Verpletter, het ek besef dat hierdie nie ‘n geveg is wat ek op my eie 
kan wen nie. Dit maak nie saak hoe hard ek baklei aan my kant nie, 
daar was geen manier hoe ek die regeringsamptenare kon afdwing 
wat duidelik vasberade was om hierdie voorval te gebruik as ‘n 
verskoning om my uit die land te skop nie. Ek het in my hart geweet 
dat hierdie ‘n saak was wat God moes uitsorteer en God alleen. Hy 
het immers geweet wat ons nodig het in Malatya en die goeie werk 



159

Op die rand van die paradys

gesien wat ons besig was om daar te doen. Sekerlik, sou Hy vir ons 
‘n weg maak in Sy eie, perfekte tyd. Ek het ‘n doelbewuste besluit 
geneem om op Hom te wag om namens ons te veg. 

Ek het regtig vir ‘n lang, lang tyd gewag.

Week ná week het ek na die polisiestasie teruggekeer om ons 
permitte te gaan afhaal. Week ná week is ek daarsonder terug huis 
toe. Aanvanklik was ek versigtig optimisties, maar soos die weke 
verbygeloop het, het ek emosioneel verpletter geraak.  Uiteindelik 
het ons permitte verval, maar nogtans het ons gekies om te bly wag. 
Ek en Petro het saam gebid, gevas en God aangeroep om ons te 
help. Ten spyte van die uitdagende situasie, het ons vertrou dat God 
ons gebede sal beantwoord.

Ná vier uitmergelende maande, het hy geantwoord, maar dit was 
nie die antwoord waarop ons gewag het nie. Die hoof van die 
provinsiale polisiedepartement het ons kortaf ingelig dat ons nou 
beskou word as onwettige inwoners in Turkye. 

Ons het die nuus een aand tydens ete met ons seuns gedeel. Martin 
het net stil en geskok in sy stoel gesit en wag op een of ander 
verduideliking. Benjamin het doelloos die wortels in sy bord gesit 
en steek met sy vurk, terwyl Samuel, oorweldig, uitgeroep het, 
“Hulle kan ons nie dwing om te gaan nie – kan hulle?”

“Hulle kan,” het ek mismoedig gesê. “Hulle het besluit ons kan nie 
meer langer bly nie en dit gaan nie help ons veg daarteen nie. Ons 
sal moet gaan.”

“Waarheen?” het Martin gevra.

Ek en Petro het na mekaar gekyk, onseker hoe om hulle te antwoord. 
“Ons weet nog nie,” het ek geantwoord. God wil ons gebruik in ‘n 
nuwe plek –“

“Hoekom kan God ons nie hier laat bly nie?!” het Samuel uitgeroep.
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“Ek weet nie, Seun. Ek verstaan dit ook nie. Ons sal egter net moet 
vertrou dat Hy die beste weet en luister na Sy leiding. Miskien wil Hy 
ons stuur na ‘n nuwe land. Of miskien is dit tyd vir ons om terug te 
gaan huis toe, na Suid-Afrika....”

Benjamin het vir ‘n oomblik opgehou om sy wortels te martel en my 
kwaai aangegluur oor die tafel. “Suid-Afrika voel nie soos ons huis 
nie. Ek is nie eens daar gebore nie –“

“Ek ook nie!” het Samuel onderbreek.

“– Ek het maar net die plek besoek tydens vakansies. Ek het nie 
enige vriende daar nie. Turkye is my huis.” Toe stop hy, vir ‘n oomblik 
oorweldig. “Ek is Turks.”

Die pynlike waarheid oor die realiteite wat sendelinge se kinders 
in die gesig staar, het my net daar getref. Hierdie was nie ‘n lewe 
wat my kinders gekies het nie. Hulle was gewillige deelnemers aan 
die proses, maar dit was die passie wat in hul ouers se harte geleef 
het wat hulle op hierdie reis geneem het. Ons kinders het hul hele 
lewens op die sendingveld deurgebring.  Hulle het baie opofferings 
gemaak - dikwels onbewustelik - en  ingewikkelde lewens geleef 
waarin hulle nie ‘n keuse gehad het nie en waarvoor hulle ook nie 
gevra het nie.

Nogtans het my kinders ‘n veggees gehad wat hulle elke 
omstandigheid te bowe laat kom het, asook ‘n verhouding met God 
wat geheel anders was as die van ander kinders van hul ouderdom 
in Suid-Afrika. Hulle het situasies gesien waar God  beproef is en 
Hy Homself as Almagtig bewys het. Miskien was die lewe nie altyd 
maklik gewees vir hulle nie, maar hulle het sterk karakters ontwikkel 
wat hulle goed sou dien in hul wandel met die Here. My drie jong 
seuns het hulself bewys as krygers in God se hande. Ek het myself 
toegelaat om te aanvaar dat, selfs al sou dit ‘n pynlike proses wees 
vir hulle, God weet wat die beste is vir hulle.

“Julle mag maar teleurgesteld wees,” het ek aan my drie seuns gesê. 
“Ek is ook teleurgesteld. Ek weet egter dat God ons nie sal los om dit 
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alles op ons eie uit te werk nie. Hy is met ons en Hy het groot planne 
vir ons.”

Die gevoelens wat uitgespreek is, was positief genoeg, maar dit 
was ‘n waarheid wat ek self gesukkel het om te aanvaar. So baie van 
my identiteit, vir die grootste deel van my lewe as ‘n volwassene, 
was gekoppel aan my lewe en bediening in Turkye.  Die blote idee 
om aan te skuif na iets nuuts het my met vrees vervul en my hart 
terselfdertyd gebreek. Ek sou wakker word in die middel van die 
nag, papnat gesweet en in trane, met ‘n bekommerde Petro besig 
om my te probeer kalmeer. Ek het gevoel soos iemand wat by ‘n 
krans afval met geen idee of daar iets gaan wees om my val te breek 
voordat ek die grond tref nie. 

Ek het geweet ek het nodig om God te hoor. Vir seker was Hy besig 
om met my te praat en wou Hy my lei, maar miskien het ek nie 
fyn genoeg geluister nie. Ek het besluit om te doen wat ek altyd 
doen wanneer ek God se aangesig soek: ek het my ligaam aan die 
beweeg gekry. Ek het ‘n bus gehaal na Mersin vanwaar ek op ‘n drie-
dae fietsrit al met die Turkse kuslyn langs gery het. Die bedoeling 
was om my tyd te wy daaraan om uit te vind wat God in gedagte 
het vir my en my gesin.

Dit was ‘n lewensveranderende ervaring. My liggaam het gekla 
van die uitputting soos ek myself gedryf het tot nuwe vlakke van 
fisiese uithouvermoë wat ek nog nie voorheen bereik het nie. Ek het 
hard fiets getrap, op en af met stowwerige, klipperige bergpaaie, 
terwyl my senings, gewrigte en spiere in pyn rebelleer. Met tye het 
dit gesous en is al my toerusting deurdrenk met reënwater. Dan 
sou die warm woestynwind inbeweeg en elke laaste druppel vog 
uitsuig en my verskroei laat. Dit het om een of ander rede gevoel of 
die Here my wou verwyder van al die verwarrende stemme. Dan sou 
Hy instap en die leiding en sekerheid wat ek so desperaat benodig 
het aan my fluister. Dit was ek en God, kop aan kop, alleen saam in 
die wildernis.

Op die derde nag, uitgekamp in die reën langs die kant van 
‘n rotsagtige pad, het ek opgemerk wat ek alles in my joernaal 
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opgeteken het. Die sagte gloei van my flitslig het net genoeg lig 
verskaf in my klein tentjie om skryf moontlik te maak. Ek het bladsy 
op bladsy gevul met vrae aan God.

Dit was beslis nie ‘n geval gewees dat ek geen ander opsies gehad 
het van plekke om heen te gaan of dinge om te doen nie.  Ek en Petro 
was oorval met aansoeke van verskillende kerke en organisasies om 
saam met hulle te kom werk. Ek het veral aangetrokke gevoel tot ‘n 
aanbod vanuit Australië om ‘n kerk daar te gaan ondersteun in hul 
uitreikwerk na Turkse immigrante. ‘n Ander aanbod wat ook nogal 
aanloklik gelyk het, was een om aan te sluit by die personeel van ‘n 
universiteit in  Engeland en onderrig te gee in sendingwerk – met 
‘n gewone salaris daarby. Tog het ek nie enige werklike vrede beleef 
oor enige van hierdie aanbiedinge nie.

Meer as enige iets anders het ek egter teleurgesteld gevoel in God. 
Dit het geblyk dat alles tot ‘n einde kom op so ‘n slegte manier en 
in sulke ongemaklike omstandighede. Sekerlik, ná soveel jare van 
getroue diens, het ons een of ander vorm van krediet of guns 
verdien vir alles wat ons vir Hom gedoen het?

“Ek weet dit maak seer,” het Hy gesê, “maar ek is meer besorg oor jou 
groei as ‘n persoon as oor jou gemak.”

“Kom ons gaan. Vertrou my en gaan terug Suid-Afrika toe,” het Hy 
saggies in my hart gefluister. Sy stem was soos strelende salf in ‘n 
tyd van onsekerheid. “Dis tyd om huis toe te gaan.”

Met hierdie sekerheid in ons harte het ek, Petro en die drie seuns 
begin met die pynlike proses om die hoofstuk van vyftien jaar se 
bediening in Turkye af te sluit. In April 2006 het ons begin met die 
reuse omwenteling om terug te keer na die lewe in Afrika. Gretig om 
die nuus te deel met die kerke wat ons werk in Turkye ondersteun 
het, het ek briewe geskryf aan al ons vennote waarin ek aan hulle 
verduidelik wat ons glo God wil hê ons moet doen. Ek het ook vir 
terugvoering en hul gebede gevra. Almal op ons ondersteuningspan 
het eenparig aangedui dat hulle voel ons het die stem van die Here 
korrek gehoor. Hulle het ons heelhartig aangemoedig om voort te 
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gaan met ons planne om terug te gaan huis toe.

Dankbaar vir hulle volle ondersteuning, het ek en Petro lang nagte 
deurgebring om te probeer uitwerk wat dit ons sal kos om ons gesin 
halfpad om die wêreld te verskuif. Vliegkaartjies was nie goedkoop 
nie, soos ook nie die koste om meubels en ander huishoudelike 
items per skip te vervoer nie. En dan sou ons natuurlik in Suid-
Afrika behuising en ‘n voertuig moes bekom en ook die seuns in 
skole inskryf. Ons begroting was regtig nie buitensporig nie; dit was 
dus ‘n redelike skok toe ek en Petro die laaste berekeninge maak en 
besef dat hierdie hele onderneming ons met meer as R200 000 sou 
terugsit.

Weer eens het ek al die kerke wat ons gestuur en ondersteun 
het, ingelig van ons behoefte. Skielik was daar min tekens van 
ondersteuning. Die algemene vraag was of ons nie ‘n plan B het nie.

Daar was geen manier hoe ons die geld op ons eie sou kon 
bymekaarskraap nie. Met ‘n tikkie desperaatheid, het ek ons 
ondersteuningspan daaraan herinner dat hulle nodig het om ons 
te help verhuis. Stadig en huiwerig het hulle bygekom en geld het 
teen ‘n slakkepas in ons hervestigingsfonds begin inkom. Ná ‘n paar 
weke het ons daarin geslaag om maar slegs R10 000  bymekaar te 
maak. Dit was nie eens genoeg vir ons vliegtuigkaartjies nie.

Laat een aand het ek wakker gelê in die bed en luister na die sagte 
klanke van Petro wat langs my lê en slaap. Weer eens het ek dit 
moeilik gevind om God te vertrou. Hy het ons deur die jare op ‘n 
paar wilde ritte gevat en altyd in ons behoeftes voorsien. Ek het 
egter geen idee gehad hoe Hy beplan om ons hierdie keer deur te 
trek nie. Ons het nodig gehad om die land  om wettige redes te 
verlaat en so gou as moontlik. Tog het dit geblyk dat God sy voete 
sleep om dit moontlik te maak.

“Ek wil U vertrou, Here,” het ek saggies gebid, “maar U bewys Uself 
nie juis baie betroubaar op hierdie oomblik nie. Ons het so baie 
geld nodig, maar U het ons net ‘n klein bietjie gegee.  Wat is ek 
veronderstel om te doen met net R10 000?”
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Die opdrag wat ek op daardie oomblik van die Heilige Gees ontvang 
het, was genoeg om my maag behoorlik te laat draai: “Gee dit weg.”

Moenie my verkeerd verstaan nie, ek glo in vrygewigheid. My gesin 
was al vir baie jare aan die ontvangskant van mense se vreugdevolle 
skenkings. Op soortgelyke wyse het ons ook probeer om 
vrygewigheid ‘n belangrike deel van ons lewenstyl te maak. Maar 
vir mense wat self so desperaat hierdie geld benodig het, op so ‘n 
desperate tyd, het hierdie idee lagwekkend geklink. Slegs minute 
vantevore het R10 000 na so ‘n klein bedraggie gelyk; nou het God 
my uitgedaag om die grootste bedrag geld te saai wat ek nog ooit 
in my lewe weggegee het. Al wat ek kon sien op die witbord van my 
denke was ‘n groot nul in rooi geskryf. 

Ek het Petro wakker gemaak, miskien meer op soek na een of ander 
verontskuldiging as na raad. “Praat met my deur my vrou,” het ek 
God gesmeek. Petro het regop gaan sit terwyl sy slaperig oor haar 
oë vee. “Gebruik haar om my te wys dat hierdie bizarre idee van die 
vyand afkomstig is en nie van U nie.”

“Ons moet maar daarvoor gaan, moet ons nie?” het sy op ‘n amper 
terloopse manier gesê ná ek die situasie aan haar verduidelik het. 
Dít selfs ná ek die belaglikheid van die situasie aan haar verduidelik 
het. “Ek bedoel, jy kan nie net God ignoreer en hoop dat Hy steeds 
vir ons sal voorsien nie. Gee dit weg.”

Kalm, het sy omgerol op haar sy en dadelik weer aan die slaap geraak. 
Vir die res van die nag is ek alleen gelaat om myself te bekommer 
oor die omvang van die taak wat die Here op my gelê het.

Die volgende oggend het ek die situasie in die gesig gestaar en ‘n 
kollega gebel wat in Istanbul saam met OM gewerk het.  Huiwerig, 
het ek ons situasie verduidelik en terselfdertyd ook aan hom genoem 
dat ek in die vroeë oggendure sterk onder die indruk gekom het dat 
ek die hele R10 000 aan hom moet gee.  Ek kon hoor hoe hy begin 
huil aan die ander kant van die lyn.  Tussen die snikke deur het hy 
aan my verduidelik dat hy en sy gesin ook aan die skuif was en dat 
hierdie presies die bedrag was wat hulle benodig het om te verhuis 
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na ‘n nuwe area in Turkye. Hy het die Here gesmeek om te voorsien 
en nou het God presies dit gedoen.

Vir hom was dit ‘n beantwoording van gebed, maar vir my, met my 
bankrekening weer eens op nul, was hierdie net ‘n verwarrende 
legkaart.

Ek moes sekerlik teen daardie tyd al geweet het dat God nooit sy 
kinders verlaat nie. Ons het beslis nie al die geld wat ons benodig het 
op een slag gekry nie. Ek sou dit verseker só verkies het. Dit sou beslis 
makliker gewees het om God te vertrou met die gerusstellende wete 
dat hierdie groot bedrag van R200 000 reeds in my bankrekening 
was. In plaas daarvan, bietjie vir bietjie, soos wat elke nuwe rekening 
vir ons internasionale reis deur die pos afgelewer is, het ons ook 
telkens ontdek dat daar net genoeg geld in ons rekening was om 
skuldvry te bly. Ons vliegtuigkaartjies is net betyds betaal. Ons het 
‘n verhuisingsmaatskappy in Malatya se dienste gehuur om Petro te 
help om al die meubels en huishoudelike items in bokse te verpak 
en ek het net genoeg geld gehad om hulle te betaal op hul laaste 
dag van hul werk. Die kwotasie wat ek gegee is om ons besittings 
per see in ‘n houer te verskeep het verbasend goed gekorreleer met 
die klein bietjie krediet wat ek een dag in ons rekening ontdek het. 
Dag vir dag het God ons ons daaglikse brood gegee, sowel as dit 
wat ons benodig het om aan Hom gehoorsaam te wees.

Martin Junior, wat amper oornag verander het in ‘n aantreklike, 
robuuste tiener, het my vergesel op my reis na Istanbul om ons houer 
vol meubels deur die doeane te kry. Ons het nimmereindigende 
stapels dokumente gehad wat voltooi, gestempel en geteken 
moes word. Eers dán sou toestemming gegee word vir ons houer 
om op ‘n skip gelaai te word en verskeep te word na Suid-Afrika. 
Ons het ‘n suksesvolle oggend saam gespandeer, strompelend van 
een kantoor na ‘n ander, terwyl ons seker maak dat elke stippellyn 
op ons dokumente die regte inskrywing het ten einde die nodige 
goedkeuring te kry.

Eers laat die middag het ons by die hawe aangekom. Dit was ‘n 
goeie gevoel om ons helderrooi staalhouer op die dokke te sien.  
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Dit het al ons aardse besittings bevat en dit was ‘n redelike prestasie 
om dit gepak te kry. Ons het kenners gehuur om ons daarmee te 
help en dit was so goed gepak dat ons nie ‘n enkele ander ding 
daarin gepas sou kon kry nie. Op hierdie stadium het ek redelik vol 
vertroue gevoel, tevrede dat ons die dag se werk feitlik afgehandel 
het. Daar was nog net die een handtekening van die hawemeester 
wat benodig was. Ek het my dokument aan die amptenaar in die 
voorste kantoor oorhandig en hom gevra om my te help om die 
dokumentasie af te handel. 

“Ek is jammer, maar ek kan dit nie doen nie,” het hy gesê, terwyl 
hy met sy vinger beduie na die visumstempel in my paspoort. 
“Jou verblyfpermit het ses maande gelede verval. Jy is nie wetlik 
geregmatig om goedere uit Turkye te vervoer nie.”

Martin Junior het ‘n lae fluit gegee en sy kop geskud. “Ma gaan nie 
gelukkig wees nie...”

Ek het my bes probeer om te onderhandel. Ek het gevlei, gesmeek 
en gedreig, maar dit het geblyk dat niks hierdie man gaan beweeg 
om die regulasies te buig nie. Die beste wat hy my kon bied, was om 
die houer oop te maak en te kyk wat daarin is.  Dit sou egter behels 
dat ons weer verpakkers huur vir die uit- en terugpak, ‘n luuksheid 
wat ons nie kon beskostig nie. Ek het Martin stilletjies gevra om te 
bid.

Skielik het die amptenaar besluit dit is tyd om my paspoort na die 
kommissaris te neem vir inspeksie. Hy het deur die groot, bedompige 
gebou gestap terwyl ek vinnig agter hom aanloop, vasberade om 
nie geskei te word van hierdie kosbare dokument nie. Hy het flink 
in ‘n groot kantoor ingestap, met my kort op sy hakke en op aandag 
gaan staan voor ‘n klaarblyklik belangrike amptenaar. ‘n Amptenaar 
wat belangrik en op ‘n vreemde manier bekend gelyk het.

Skielik het ek sy naam onthou. Dit was Naji. Terwyl ek gesukkel het 
om te onthou presies van waar ek hom ken, kon ek vir ‘n oomblik 
dieselfde verwarde uitdrukking op sy gesig sien voordat sy oë skielik 
opgeflikker het in ’n vreugdevolle herkenning.
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“Martin!’ het hy uitgeroep. “Kan dit regtig jy wees, Buurman?!  Hoe 
lank was dit gewees? Tien jaar?”

Hy het opgespring uit sy stoel en my met sy sterk arms omhels, 
terwyl ek gelag en hom op die wange gesoen het. Honderde 
kilometers weg van waar ons die eerste keer ontmoet het, het ek 
my nou vasgeloop in hierdie man wat ons buurman was tydens ons 
eerste jare in Mersin. Ons kinders het saamgespeel op die grasperk 
en ons vrouens het stories uitgeruil op die sypaadjie.  Alhoewel dit 
‘n lang tyd gelede was, was die band van vriendskap wat ons gedeel 
het, nog net so sterk soos altyd.

“Kyk na jou, Naji!” het ek gegryns. “Dit lyk my hierdie werk doen jou 
gesondheid goed.”

“Dis eintlik my vrou se lekker kos! Maar die werk is ook goed.  Ons 
verdien baie meer hier as wat ons ooit sou kon verdien in Mersin en 
dis lekker om aan die stuur van sake te wees...”

Hy het vinnig gekyk na die verwarde jong amptenaar wat steeds op 
aandag gestaan het met my paspoort in sy hande.

“Wat’s die probleem hier?” het hy met outoriteit in sy stem gevra. Hy 
het die paspoort gegryp, vinnig daardeur geblaai en aangedui dat 
hy my dokumente wil sien. Ek het dit vinnig aan hom oorhandig, 
terwyl ek dit geniet het om te kyk hoe hy sy outoriteit tentoonstel.  

In ‘n japtrap het hy my dokumente gestempel, geteken en oorhandig 
aan die verstomde amptenaar.

“Gedoen,” het hy geglimlag. “’n Veilige reis vir jou. Dit was wonderlik 
gewees om jou weer te sien.”

Ek het saamgestem terwyl ek my verwonder oor hoe verstommend 
my God is. Dat hy hierdie man bevordering sou gee om te verseker 
dat ons huishoudelike meubels saam met ons kon terugkeer Suid-
Afrika toe.
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Terwyl dit wonderlik was om te kon verslag doen oor die 
verstommende wonderwerke wat God op ons reis gedoen het, was 
dit egter Sy voorsiening in die skynbaar onbenullighede wat dalk 
ons geloof die meeste versterk en die beste herinneringe nagelaat 
het. Een so ‘n situasie het gehandel oor ons troetelhond, Snoopy.

Snoopy was ‘n ware karakter gewees. Sy het al die sjarme en rou 
energie gehad van ‘n straatbrak, want diep binne is dit eintlik wat 
sy was. In ons vroeë jare in Mersin het die kinders ons gesmeek vir 
‘n hond. Omdat ek goeie herinneringe uit my kinderdae oor my 
troetelhonde gehad het, het ek ingestem. Ek het myself ingestel op 
‘n lieflike, opregte hond, dalk ‘n jaghond van een of ander tipe, of ‘n 
gehoorsame skaaphond. Daardie tipe honde was egter baie duur 
in Turkye. In die Moslemkultuur word honde beskou as onrein en 
onheilige diere. Om die waarheid te sê, as jy iemand nou regtig wil 
beledig, sal jy hom ‘n hond noem. Om hierdie rede was honde nie 
juis maklik bekombaar nie.   

Dis nie te sê dat honde nie algemeen in Turkye voorkom nie.  Daar 
is baie honde, maar die meeste woon op straat. Wild gebore, maer 
babahondjies word venynige tropdiere wat die buurtes deurswerwe 
op soek na kos en die kinders terroriseer.  Dikwels, met die plaaslike 
owerhede wat niks doen aan die situasie nie, sal plaaslike inwoners 
self sake in eie hande neem en al die rondloperhonde bymekaar 
maak om dood te maak.

Op een van ons daaglike stappies na die kleuterskool, het Martin 
Junior en Benjamin op ‘n werpsel ses-weke-oue babahondjies 
afgekom. Vol vlooibyte en ondervoed, was hulle beslis nie mooi nie. 
Die seuns het my egter gesmeek om een te hou en ek het ingegee. 
Simbolies het ons die kleinste enetjie uitgekies. Hierdie klein, 
bejammerenswaardige dingetjie moes ons daaraan herinner dat 
God die swakkes kies en hulle sterk maak.

Ons klein “basterbrakkie”, of Snoopy, soos ons haar genoem het, 
het gou deel geword van ons gesin. Haar liggaamsbou het spoedig 
gesonde afmetings aangeneem en haar swart en wit pels het 
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lekker dik geraak. Sy kon egter nooit heeltemal daardie rowwe 
straatvoorkoms waarmee sy gebore was afskud nie. Sy het niks meer 
geniet as om heerlik te baljaar met ons kinders in die agterplaas 
nie. Haar waaiende stert sou haar hele liggaam aan die beweeg sit 
wanneer sy bly was om iemand te sien.

Met ons terugkeer na Suid-Afrika wat al nader gekom het, het ek 
desperaat begin soek na ‘n nuwe huis vir Snoopy. Natuurlik het nie 
een van ons Moslembure dieselfde liefde gehad vir ‘n troetelhond 
as ons nie. Selfs die Christene in ons kerk was nie juis entoesiasties 
gewees nie. Om Snoopy na Suid-Afrika te verskeep was te duur om 
as ‘n opsie te oorweeg. Gevolglik het ek haar na die veearts geneem 
om te hoor wat hy mag voorstel.  Terwyl ek gedink het dit sou 
die menslikste wees om haar te laat uitsit, het die veearts my van 
wreedheid beskuldig. Hy het voorgestel dat ek haar eerder in die 
strate loslaat. Ek het egter geweet daar was geen manier dat ons 
bedorwe prinses dit sou oorleef in die “wildernis” nie. 

Met drie weke oor voor ons vertrek en die seuns wat desperaat 
begin raak het, het ek steeds geen idee gehad hoe om die situasie 
op te los nie. Uiteindelik, op die laaste oomblik, het my ouers vanuit 
Suid-Afrika gebel en gesê hulle sal die buitensporige koste aangaan 
om Snoopy saam met ons te laat vlieg na ons nuwe tuiste. In ‘n 
waansinnige gejaag om alles betyds afgehandel te kry, het ek ‘n 
agent gehuur om my te help met die dokumentasie vir die hond, 
‘n hok gekoop en die nodige medikasie vir haar gekry. Alles in 
‘n poging om te verseker dat haar reis, indien nie eerste klas nie, 
minstens draaglik sou wees.

Sy het die dag ná ons daar aangekom en gretig om haar te gaan 
haal, is ek vroeg op ‘n Saterdagoggend na die groot vragpakhuis 
in Johannesburg. Ek is begroet deur ‘n minder entoesiastiese 
staatsveearts wat my ingelig het dat my dokumentasie alles 
verkeerd was en dat hy geen ander keuse het as om Snoopy terug 
te stuur Turkye toe nie. Hoe ek ook al probeer het, kon ek hom op 
geen manier oortuig dat, ná vyftien jaar in die land, daar niemand 
anders in Turkye was wat die hond sou aanneem nie. Daar was in elk 
geval geen manier waarop ons dit kon bekostig om haar weer terug 
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te laat vlieg nie. Ek het die dokter gesmeek om haar uit te sit, maar 
dit het geblyk dat ek my weer vasgeloop het in ‘n dieredokter wat 
dit as ‘n wrede opsie beskou het. Weer eens het ek myself bevind in 
‘n doodloopstraat.

Hy het ‘n bietjie toegegee en my toegelaat in die stoorruimte sodat 
ek arme Snoopy kon gaan besoek. Bewend van die skok, het sy net 
daar gesit, vasgeketting in haar hok, koppie gebuig in neerlaag 
terwyl sy met smekende oë na my loer. Om haar in so ‘n patetiese 
toestand te sien, was meer as wat ek kon verduur.  Toe ek haar kop 
en ore vryf, het groot bolle hare afgekom as gevolg van die spanning 
wat sy verduur het.

Dit is toe dat ek besluit het om sake in eie hande te neem en haar 
te verlos van die ellende wat sy moes verduur. Ek het ‘n honde-
wurgketting gevat wat teen die muur gehang het en dit sagkens 
oor haar kop gesit. My idee was om die ketting styf te trek totdat sy 
sou flou word en wegglip. Terwyl ek kalmerende woorde aan haar 
fluister, was ek op die punt om die ketting styf te trek toe ek skielik 
God hoor praat met my. 

“Stop!” het Hy gesê. “Waar daar lewe is, is daar hoop.”

Ek het nog nooit voorheen God so duidelik met my hoor praat nie 
en het die ketting vinnig afgehaal. Nadat ek Snoopy weer oor die 
kop gestreel het, het ek uit die gebou geloop. Ek sou maar net God 
moes vertrou om ‘n uitkoms te voorsien.

Later daardie middag het dieselfde moeilike veearts gebel en gesê 
dat hy van plan verander het. As ons hond haar kwarantyntoetse 
slaag, sou hy haar die volgende Vrydag vrylaat. Ek het amper ons 
hond doodgemaak in ‘n misleide poging om my eie probleme op 
te los. Tog het God weer eens bewys dat Hy heeltemal in beheer 
is. Ons seuns, alhoewel glad nie beïndruk toe hulle uitvind wat ek 
amper gedoen het nie, was verheug dat God dit vir hulle moontlik 
gemaak het om weer hul hond terug te kry. ‘n Paar dae later was 
Snoopy weer terug by ons gesin en het met mal bokspringe en 
vreugdevolle gehuppel gewys dat alles vergewe was.  
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Dit alles het egter nog voorgelê. In Turkye was ons gekonfronteer 
met die hartseer realiteit om finaal afskeid te neem van vriende – 
baie van hulle wat vir ons soos familie geword het. Gedurende ons 
laaste kerkdiens het ek en Petro na die talle individue gekyk wat nou 
so ‘n belangrike deel van ons lewens uitgemaak het. Hulle stories 
het vir ewig verweef geraak met ons s’n en om hulle te verlaat, was 
verdowend pynlik. 

In ‘n pragtige gebaar het Hussein, ons eerste dissipel in Malatya, met 
moeite ‘n skottel water gebring na waar Petro gesit het en delikaat 
haar sandale verwyder. In trane het hy sagkens haar voete gewas as 
‘n simbool van diens, op die manier wat Jesus dit gedoen het. Ons 
wat toegekyk het, het ook gehuil. Ons is almal herinner aan die talle 
kere wat Petro liefdevol sy gebreklike, vereelte en gekneusde voete 
gewas en versorg het as ‘n teken van haar medelye met hom.

Ek het my laaste aand in Turkye op die oewer van die Eufraatrivier 
saam met my drie spanmaats gespandeer. Angus, Necati, Tilmann 
en ek het toegewyd omgesien na die braai,  terwyl ons die heerlike 
geur van die skaapribbetjies wat op die kole braai, geniet het.  

Tilmann, met sy gesig verlig deur die brandende hout, het my op 
die skouer geklop, terwyl die vier van ons vir ‘n oomblik gestop het 
om saam te bid. Nog nooit voorheen het ek sulke diep vriendskap 
en gemeenskap ervaar as wat ek met hierdie drie manne beleef het 
nie. Hulle het my in moeilike tye ondersteun, in ons oomblikke van 
vreugde gedeel en my in my wandel met God uitgedaag. Ek het 
saam met hulle as hul spanleier begin bedien: nou het dit eerder 
gevoel of ek hulle broer is.

Op daardie oomblik was die son besig om in ‘n briljante oranje tint 
op die horison onder te gaan, net soos wat ons tyd in Turkye ook 
onder gegaan het. Dit het die einde van ‘n era gesimboliseer en ons 
het geweet dit sou nooit weer dieselfde wees nie. Ons het God egter 
vertrou dat Hy nie net iets beter vir ons in gedagte het nie, maar ook 
dat die talle diep verhoudinge wat ons in Turkye opgebou het, in 
die jare wat kom sou groei.  
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Met ‘n glimlag het ek my blikkie koeldrank gelig, voor elkeen van my 
drie vriende gebuig en ‘n heildronk op hulle ingestel.

“My broers vir altyd!” het ek gesê. 

Hussein was Petro se  voete by ons afskeids seromonie in  
Malatya, 2006

Oorhandiging van 
leierskap  van die  

Malatya gemeente 
aan  Tilmann & 

Necati
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Hoofstuk 9

Ses maande ná ons terugkeer na Suid-Afrika het dit gelyk of ons 
uiteindelik gewoond begin raak het aan die nuwe realiteite van ons 
lewens. Die emosionele aanpassing wat gepaard gegaan het met 
ons herinskakeling by die Suid-Afrikaanse samelewing, was ‘n skok 
vir ons almal. Suid-Afrika was nie Turkye nie en sal ook nooit wees 
nie. Die Suid-Afrika waarna ons in 2006 teruggekeer het, was ook 
nie dieselfde land wat ek en Petro in 1993 verlaat het nie. Mense en 
plekke wat voorheen aan ons bekend was, het in ons afwesigheid 
verander en die hele lewenswyse was dramaties anders as toe ons 
laas hier gewoon het.  Alhoewel baie van die verandering ten goede 
was, het dit steeds vir ons tyd geneem om weer tuis te voel in dit 
wat meer gevoel het soos nog ‘n vreemde land.

Nogtans het ons uiteindelik in ons nuwe lewe aangepas. Binne 
maande het ons ‘n nuwe huis, nuwe vriende en nuwe skole vir die 
seuns gehad. Ons het dus ‘n nuwe lewe as gesin begin. Die rol wat 
ek in Suid-Afrika by Operasie Mobilisasie toegewys was, was om die 
kerk te mobiliseer om aktief in sendingwerk betrokke te raak. Dit 
het ek gedoen deur my eie persoonlike ervaringe in die veld te deel. 
Dit was opwindend en het baie vrug opgelewer. Ironies genoeg, 
ná jare van vrees vir ons lewens in Turkye, het Petro die relatiewe 
veiligheid van hierdie land van ons, wat juis oor die algemeen 
beskryf word as ‘n gevaarlike land, geniet. Die seuns het selfs begin 
om hul argumente in ons huis nie meer in Turks te voer nie, maar in 
Afrikaans.

Dit is egter verstommend hoe radikaal ‘n mens se lewe in ‘n kits kan 
verander, sonder enige waarskuwing.   

Die 18de April 2007 het begin soos enige ander dag in ons 
huishouding. Petro het drie slaperige seuns weg gestuur skool toe, 
terwyl die son nog besig was om sy stadige opkoms oor Pretoria 
se horison te maak.  Ek het my stiltetyd met die Here geniet vir nog 
‘n rukkie langer ná hulle almal weg is. As Hy my probeer waarsku 
het oor wat op daardie oomblik aan die gebeur was, duisende 
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kilometers ver weg, het ek dit nie opgemerk nie. 

Ná ‘n oggend by die OM-kantore waar ek spreekgeleenthede by 
kerke vir die naweek gereël het, is ek daar weg om Benjamin en 
Samuel by hul skool te gaan oplaai. Ek het die motor in die boomryke 
straat langs die skool geparkeer en op die enjinkap van die motor 
gesit en wag op die seuns. Uiteindelik het ek Samuel voor die hek 
sien gesels met ‘n groep vriende, met Benjamin agter hom besig om 
hom te probeer aanjaag.  Ek het vir hulle gewaai en beduie dat hulle 
gou moet maak aangesien ons ook nog vir Martin Junior by sy skool 
moes gaan oplaai.

My telefoon het gelui.

Ná ’n kort vertraging het ‘n bekende stem deurgekom.  “Hallo, 
Martin, dis Stephan.”

“Stephan!” het ek bly uitgeroep. “Vriend! Hoe gaan dit daar in 
Mersin?”

Met hul sakke wat los oor hul skouers hang, het die seuns dit 
uiteindelik tot by die motor gemaak en begin stry oor wie op die 
voorste sitplek langs my gaan sit.

“Martin, ek is jammer, maar ek het slegte nuus.” Sy stem het 
gespanne geklink en beklem, asof hy probeer het om sy emosies 
onder beheer te hou.

“Hulle is dood, Martin. Necati en Ugur. En Tilmann.  Vermoor in die 
kantoor vanoggend. Ek is jammer...”

Vir ‘n oomblik was my kloppende hart, wat skielik in ‘n  pynvolle, 
oneweredige ritme binne my borskas begin klop het, al waarvan ek 
bewus was. Dood? Maar ek het hul almal, al drie van hulle, slegs 
‘n paar kort maande gelede nog gesien. Necati en Tilmann, my 
medewerkers, en Ugur, Necati se vriend en nuwe lid van die span.

Ek kon slegs vaagweg Stephan se stem hoor terwyl hy verder met 
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my praat asof deur ‘n blok sement.

“Ons weet steeds nie al die besonderhede nie. Dit het vanoggend 
gebeur. Ek wou hê jy moes dit by ons hoor voordat dit die media 
bereik.  Martin, is jy nog daar?”

“Ek is hier,” het ek sag gesê. “Kyk, Stephan...ek moet gaan. Ek bel jou 
later.”

Met bewende hande en bene het ek in die motor geklim.  Die seuns 
het hul stryery lank genoeg gestop om te besef dat daar iets fout is.  

“Pa? Is jy oukei?” het Benjamin gevra. 

“Nee. Maar ek kan julle nie nou vertel nie. Kom ons gaan laai julle 
broer op.”
Op een of ander manier, deur op outomaties te funksioneer, het 
ek dit reggekry om die motor veilig deur die besige verkeer tot by 
die skool te bestuur. Ek het my weg gevind tot by Martin se skool, 
bewus van weinig meer as my oorweldigende hartseer.    

“Moord in Anatolia – Christen Sendelinge en Turkse Ultranasionalisme”, 
‘n verslag deur die Europese Stabiliteitsinisiatief op die moorde 
op Christen sendelinge in Anatolia en ‘n ondersoek na Turkse 
ultranasionalisme, gepubliseer in Berlyn op die 12de Januarie 2011, 
sowel as rekords van die hofverrigtinge van die verhoor van die 
verdagtes wat later gearresteer is vir hierdie grusame daad, gooi 
lig op die gebeure wat aanleiding gegee het tot die moorde. Die 
volgende scenario het hom skynbaar in Malatya afgespeel in die 
aanloop tot die moorde.

Vroeg daardie oggend het vyf ontnugterde jong mans by ‘n koffiewinkel 
in Malatya ontmoet om die afgryslike planne te finaliseer waaraan 
hulle al vir maande werk.
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“Ons doen dit vandag,” het Emre gesê, terwyl sy ontbyt koud word op 
die bord voor hom. Opgewonde het hy die detail van die plan met sy 
vriende bevestig. “Ek het die handskoene, toue en gewere in die kar. Ons 
is reg.” 

Cuma het sy kop beangs geskud. “Ek kan nie sien hoekom ons die gewere 
benodig nie. Ook nie die messe nie.” Hy het doelbewus na Abuzer gekyk, 
wie hy geweet het, die wapens in sy baadjie se sakke versteek het..  “As 
die idee bloot is om inligting te bekom, hoekom het ons nodig om so 
gewelddadig te wees?”

“Dit was nooit die idee nie!” het Emre geblaas. “Hierdie mense wil ons 
land vernietig en ons kinders doodmaak!  Iemand moet hule stop. 
Moenie ‘n idioot wees nie, Cuma.  As ons nie die eerste skuif maak nie, 
dan stel ons ons eie lewens en ook dié van ons families in gevaar.”
Abuzer, Salih en Hamit het almal instemmend geknik. 

“Ek sweer, Cuma – trek nou kop uit en ek belowe jou, as die Christene nie 
agter jou aankom nie, sal ek!”

Geskok deur die heftigheid van Emre se dreigement, het die ander 
vier jongmanne vir ‘n tyd lank in stilte gesit. Hulle het verseker geweet 
van Emre se gewelddadige neigings – as inwoner van dieselfde 
universiteitskoshuis het hulle gehoor hoe hy in die verlede ander mense 
gedreig en aangeval het. Hy het selfs weggekom met misdade wat 
hy gepleeg het weens sy kontakte met hoëlui in die polisiemag. Om 
die waarheid te sê, sowel Hamit as Cuma het gesien hoe Emre ander 
studente op twee geleenthede vroeër die jaar gesteek het. Daarná het 
hy homself kalm skoon gemaak voordat hy doodluiters na die plaaslike 
polisiestasie gestap het om te gaan seker maak dat geen klagtes gelê 
word nie. Selfs nou was die koue wreedheid van sy toon ontstellend.

“Is jy seker hulle vermoed niks nie?” het Hamit uiteindelik gevra.

“Niks nie,” het Emre gegrynslag. “Ek het julle vertel, ek het Necati geheel 
en al geflous. Hy dink regtig ek is ernstig oor bekering. Hy’t my selfs 
uitgenooi na hulle kerkdiens die ander dag.” Emre het gelag. “Stel julle 
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dit voor – almal van hulle sit daar en dink ek is ook een van hulle, maar 
intussen sit ek daar en dink by myself hoe maklik dit gaan wees om 
hulle almal keel-af te sny!” 

Hy het uit sy stoel opgestaan en aan Abuzer beduie om hom te volg. 
“Komaan. Kom ons gaan kyk of dit nie alreeds tyd is nie. Ons  ontmoet 
by die sportsentrum.  Tot dan, onthou dat Allah met ons planne is – en 
so ook my vriende in die regering!”

Petro was in die kombuis besig toe ek dit uiteindelik teruggemaak 
het tot by ons huis. Die drie seuns, hul gesigte vaal van die kommer, 
het my gevolg. Ek het hul bekommerde fluistering tydens die lang 
rit terug huis toe gehoor en het geweet dat my stilte baie onstellend 
vir hulle was.  Ek het egter nie daarvoor kans gesien om die vloed 
van emosie binne my los te laat voordat ek in ‘n veilige omgewing 
was nie. My vrou se arms was die veiligste plek waaraan ek op 
daardie stadium kon dink.

Verdag gemaak deur die stilte waarmee haar gewoonlik rumoerige 
gesin in die huis gekom het, het Petro dadelik geweet daar is iets 
fout. In ‘n kits was sy by my met haar hande op my gesig. 

“Iets vreesliks het gebeur...” het ek begin. Toe kon ek dit nie langer 
inhou nie.

“O God, help my! Hulle is dood, Petro. Tilmann, Necati en Ugur. 
Stephan het my vertel. Hulle is vermoor. Ek weet nie meer as dit 
nie, maar dit het regtig gebeur.  Dis nie ‘n grap nie en ek kan dit nie 
verduur nie!”

“Nee...!” het Petro geskok uitgeroep. “Susanne en Semsha? Is hulle 
oukei?”

Ek het uitgereik om haar te vertroos, maar was self alreeds so 
hard aan die huil dat ek skaars regop kon bly staan. Die seuns, 
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heelwaarskynlik niks minder geskok om hul ouers in so ‘n toestand 
te sien nie as oor die verskriklike nuus van ons vriende, het saggies 
in die hoek van die kombuis begin huil. 
Ná ek daarin geslaag het om myself weer tot bedaring te bring, 
het ek my ouers en die direkteur van OM Suid-Afrika gebel. Binne 
minute was hulle oppad na ons huis toe om ons te kom bystaan met 
vertroosting en begeleiding deur die volgende aantal moeilike ure.  
Later was ek ook in staat om Stephan weer te bel. Die detail was op 
daardie stadium egter nog vaag en niemand het presies geweet wat 
aangaan nie, behalwe dat ons drie vriende dood is. Heel te verstane 
was die Christengemeenskap in Turkye baie geskok oor wat gebeur 
het én baie, baie bang. Ek het dadelik geweet dat ek nodig het om 
daar met hulle te wees op hierdie tydstip. Ek was onseker oor hoe 
dit enigsins moontlik sou wees, maar het vertrou dat God dit vir 
ons moontlik sou maak om terug te keer Turkye toe, al sou dit net 
tydelik wees.

Geboë oor vyf blaaie lyntjiespapier, het Emre, Hamit, Salih, Cuma en 
Abuzer saam gesit om hul laaste boodskappe aan hul families te skryf. 

“Ons is broers. Ons gaan na ons dood,” het hulle geskryf.

“Ons mag dalk nie terugkeer nie. As ons sou sterf, sal ons martelare 
wees. Die wat bly lewe moet mekaar help.  Gee ons julle seënwense. Ons 
vyf is broers, ons gaan na ons dood, ons mag dalk nie terugkeer nie.”

Hulle het kortliks saamgebid. Toe sit hulle die briewe in hul sakke, neem 
hul wapens op en begin met die kort tog straat-af na Kayra se kantore.

Ek en Petro kon daardie aand nie slaap nie. Ons gevoelens het 
gewissel tussen rou droefheid en besorgdheid oor ons beplande 
vlug Turkye toe om die begrafnis te gaan bywoon . Ons het baie tyd 
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in gebed deurgebring en tot God uitgeroep om dit te kan verwerk 
wat vandag gebeur het.

Ons vraag was nie sodanig hoekom dit moes gebeur nie.  Ons het 
immers 15 jaar in Turkye gewoon en was bewus van die risiko. Ons 
het ook geweet dat al drie mans hul lewens gewillig sou neerlê vir 
die evangelie. In plaas daarvan het ons eerder gewonder hoekom 
ons nie ook onder hulle was nie. Hoekom is ons gespaar, terwyl my 
drie vriende vermoor is? Hoekom het God ons geroep om Turkye 
te verlaat slegs ‘n paar maande voor hierdie voorval wat die kerk in 
Malatya in sy grootste krisis sou dompel?  

Daardie aand het ek in my joernaal geskryf, “Gister was verseker 
die afgryslikste dag van my lewe. My drie vriende, Necati, Ugur en 
Tilmann is vermoor in my kantoor. Hulle is doodgemaak vir Jesus 
en Sy koninkryk…hulle het die hoogste prys betaal. Die wêreld was 
hulle nie waardig nie! Ek is trots om hulle broer en vriend te wees!”

Gokhan en sy vrou Gulshen, Turkse Christene wat deur die kerk in Ankara 
gestuur is om die span in Malatya te versterk, het dadelik geweet iets is 
nie reg nie. Hulle het vir ‘n lang tyd by die geslote kantoordeur gestaan 
en klop en roep en selfs die kantoor-telefoon ‘n lui gegee, maar kon 
geen antwoord kry nie. Dit het geblyk dat nie een van die drie mans 
wat hulle verwag het om vandag te ontmoet, beskikbaar was nie.

Van binnekant die kantoor kon hulle egter klanke soos ‘n gekreun hoor.

Verdag, het hulle die polisie gebel. Tot hul verbasing was die polise binne 
slegs ‘n paar minute daar. Die volgende oomblikke was soos die tonele 
van ‘n film. Die polisie het ‘n paar keer hard aan die deur geklop en toe 
besluit om oor te gaan tot drastiese stappe en die deur af te breek. Daar 
op die vloer het Gokhan sy drie medewerkers gesien in ‘n poel bloed, vol 
steekwonde, hul hande en voete vasgebind en hul kele afgesny.

Die drie vermoorde manne was nie alleen in die kantoor nie. Hamit, 
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Salih en Cuma is net daar gearresteer, hul hande vol bloed van hul 
slagoffers. Abuzer is ontdek een vloer laer, op ‘n balkon, besig om te 
probeer ontsnap. Emre, die meesterbrein agter alles, is ‘n oomblik later 
gevind waar hy beseer gelê het op die sypaadjie voor die gebou. Hy het 
van die derde verdieping afgeval in ‘n poging om te probeer ontsnap.  

Dit was ‘n toneel wat Gokhan nooit sal vergeet nie.

Ek en Petro het God op wonderbaarlike maniere sien werk te midde 
van die deurmekaarspul en die gejaagdheid van die daaropvolgende 
paar dae.

Ons plan was om terug te vlieg na Turkye, betyds vir Necati se 
begrafnis, asook om ons vriende in die kerk in Malatya te ondersteun. 
Ongelukkig sou ons die begrafnisse van Tilmann en Ugur misloop. 
Natuurlik sou dit beteken dat ons visums moes bekom om Turkye 
binne te gaan. Ons moes ook ‘n noodpaspoort vir Petro kry, 
aangesien haar paspoort onlangs verval het. En ons sou ook op een 
of ander manier die geld bymekaar moes maak vir die vliegkaartjies. 
Ons moes in die verlede leer om God te vertrou vir groot bedrae 
geld, so dit was niks vreemds vir ons toe ons binne slegs ‘n paar kort 
ure die R40 000 wat ons benodig het vir my en Petro om na Malatya 
te vlieg, bymekaar gemaak het nie. 

By die Turkse ambassade in sentraal-Pretoria is ons met baie 
simpatie ontvang. Ten spyte van die feit dat die Turkse regering my 
en Petro op ‘n swartlys geplaas het, is ons feitlik onmiddellik tydelike 
besoekersvisums toegestaan. Dalk selfs nog meer verstommend 
was dat Petro haar paspoort van die Suid-Afrikaanse Departement 
van Binnelandse Sake binne slegs een dag ontvang het!

Nuus oor wat in Malatya gebeur het, het vinnig versprei en binne 
dae het die internet gewemel van weergawes van wat gebeur het 
met my drie vriende, baie daarvan nie waar nie. Ongelukkig het dit 
geblyk dat selfs die internasionale kerk geval het vir die histerie wat 
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die media oor die internet geskep het deurdat hulle ook grusame en 
sensasionele weergawes van die gebeure rondgestuur het. Van my 
kant af het ek ‘n paar onderhoude met die radio en koerante in Suid-
Afrika toegestaan. Ek het op die heroïsme en liefde van my vriende 
gefokus en die selfopofferende manier waarop hulle vir Jesus geleef 
het, nie op die tragiese manier waarop hulle gesterf het nie.  

Intussen het die nuus van ons beplande besoek aan Turkye selfs tot 
by die Suid-Afrikaanse ambassade in Ankara versprei. Hulle het my 
twee keer gebel en ernstig versoek dat ek nie Turkye toe kom nie. 
“Jou naam is in al die koerante,” het hulle verduidelik. Ons weet dis 
belangrik vir jou om daar te wees, maar ons vrees vir jou veiligheid. 
Asseblief, moenie kom nie.” Ek het hulle besorgdheid verstaan en 
waardeer, maar ek en Petro sou nie weifel om in Turkye te wees op 
so ‘n kritieke tyd soos hierdie nie.

Ná amper twee dae se probeer, het ek uiteindelik daarin geslaag 
om telefonies kontak te maak met Susanne. Die nuwe weduwee, 
terwyl sy steeds besig was om tot verhaal te kom na wat gebeur het, 
was verbasend kalm. Sy het bedaard ons medelye ontvang en ons 
vrae beantwoord oor wat gebeur het. Sy het ons vertel dat Angus, 
van wie ons die laaste paar dae ook nie gehoor het nie, met sy 
gesin verdwyn het nadat die details van die gebeure in ‘n plaaslike 
koerant gepubliseer is. Ek was hartseer dat hy nie agtergebly het om 
vertroosting te bied aan die gemeente en die res van die span te lei 
nie. Nogtans het ek begrip gehad vir die geweldige spanning wat 
hy ook moes beleef het.  

Susanne was te besig met haar eie rouproses om nog veel gepla te 
wees oor die verdwyning van haar vriende.  Sy was geïrriteerd met 
Tilmann oor iets wat vroeër daardie oggend gebeur het. Rondom 
etenstyd het sy hom uiteindelik probeer bel, maar kon nie deurkom 
nie.   Sy het geen idee gehad dat daar iets fout was nie, totdat ‘n 
vriend haar later die dag gebel het om te hoor of sy weet wat gebeur 
het. Dit het uitgekom dat die polisie die media oor die gebeure 
gekontak het nog voordat hulle die familie ingelig het. Sy het vir ure 
by die polisiestasie gewag en gesmeek vir een of ander vorm van 
inligting, voordat sy uiteindelik vertel is dat haar man dood is.
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Niemand wou instem om Tilmann te begrawe nie.  Susanne wou 
hê dat Malatya, die dorp waar hy gesterf het, sy finale rusplek moet 
wees. Die plaaslike owerhede het egter gerugte versprei dat dit ‘n 
sonde is vir Moslems om ‘n graf vir ‘n Christen te grawe.  Susanne 
was egter vasberade; Tilmann sou in Turkye begrawe word.

Uiteindelik het vrywilligers van ‘n gemeente in ‘n ander dorp 
ingestem om vir hom ‘n graf in ‘n ou Armeense begraafplaas te 
grawe wat al vir ‘n honderd jaar nie meer in gebruik was nie.

Die plaaslike media was gretig vir ‘n onderhoud met die weduwee, 
maar sy wou nie met hulle praat nie. Haar rousmart was nog te vars 
en pynlik om dit met die res van die wêreld te deel. God het haar 
egter versterk en haar geïnspireer met die woorde wat Sy seun 
vanaf die kruis gespreek het: “Vergewe hulle, want hulle weet nie 
wat hulle doen nie.”

In slegs een sin, het die media later berig, het hierdie dapper vrou 
meer vir Christenskap in Turkye gedoen as wat ‘n duisend sendelinge 
in ‘n duisend jaar kon doen. 

Aan boord ‘n vlug van Olympic Lugdiens, wat ons via Athene na 
Istanbul sou neem, was ek vasgevang in ‘n warboel van emosies. 
Ek en Petro het alleen gereis aangesien ons ouers na die kinders 
omgesien het. Ons was verlig, wetende dat hulle in goeie hande 
was. Drie dae in die vuurproef in was ek egter steeds besig om tot 
verhaal te kom met die golwe van smart, wat my soms onverwags 
deur die die loop van die dag sou tref. Elke af en toe sou ek in ‘n 
vars opwelling van emosie uitbars, terwyl ek rou oor my vriende 
en só skuldig voel dat ek nie daar was saam met hulle nie. Dit was 
heelwaarskynlik goed dat ek en Petro twee sitplekke by die venster 
gehad het vir onsself.  

Aan die ander kant was ons ook opgewonde om so gou  te kon 
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terugkeer na Turkye. Ons het daarna uitgesien  om weer sommige 
van ons vriende te sien wat ons so erg  gemis het sedert ons met ons 
nuwe lewe in Suid-Afrika begin het. 
Oorweldig deur hierdie botsende gevoelens, het ek in vars trane 
uitgebars terwyl ons vlug deur die rookmis van Istanbul neerdaal. 
Ten spyte van alles wat gebeur het, het dit gevoel of ons huis toe 
kom. 

In die lughawe se terminaal, het ek met vreugde na die melodieuse 
Turkse taal geluister wat so bekend vir my was. Ek en Petro het ons 
weg gevind na die immigrasietoonbank. Ons was moeg en angstig, 
maar vol vertroue dat ons dit so gou as moontlik sal maak tot by ons 
vriende wat in die aankomssaal op ons gewag het. 

Petro was voor my in die ry. Toe die immigrasiebeampte aan haar 
beduie om nader te kom, het sy na die toonbank gestap en haar 
paspoort oorhandig. Dis was nie lank nie voordat die beampte sy 
kop geskud en haar gevra het om eenkant te staan. 

Verward, het Petro in Turks beswaar gemaak,“Jy’t nie eens gekyk na 
my visum nie!”

Ek het vinnig na die toonbank oorgestap om my by my vrou aan te 
sluit. Ek het my paspoort aan die amptenaar getoon en beduie na 
die nuwe visumplakker wat slegs twee dae vantevore uitgereik is.  

“Nee,” het die amptenaar herhaal. “Wag asseblief hier.” 

Teen hierdie tyd het ek al geweet hoe hierdie dinge werk - ek sou 
nie net mak eenkant staan en kyk wat gebeur nie. Soos enige 
goeie Turkse man, het ek luidrugtig aangedring om te weet wat 
die probleem is.  “Kan jy nie sien dat ons heeltemal aanvaarbare 
visums het nie? Ek dring daarop aan dat jy ons deurlaat. Wat is die 
probleem?”

Ek moet die amptenaar ‘n bietjie krediet gee; sy vermoë om 
onverskrokke stil te bly in die aangesig van so ‘n uitbarsting was 
indrukwekkend gewees. 
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Uiteindelik het ‘n ander, skynbaar belangriker, amptenaar haar weg 
gevind na ons toe.
“Meneer, mevrou,” het sy beleefd gesê. “Ek gaan julle moet vra om 
my te volg. Julle vlug het alreeds sy passasiers aan boord geneem 
en wag net op julle.”

“Ons vlug?” het Petro uitgeroep.

“Ons wil nie op ‘n vlug wees nie. Ons wil in Turkye wees,” het ek 
geprotesteer.

Sy het haar skouers opgelig en geantwoord, “Ek’s jammer, maar ek 
kan dit nie toelaat nie.” Toe neem sy ons paspoorte by die ander 
amptenaar, waai dit vir ons en begin terugloop na die vertrekhekke. 
“Volg my asseblief,” het sy oor haar skouer geroep. 

Ons het nie veel van ‘n keuse gehad nie. In algehele skok het ons 
agter haar aangestap terwyl ons probeer uitwerk het wat om 
omtrent die situasie te doen. Met elke tree het ons verder weg 
geloop van die plek waar ons so graag wou wees, in Turkye saam 
met ons kerkfamilie. Om so naby te gekom het, op Turkse grond en 
dan op die laaste oomblik weggewys te word, het oneindig wreed 
gevoel. Wat was God besig om te doen? 

Terwyl ons hande vashou, was ek en Petro sprakeloos en nie in staat 
om veel meer te doen as om mekaar in verwarring aan te staar nie. 
Elke af en toe sou die amptenaar haar vinnige stappie ‘n bietjie 
inhou en ons aanmoedig om vinniger te loop. Ten spyte van die 
verbystering, het ek en my vrou in oomblikke soos hierdie, regtig 
vreugde daaruit geput om al stadiger aangestrompel te kom.  

Uiteindelik, ten spyte van ons beste pogings, het ons dit terug 
gemaak tot by die vliegtuig. Dit was dieselfde vliegtuig waarvan 
ons sopas afgeklim het ná baie ure in die lug. Ons paspoorte is aan 
die kaptein oorhandig, wat ons van onder sy pet aangegluur het. 
Daarna is ons vergesel na twee afgekordonde sitplekke agter in die 
vliegtuig.  Ek het soos ‘n stoute kind gevoel wat aangesê is om op 
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die “stoute stoel” te sit.

Toe was ons weer in die lug. Die groot vliegtuig het hoogte verkry 
deur in lui sirkels bokant Istanbul te draai voordat dit rigting gekry 
het Athene toe. Vanuit my sitplek het ek in trane toegekyk hoe die 
Turkse landskap uit sig verdwyn totdat ons omring was deur dik, 
wit wolke.

Alhoewel ek oortuig is dat die lugwaardinne nie heeltemal oortuig 
was van my waardigheid om hul diens te ontvang nie, het ek vir 
kopieë van die plaaslike Turkse koerante gevra. Ek het dit tydens 
ons kort vlug na Griekeland deurgeblaai. My vriende se gesigte het 
vanuit die bladsye na my gestaar en ek het aan ons gelukkige tye 
saam teruggedink. Die afgryslike insident het opslae gemaak in die 
media; daar was bladsy op bladsy berigte oor wat gebeur het.  

Die media was nooit gaaf teenoor my tydens ons tyd in Turkye 
nie. Ek moes dikwels die ergste van hul vlymende aantygings en 
ongegronde bewerings deurstaan. Tog, nou het hulle op ‘n sagte 
wyse verslag gedoen – iets wat ek glad nie verwag het nie. Hulle 
het woorde soos “tragedie”, “ramp” en “sinlose moord” gebruik om 
te beskryf wat gebeur het. Hierdie keer het hulle juis die mense 
verdedig wat hulle altyd so swart gesmeer het. Dit was amper asof 
hulle die rol erken het wat hulle gespeel het in die opbou tot die 
moorde. 

In Athene was ons gedwing om aanboord die vliegtuig te wag tot 
almal afgeklim het. Daarna het ‘n paar kwaai Griekse polisiemanne 
ons by ons sitplekke ontmoet. Teen hierdie tyd het ons al begin 
gewoond raak aan die petalje en het emosieloos opgestaan om 
hulle te volg.  Hulle het ons na ‘n bedompige, vensterlose vertrek in 
die hart van die lughawe begelei. Met geen bagasie, geen kos en nie 
eens ‘n geringe verduideliking van wat aangaan nie, het ek en Petro 
gelate op die lang staalbank in die vertrek gaan sit. Ons het uitgeput 
probeer glimlag vir die duisende ander mense wat ook daarbinne 
saamgedrom was.

Dit was ‘n lang middag gewees. Ons het gewag, vir meer as twaalf 
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ure, onseker wat om te doen. Ek het die Suid-Afrikaanse ambassade 
probeer bel vanaf my selfoon, maar dit was ‘n openbare vakansiedag; 
daar was niemand in die kantoor om ons te help nie. Die Griekse 
amptenare wat elke af en toe hul verskyning gemaak het, was 
skynbaar net so gefrustreerd oor die situasie soos ons. Hulle was 
blykbaar onsteld oor wat die Turke aan hulle afgesmeer het. Met hul 
gebroke Engels was hulle egter nie in staat om veel meer aan ons te 
kommunikeer as dat ons moet bly net waar ons is nie.

Ons het egter geweet wat die uitkoms gaan wees. Ons sou moes 
terug vlieg Suid-Afrika toe. Ons planne om terug te keer na 
Turkye, is op die laaste minuut geflous. Ons sou die begrafnisse 
van ons vriende misloop en uitmis op die geleentheid om ons 
kerkfamilie te vertroos. Dit het gevoel soos die ergste sameloop van 
omstandighede, dat die Here ons sou toelaat om so naby te kom 
en dan weggewys te word. Hoekom sou Hy ons hoop gee vir die 
moontlikheid van sukses, as Hy nie beplan het om te voltooi wat Hy 
begin het nie?

Laat die aand is ons weer geroep. Geen verduidelikings, geen 
verskonings het gevolg nie; net ‘n vinnige stap deur die internasionale 
terminaal, ‘n kwaai kaptein wat ons paspoorte ontvang het en ‘n 
vernederende stap na die sitplekke heel agter in die vliegtuig.

Nou het ek verstaan hoekom jy nie vooraf hierdie sitplekke kan 
bespreek nie; hulle was gereserveer vir godsdienstige ekstremiste, 
soos ek en my vrou.
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Agur en sy verloofde

Die kerk plantings span Malatya 2006 . Agter van links na regs Angus, 
Elizabeth, Suzanne, Petro, Shemsha. Voor van links en regs Tilmann, 

Martin, Samuel & Necati
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Hoofstuk 10

Dit was ‘n vars herfsoggend in April 2007. Die Operasie Mobilisasie-
opleidingsbasis in Pretoria was toe onder digte, nat mis. In die 
klein saaltjie wat dien as ‘n lesinglokaal, was byna eenhonderd 
sendelinge en studente bymekaar om saam met ons gesin te deel 
in ‘n gedenkdiens vir ons vermoorde vriende. 

Met diepe toewyding en passie het die jongmense rondom my 
entoesiasties gesing oor God wat nie net gee nie, maar ook neem. 
Hule het oor totale oorgawe aan Jesus gesing en ek het gewonder 
hoe baie van hulle regtig begryp wat dit beteken om jouself aan 
God se magtige en soewereine hand te onderwerp.

Soos wat die tyd van aanbidding tot ‘n einde gekom het, het ek stadig 
my weg na vore gevind om die gehoor toe te spreek. Ek was diep 
geraak dat so baie mense tyd gemaak het om te kom deel in hierdie 
spesiale geleentheid. Huiwerig, het ek oor my dierbare vriende 
begin praat. Ek het oor hulle toewyding aan God en hul liefde vir die 
Turkse mense gepraat. Ek het gepraat oor my pyn om sulke hegte 
vriende aan die dood af te staan en my diep teleurstelling dat ek nie 
in staat was om te gaan en my hartseer met hul familie en vriende 
in Turkye te deel nie. Hierdie geleentheid was die naaste wat ek 
daaraan sou kom om hierdie gebeurtenis emosioneel af te sluit en 
ek het almal teenwoordig bedank dat hulle die tyd afgeknyp het om 
saam met my en my gesin te kom rou.

In ‘n gewyde optog het ons die saal verlaat en uitgestap die koue in 
na ‘n klein, oop stukkie veld in die skadu van dennebome.  Daar, in 
die klipperige kleigrond, was ‘n gat.  

Ek het die drie foto’s van my vriende wat ek spesiaal vir hierdie 
geleentheid laat vergroot het, in my hand geneem.
Ná ons mislukte poging om terug te keer Turkye toe, het dit ‘n 
redelike lang tyd geneem voordat ek uiteindelik vrede begin kry het 
oor wat gebeur het. Om een of ander rede het God geweet dat dit 
nie vir my en Petro goed sou wees om daar te wees nie.  Dalk sou dit 
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te gevaarlik wees vir ons, of sou dit mense se aandag afgetrek het 
van die betekenis van wat gebeur het. Hy het egter ook geweet dat 
dit belangrik was vir sowel die Christene in Turkye as my gesin, om 
te weet dat ons minstens probeer het. Ons het elke mens-moontlike 
poging aangewend om daar te wees vir die kerk in daardie donker 
uur en hulle het dit geweet. Later het baie Turkse gelowiges 
boodskappe aan ons gestuur waarin hulle ons meegedeel het dat 
hulle baie bemoedig was deur die gedagte dat ons, bewus van die 
risiko’s en die kostes daaraan verbonde, steeds gepoog het om 
saam met hulle te wees.

Selfs al het ek op ‘n sekere vlak God se motiewe begin verstaan 
oor waarom Hy ons so naby laat kom het net om ons weer te laat 
terugdraai, het ek steeds die behoefte gehad om behoorlik afskeid 
te neem van my vriende. Daarom, omring deur ‘n sirkel van OM-
sendelinge wat toekyk, het ek en my gesin eerbiedig die foto’s in 
die gat geplaas. 

“Hulle het geweet dit kan gebeur,” het ek met die skare stil toeskouers 
gedeel. “Hulle het hierdie lewe gekies. Hulle was nie onder dwang 
om hulself te offer nie, maar het dit gewillig gedoen, uit liefde vir 
Jesus en vir die Turkse mense.”  

Ek het weer aan Tilmann gedink en aan die manier waarop sy sterk 
bene die pedale van sy fiets getrap het om hom met vasberadenheid 
na die kruin van die heuwel te neem. Ek het weer sy natgeswete 
gesig gesien, terwyl sy oë blink van die vreugde wat hy ervaar het 
om sy liggaam in onderwerping te bring en te dryf om die taak te 
verrig wat hy hom toegeskryf het.

“Ek kan my nie indink hoe daardie laaste oomblikke vir hulle moes 
gewees het nie,” het ek ernstig gesê. “Ek weet hulle het gely. Ek weet 
egter ook dat hulle getrou sou bly  tot die einde toe. Ek het geen 
twyfel nie dat hulle hul lewens gewillig en dapper prysgegee het.”

“Ek is ook seker dat God hulle krag gegee het om die weg te aanvaar 
wat Hy vir hulle gekies het. Hulle het die ewigheid ingegaan as Sy 
gehoorsame kinders en lof van die Vader ontvang. Alhoewel die 
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proses besonders wreed was, weet ek met sekerheid dat hulle op 
daardie dag gebore is in ‘n werklike en baie wonderliker, ewige lewe.”

Martin Junior en Benjamin het vorentoe getree om ‘n klein houtkruis 
aan die voet van die tydelike graf te plant van waar Ugur, Necati 
en Tilmann vir ons glimlag. Toe, met kinderlike entoesiasme, het 
Samuel hul name aan die dwarsbalk van die kruis vasgesteek.

“Ons los hierdie kruis as ‘n getuienis van hul offer,” het ek gesê. 
“Wanneer ons dit sien, mag ons ook herinner word om daaroor ná 
te dink of ons bereid sal wees om die hoogste prys vir ons Redder 
te betaal.”

‘n Paar koppe tussen die skare het geknik. Party van die studente 
was self besig om voor te berei om as sendelinge na die verafgeleë, 
gevaarlike dele van die wêreld uit te gaan: die Midde-Ooste, 
onbereikte Asië en Moslem Noord-Afrika.  Sekerlik het hulle hulself 
ook afgevra of hulle bereid sal wees om hul lewens te gee.

“Dit mag dalk nie die laaste kruis wees wat ons nodig gaan hê om 
hier te plant nie.”

Daar, in die klipperige kleigrond, het ons die foto’s begrawe en toe 
weer vinnig die saal gevul. Tussen die geelbruin wintergrasse het 
die eenvoudige houtkruis gestaan as ‘n sigbare, blywende simbool 
van herinnering vir almal om te sien.

Ek het egter steeds bly wonder waarom my naam nie ook op daardie 
kruis was nie.

Dit was dalk die grootste onopgeloste saak in my hart oor die 
volgende aantal maande ná die moorde in Malatya. Ek het nie 
so baie gewonder waarom my vriende moes sterf nie; vir my was 
dit duidelik. Ons almal het verstaan wat die gevare was om as 
sendelinge tussen die Moslems van Turkye te woon en te werk.  Ons 
het ook geweet dat Jesus gesê het dat ons vervolging en selfs dood, 
ter wille van Sy naam, te wagte moet wees. Op een of ander manier 
het ons verstaan dat dit slegs ‘n kwessie van tyd sou wees voordat 
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iemand van ons span in Turkye gevra sou word om die hoogste prys 
vir hul geloof te betaal.
Tog, as leier van die span en die een wat aldrie hierdie mans in die 
bediening in Malatya ingelei het, het ek geweldig skuldig en selfs ‘n 
bietjie ingedoen gevoel.  Moes die prys nie myne gewees het om te 
betaal nie? Waarom het God my van die toneel af verwyder, slegs ‘n 
paar maande gelede, eerder as om my toe te laat om my lewe saam 
met my vriende prys te gee? Ek het nie een of ander siek begeerte 
gehad om dood te gaan nie, maar sou dit sekerlik as ‘n eer beskou 
het om waardig geag te word om só ‘n offer te maak.

In gebed het ek met die Here hieroor geworstel. Waarom is die leier 
gespaar, maar die volgelinge geneem? Terwyl die hartseer oor tyd 
verdwyn het en die skuldgevoelens draaglik geword het, het die 
vraag gebly. 

Dit was eers ‘n paar jaar later dat ek gevoel het hierdie saak is 
uiteindelik afgehandel. In 2011 het ek die voorreg gehad om Gary 
Witherall vir die tweede keer te ontmoet. Gary en sy vrou, Bonnie, 
was OM-werkers in die Suide van Libanon. Hulle was ‘n gelukkige, 
jonggetroude paartjie met ‘n suksesvolle bediening en ‘n ware liefde 
vir die lewe wat hulle geniet het in die strelende Mediterreense stad 
waar hulle gewoon het.

Toe, in 2004, het Gary ‘n skokkende oproep ontvang. Hy het na die 
vrouekliniek waar sy vrou gewerk het, gejaag, net om haar lewelose 
liggaam in ‘n plas bloed te ontdek. Sy is op ‘n kort afstand deur ‘n 
Moslemekstremis in die kop geskiet. 

Verhoed deur die polisie om nader te kom aan sy vrou se liggaam, 
het hy bedroef op die vloer in ‘n kamer langsaan gelê en selfs in 
daardie toestand besef dat God hom op daardie oomblik ‘n keuse 
bied: om te haat, of te vergewe. Hy het laasgenoemde gekies. 

Toe ek Gary vertel van die skuldgevoelens wat ek steeds saam met 
my dra en hoe ek sukkel om te begryp hoekom God my lewe gespaar 
het, maar my vriende s’n geneem het, was sy antwoord eenvoudig: 
“Iemand moes agtergelaat word om die storie te vertel. As jy saam 
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met hulle gesterf het, sou ‘n baie belangrike boodskap aan die kerk 
dalk ook gesterf het. Miskien het God jou gespaar as ‘n manier om 
te verseker dat die boodskap wat Hy wou kommunikeer, deur hulle 
dood voortleef.”

Dít dan, het die doel van my lewe geword. In die vyf jaar sedert die 
tragedie in Malatya was ek bevoorreg om die verhaal van my drie 
vriende met duisende mense regoor Suid-Afrika en die wêreld te 
deel. As sendelinge wat baie van die realiteite van bediening in ‘n 
vreemde land beleef het, is ons met ope arms verwelkom om ons 
ervaringe met honderde gemeentes te deel. My boodskap aan hulle 
is duidelik: kyk verby julself en besef die roeping wat God op die 
kerk geplaas het. Ons het ‘n generasie geword wat behep is met 
onsself. Die manier hoe ons ons geld spandeer, ons tyd bestuur en 
ons openbare identiteit op Facebook onthul, getuig alles daarvan. 
Tog is ek oortuig daarvan dat God ons oë op die horison wil rig om 
verby ons behoeftes te kyk na dié van die menigtes wat nog nooit 
van Jesus se liefde gehoor of dit ontvang het nie. 

Ek en Petro kan nie terug gaan Turkye toe nie – beslis nie omdat ons 
nie probeer het nie – maar ons kan mense mobiliseer om ons plek 
in te neem om die evangelie na die uithoeke van die aarde te neem.

In Johannes hoofstuk 20 verskyn Jesus aan sy dissipels ná sy 
wonderbaarlike opstanding. Eerstens sê Hy vir hulle: “Vrede vir 
julle.” Dan, met vrymoedigheid, kondig Hy aan, “Soos wat die Vader 
My gestuur het, stuur Ek julle.” 1.  Tog het ons, as ‘n liggaam, hierdie 
ernstige opdrag uit sig verloor. Ons het meer behep geraak met die 
toestand van ons kerk se gebouefonds, as met die toestand van die 
wêreld. Ons redeneer ons gebrek aan aksie weg met ‘n gebrek aan 
geloof: “Waar gaan ons die geld vandaan kry? Wat sal ons familie 
sê? Wat sal word van ons kinders se opvoeding?” Alhoewel hierdie 
geldige vrae is, moet ons nie toelaat dat dit ons weghou daarvan 
om gehoorsaam te wees en ‘n stap van geloof te neem nie. 

Ek glo Jesus het die waarheid gepraat toe Hy gesê het, “…soek 
eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid en al hierdie dinge 
sal vir julle bygevoeg word”2. Ek glo dit nie net omdat ek glo in 
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die onfeilbaarheid van die Woord nie, maar ook omdat ek God 
sien deurkom het vir my en my gesin.  Wanneer ons tydens ons 
jare van bediening probleme in die gesig gestaar het, het God 
ons nooit begewe nie. Die taai tye was werklik en moeilik solank 
dit voortgeduur het, tog was God altyd daar om ons te help en te 
bemoedig. 

Selfs die dood hou op om so ‘n vreesaanjaende gedagte te wees 
wanneer jy seker is van jou plek binne die wil van God.

Tertullian, die vroeë Christenteoloog, het geskryf, “Die bloed van 
die martelare is die saad van die kerk.” Dit was sekerlik die geval 
in Malatya gewees. In die jare sedert die moorde, het die kerk in 
Malatya net gegroei. Baie nuwe lede het aangesluit, dalk deels 
aangemoedig deur die offer van liefde wat aan hulle getoon is 
deur Necati, Tilmann en Ugur. Daar is selfs ‘n afdeling van die 
kerk wat dowe mense bedien, met  dienste wat nie net in Turks 
aangebied word nie, maar ook in gebaretaal om vir die dowes se 
behoeftes voorsiening te maak. Die Malatya- gemeente is een waar 
die belangrikheid van sendingwerk deel is van hul kern DNS. Ten 
spyte van die feit dat hulle self steeds aan die ontvangkant is van 
ondersteuning deur internasionale sendelinge, ondersteun die 
Christene in daardie kerk ander behoeftige gemeentes sowel as 
werkers in ander lande.

Selfs die stadsraad van Malatya het oor die laaste paar jare verander. 
Ek onthou nog hoe koud die mense teenoor die evangelie gestaan het 
toe ons die eerste keer daar aangekom het. Die vrees vir buitelanders 
en die stad se reputasie as ‘n plek waar Christene vermoor was, het 
ons vooruit geloop. Nou het die stadsraad, wat vroeër geweier het 
dat Tilmann se liggaam in die plaaslike begraafplaas begrawe word, 
besluit om die ou, vervalle Armeense kerkgebou op hul eie koste 
te restoureer en dit weer as ‘n sentrum vir Christelike aanbidding te 
open. Vir baie jare het dié verdoemende ou gebou net so leeg daar 
gestaan. Nou sal dit weer gevul word met mense en dien as ‘n plek 
waar soekers kan kom en leer van die opgestane Redder van die 
wêreld. 
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In die onderdorp van Malatya staan Tilmann se graf steeds as ‘n 
blywende teken van die offer wat gemaak is om God se boodskap 
van waarheid aan daardie stad te bring. Dit is nie ‘n teken van 
neerlaag nie, maar van oorwinning, want vir gelowiges, wat hul 
hoop in Jesus stel, is die dood ‘n wins.

Wat verder dien as ‘n teken van God se genade in daardie stad is die 
buitelandse sendelinge wat òf aangebly het in die stad ten spyte 
van die gevare waaraan hulle en hul gesinne blootgestel was, òf 
sedertdien teruggekeer het. Susanne is steeds in Malatya met haar 
kinders, ‘n onweerlegbare baken van God se liefde vir die plaaslike 
mense sowel as van Sy vermoë om te vergewe. Saam met haar is 
daar baie nuwe werkers, wat gereageer het op God se oproep 
en geleenthede tuis agtergelaat het om die evangelie in hierdie 
vreemde en gevaarlike plek te gaan verkondig. 

Wat my en my gesin betref, wonder ek soms of ons nog steeds op 
die rand van die paradys leef. Verseker is ons nie langer geografies 
geleë in daardie verstommende historiese omgewing met sy 
rotsagtige bergreekse, ryk, vrugbare valleie en breë riviere nie. Ons 
seisoen in Turkye - dalk die historiese Eden - is verby. 

Tog leef ons vandag met ‘n intense bewustheid van die 
verganklikheid van ons lewens. Ons mag dalk geroep word om ons 
lewens prys te gee, dit selfs onverwags te verloor en so op enige 
oomblik die ewige lewe in te gaan. Die grens tussen hierdie lewe 
en die volgende een, soos ek gesien het deur die lewens en dood 
van my vriende, is inderdaad baie broos. God se tydsberekening is 
perfek en in ‘n oogwink mag ons uit ons lewens hier geneem word 
na die volheid van Sy teenwoordigheid daar anderkant.
Alhoewel dit waar is vir enige  gelowige, het ons as gesin die voorreg 
gehad om regtig tot hierdie waarheid te ontwaak. Ons lewens strek 
tot verby die fisiese ervaringe wat ons hier op aarde beleef. Die paar 
jaar wat God ons in hierdie verontrustende wêreld bied, is maar 
slegs ‘n geringe kolletjie op die tydlyn van die ewigheid wat ons in 
Sy teenwoordigheid gaan deurbring. Ons verstaan vanuit die Bybel 
dat die keuses wat ons in hierdie paar, kort jare maak, ‘n direkte 
invloed sal hê op ons geluk in die Hemel. Maar te veel keer is ons 
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fokus op die opstapel van vreugde en gemak hier en nou, in plaas 
van ‘n onverganklike belegging daar.

Ek het op die rand van die paradys gestaan. Op ‘n paar geleenthede 
het ek naby aan die vooruitsig om my Skepper van aangesig 
tot aangesig te ontmoet, gekom. Dit is ‘n vooruitsig wat net so 
opwindend is as wat dit skrikwekkend is. Sal Hy tevrede wees met 
die manier waarop ek my lewe volgens Hom ingerig het? Sal Hy my 
groet met die woorde: “Welgedaan, goeie en getroue dienskneg”? 
Of sal ek, soos iemand wat ‘n vuur ontvlug het, rooigesig in Sy 
asemrowende teenwoordigheid inglip?

Ek woon steeds op die rand van die paradys, alhoewel dit soms 
minder opvallend is as in die jare toe ek in Turkye was. Ek weet steeds 
nie wanneer die son oor my tyd hier gaan sak en ‘n nuwe dag met 
alles-verligtende helderheid vir my in die ewigheid gaan aanbreek 
nie. Intussen kies ek om elke dag met die oorgawe, vreesloosheid 
en liefde vir my God te leef wat Jesus my  deur my sendingervaringe 
geleer het.

Saam, sal ek en Hy op die rand van die Paradys woon.

1. Johannes 20:21 Afrikaanse ou vertaling 1933 
2. Mattheus 6:33 Afrikaanse ou vertaling 1933
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Die skyngraf by die gedenkdiens in Pretoria
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Epiloog

Ná amper vier jaar is die saak teen die aangeklaagdes in die moord 
op Tilmann, Ugur en Necati nog steeds nie afgehandel nie. Die 
jeugdiges is nog steeds in aanhouding terwyl die hofverrigtinge 
voortsleep.

Soos wat meer en meer detail oor die misdaad aan die lig kom, is ‘n 
groter sameswering oopgevlek. Hierdie sameswering, wat bekend 
geraak het as die Eregenkom-sameswering, se mikpunt was om 
die Turkse regering te probeer destabiliseer deur onder andere 
Christene uit te dryf en sendinggroepe in die land te diskrediteer. 
Die saak teen regeringsamptenare betrokke in die komplot word 
gekoppel aan die Malatya-verhoor.

Intussen bly die kerk in Turkye stadig, maar seker aan die groei. Meer 
Turke kom na vore om aan te sluit by die range van gelowiges as 
uitgesproke volgelinge van Jesus Christus die Messias. Die vele jare 
se getroue arbeid deur sendelinge in Turkye was nie verniet gewees 
nie. Jesus sal sy kerk bou en niks sal in staat wees om dit te vernietig 
nie...

Ons harte vir die Turkse volk klop nog warm. Dit is ons droom 
om te sien dat God se koningkryk gevestig word in elke Turkse 
gemeenskap regoor die Wêreld.

My telefoon lui. Dit is Jan, die hoof van O.M Frankryk. Hy vertel my 
daar is meer as ‘n halfmiljoen Turke wat in Frankryk woon en hy wil 
hoor of ons nie met ‘n kerkplantings projek onder die Turke in Parys 
wil begin nie... 
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Jou Aandeel in Wêreldsending

Operasie Mobilisasie is ‘n internasionale sendingorganisasie met 
bedieninge in meer as eenhonderd en tien nasies van die wêreld.  
Gestig in 1957, het die bediening van ‘n handjievol studente tot 
meer as sesduisend voltydse werkers regoor die wêreld gegroei. 

Jy mag dalk vra waar jy, as ‘n Christen, in God se plan vir die redding 
van die wêreld inpas. Hier is ‘n paar maniere hoe jy nou reeds kan 
betrokke raak! 

Jy kan bid — Raak ingelig oor God se wêreld. Vra vir inligting oor 
sendelinge in areas wat jou spesifiek interesseer.

Staan voor God namens jou broers en susters op die sendingveld. 
Bid vir meer sendelinge om geroep en gestuur te word om die 
verlorenes vir Christus te bereik. Moenie verbaas wees as God jou 
gebruik om jou eie gebede te beantwoord nie!

Jy kan gee — God het jou die geleentheid gegee om verantwoordelik 
te wees vir ‘n gedeelte van Sy geld. Besluit hoe baie jy vir jouself mag 
hou en gebruik dan die res om Sy koninkryk uit te brei. Een manier is 
deur Wêreld evangelisasie te ondersteun. 

Jy kan stuur — Kyk rond in jou kerk en gemeenskap. Kyk uit vir 
ander wat die roeping ervaar om sendelinge te word. Spoor hulle 
aan en bemoedig hulle om God se leiding vir hul lewens verder op 
te soek.  Neem sendelinge aan. Gee hulle morele ondersteuning. 
Bemoedig hulle deur briewe of e-posse; laat hulle weet dat jy in 
hulle en in die werk waarvoor God hulle geroep het, glo. Dalk is jy 
in die posisie om aan hulle verblyf of die gebruik van ‘n voertuig te 
bied wanneer hulle terugkom vir tuisbesoek. 
             
Jy kan gaan — Die Groot Opdrag is ‘n oproep tot jou ook! Jy kan die 
nood sien. Hoekom wag? 
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Kontak ons as jy meer wil weet:
www.om.org

www.martindelange.org
www.ombooks.co.za

Jy kan die skrywer kontak by martin.delange@om.org

Of 
OM Suid-Afrika, Privaatsak X03, Lynnwoodrif, 0040

Tel: 012-8070162


