
 

Strome van Lewende Water 

“Hy wat in My glo, soos die Skrif sê, 

strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” 

(Johannes 7:38) 

 

Liewe mede-dienskneg van die Here 

 

U word hartlik uitgenooi na die twintigste KwaSizabantu Predikantekonferensie in Suid-

Afrika wat beplan word vir 6 – 8 Maart 2017, DV.  Hierdie uitnodiging word aan u as 

dienskneg van die Here gerig, en sluit u gade en enige kollegas en vriende in die Here 

se diens in.  Die konferensie strek vanaf Maandagaand tot Woensdagaand, sodat u die 

naweke by u eie gemeentes kan wees. 

 

Geliefdes, soos u wel weet, staar predikers van die Evangelie enorme uitdagings in die 

gesig.  Hierdie uitdagings kom soms van buite, soos die ‘Haatspraak’-wet wat die Suid-

Afrikaanse wetgewer vanjaar in die Parlement van krag wil maak – wat dit moeilik sal 

maak vir leraars om die suiwer waarheid van die Bybel te verkondig.  Soms kom die 

uitdagings van binne die kerk – wrywing, louheid, tweespalt ens.  Die tema wat ons vir 

vanjaar gekies het, “Strome van Lewende Water”, behoort vir ons almal hoop te gee.  

Ons het op hierdie tema besluit omdat dit nou 50 jaar is sedert die uitbreek van die 

herlewing op Mapumulo.  Ons vier in hierdie tyd die Here se oorvloedige genade al 

hierdie jare.  Strome van lewe wat van God kom, kan nie deur die wêreld gestuit word 

nie.  Waar lê die probleem dan?  Mag die Here hierdie 2017 Predikantekonferensie 

gebruik om almal wat dit bywoon, daardie nuwe lewe te laat smaak! 

 

Voel asseblief vry om hierdie uitnodiging aan te stuur aan u kollegas en vriende in die 

bediening.  Enige iemand wat by Christelike werk betrokke is, is hierby ingesluit en 

welkom om te kom. 

 

SPREKERS: 

Ons het reeds bevestiging van die meeste sprekers ontvang, en meer inligting sal 

mettertyd op die KwaSizabantu webblad beskikbaar gemaak word – www.ksb.org.za. 
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REGISTRASIE: 

Laat ons asseblief so gou moontlik weet of u kan kom – per e-pos aan 

reception@ksb.org.za, of kontak ons telefonies of per faks (sien kontakbesonderhede 

onderaan).  Meld al die name, en spesifiseer asseblief mans, dames en egpare. 

 

Hoewel verblyf en voedsel gratis voorsien word, wil ons vra dat u u eie beddegoed 

saambring, indien moontlik – met uitsondering van dié wat per vliegtuig kom.  Ons help 

graag met vervoer vanaf die King Shaka Internasionale Lughawe en die Durban stasie / 

bushalte vir diegene wat van ver af per bus of vliegtuig aankom.  Laat gerus weet 

wanneer en waar ons u kan afhaal. 

 

Mag God skenk dat hierdie konferensie daartoe sal dien dat elkeen van Sy diensknegte 

daardie strome van lewende water persoonlik sal ervaar, en hoe dit uit sy lewe na ’n 

dorstige, sterwende wêreld vloei. 

 

Ons sien uit om van u te hoor. 

 

In Sy liefde 
 

(geteken) Erlo Stegen 

Direkteur: KwaSizabantu Sending 

 

 

KwaSizabantu Predikantekonferensie 
Privaatsak 252 
KwaSizabantu 
3285 
Tel:   032 481 5700 
Faks: 032 481 5710 
www.ksb.org.za  

 

 

NS.  Indien u hierdie uitnodigings en ander inligting in die toekoms per pos of e-pos wil 

ontvang, stuur asseblief u besonderhede vir ons sodat ons u op ons databasis kan 

plaas. 
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