
Nieuwjaarsconferentie Middelstum (Groningen)  

Met sprekers uit de opwekking in Zuid-Afrika. 

Een team vanuit de opwekking onder de Zoeloes in Zuid-Afrika hoopt in de eerste dagen van januari 

op bezoek te zijn in Middelstum, Groningen, voor een conferentie met als thema: Opwekking – God als 

de Alfa en de Omega. De conferentie vindt plaats van 31 december tot 3 januari in de Hoeksteenkerk te 

Middelstum en de diensten zijn ook afzonderlijk te bezoeken. Er is overnachtingsmogelijkheid in het 

conferentiecentrum De Cederborg in Middelstum. 

  

De bijeenkomsten voor opwekking en verdieping van het geestelijke leven worden georganiseerd door de 

Kwasizabantu Zending. In 1966 – nu 50 jaar geleden – begon in KwaZulu-Natal een door de Geest 

gewerkte herleving van het christelijk geloof die vele levens heeft veranderd. Vele mensen zijn tot geloof 

gekomen. Kwasizabantu betekent ‘plaats waar mensen hulp vinden’. Het werk in Nederland is vooral 

bekend door het getuigenis van Erlo Stegen in zijn boek, getiteld: Opwekking begint bij jezelf! Het 

verlangen is dat ook in Nederland een door de Geest van God gewerkte herleving christenen en kerken 

opnieuw zou mogen 

inspireren om in de kracht van Jezus Christus te leven. 

De zendingspost in het Zuid-Afrikaanse KwaZulu-Natal is de laatste vijftig jaar uitgegroeid tot een groot 

dorp, met duizenden inwoners, een school, een christelijke pabo, een grote agrarische tak met veeteelt, 

melkproductie, avocado- en kiwiboomgaarden, bronwaterfabriek en een moderne paprikakwekerij. 

Vanuit 

Kwasizabantu worden bronwater, vruchten, melk en melkproducten geleverd aan verschillende Zuid- 

Afrikaanse winkelketens en geëxporteerd naar Europa. Het zendingswerk is uitgebreid over alle 

continenten 

van de aarde. De Cederborg in Middelstum is het conferentieoord van deze zendingsbeweging in 

Nederland. 

Elke zondag worden daar diensten gehouden en regelmatig conferenties of toerustingsweekenden. De 

bijeenkomsten tijdens deze conferentie zijn in Middelstum, in de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23. 

Maaltijden en overnachtingsmogelijkheden zijn beschikbaar via het conferentiecentrum De Cederborg 

aan de Hippolytuslaan 2. Informatie via www.kwasizabantu.nl of 0595-557920. 

Bijeenkomsten (vrij toegankelijk): 

Hoeksteenkerk, Burchstraat 23 Middelstum 

Zaterdagavond 31 december 19.30 uur 

Zondag 1 januari 10.00 uur en 19.30 uur 

Maandag 2 januari 10.00 uur en 19.30 uur 

Dinsdag 3 januari 10.00 uur 
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