
Droogte, en die kerk se hart van omgee

...die man van die bank het net sy kop geskud, 
want my oom was te diep in die skuld...  

(Christopher Torr – Stuur groete aan Mannetjies Roux)

Hier in die stad word die impak van die droogte eintlik net gesien in verdorde tuine en dooie 
bome. Daar buite, in die veld, tref die realiteit. ’n Droogte wat maak dat mense knak. Weet 
jy, vra ’n boer, weet jy hoe dit voel wanneer ’n plaas wat al ses geslagte in die familie is, by 
jou eindig? Natuurlik weet ons nie. Hoe kan ons? Maar dit beteken nie dat ons nie omgee 
nie, en dat ons nie kan luister nie.

Dit is hierdie behoefte wat ds Barnard Steyn, direkteur van die Eenheid vir Bedienings-
begeleiding in die NG Kerk in die Vrystaat, raakgesien het. ’n Kenmerk van die kerk in die 
Vrystaat is om waar daar nood is in gemeenskappe, daadwerklik betrokke te raak, ongeag 
kerkverband. Tragedies soos plaasaanvalle, rampe, en nou die droogte – die kerk gaan na 
die mense. Om te help, te luister, die las te help dra. So is dit vir jare reeds my voorreg om 
oor kerkgrense saam met mense te reis. 

Uitreik en aanraak volg. Bultfontein, Hoopstad, Dealesville – die kosmandjie van die 
Vrystaat. Ringe, kerkraadslede, lidmate, individue word ondersteun deur bemoediging, 
gebedsgeleenthede, toerusting en terapie.

Angs en vrees word nie besweer nie, maar wel gedeel. Bid kry nuwe betekenis. Ek wil nooit 
weer sonder die gemeenskap van die gelowiges wees nie, sê ’n boer. Ons het altyd gedink 
die kerk stel net in ons belang wanneer ons kan bydra. Nou beleef ons hoe die kerk na ons 
toe kom in ons uur van nood. En die mense van die land – toe die vragmotors met voer hier 
aankom, het ek skaamteloos gehuil van dankbaarheid.

Maklik is dit beslis nie: In die eensame ure wanneer jy alleen is met jou gedagtes, begin jy 
twyfel aan dit wat altyd vir jou vanselfsprekend was. “God sal sorg” begin dun klink. Uiteindelik 
ontdek ek: Dit is gesond om soms te twyfel; dit is goed om eerlik te wees daaroor.

Gelowiges ontdek: Iewers tussen die wanhoop en die hoop kom die besef: My hele lewe is 
geskud. Familie, plaaswerkers, almal ly. Ag, om van die diere nie te praat nie. Oud en jonk. 
Ek ontvang deernis, en vind dat ek ook self meer deernis het. Ek waardeer die ruimte wat 
mense my gee, maar ek gee ook ruimte. Ek voel dat ek gehoor word, daarom luister ek, ek 
voel dat ek verstaan word, daarom probeer ek ook beter verstaan. Ek ervaar dat iemand nie 
op my opgee omdat ek anders geword het, of kwaai of depressief is nie. En ek is dankbaar 
daaroor. 

Vir baie het die ondenkbare nou gekom: Plase word opgeveil. Niemand word oorgeslaan 
nie. Besighede trek swaar. Daar is veral nie kitsoplossings en maklike antwoorde nie. Maar 
daar is deelneming, geloof, nuwe hoop en baie liefde. Dit is die hart van die kerk. Dit is 
kérk.

Dr Johan Nel, Bloemfontein-Wes
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Lief en leed

Ons innige simpatie gaan aan  • oudl André Pieterse, lid van die Kommissie van die AKV, en 
sy familie met die afsterwe van sy skoonmoeder op Maandag 18 Februarie.

Ds Jan Wilson •  (emeritus) het Woensdag 20 Februarie ’n operasie ondergaan. Hy is in 
2013, na die AKV van daardie jaar, ernstig beseer in ’n motorongeluk, waarna hy verlam is 
in die onderlyf. Ons bid hom spoedige beterskap toe. 

Dr Christo van der Merwe se vrou, Rita,  • het Maandag 18 Februarie ’n groot hartoperasie 
ondergaan. ’n Aortaklep is vervang en twee ander kleppe herstel. Sy is tans in ’n intensiewe-
sorgeenheid. Ons bid haar algehele herstel toe. 

Ds Hannes Janse van Rensburg •  van Zuurfontein ondervind tans hartprobleme. Hy was 
verlede naweek in ’n intensiewesorgeenheid en het medikasie en sewe skokke gekry om sy 
hart weer in ritme te laat klop. Hy herstel tans tuis. Ons bid hom spoedige beterskap toe. 

Die volgende predikante verjaar tot 1 Maart, en word hartlik geluk gewens: •

Saterdag 23 Februarie: Prof WC (Wouter) van Wyk (emeritus) en    o 
  dr EH (Estelle) Dannhauser (siekte-emeritaat)
Sondag 24 Februarie:  Dr AG (André) Ungerer (HTK) en     o 
  ds JH (Jan) Prinsloo (emeritus/Dullstroom)
Maandag 25 Februarie: Di H (Hennie) Aucamp (emeritus) en    o 
  CB (Bernard) Prinsloo (Onverwacht)
Dinsdag 26 Februarie:  Ds M (Monja-Lize) van Belkum (El-Flora)o 
Donderdag 28 Februarie: Di A (Anneline) Geyer (Kempton Park-Oos),    o 
  HP (Herman) Meyer (beroepafwagtend) en    
  A (Aniena) Jansen van Rensburg (Hartbeesfontein)
Vrydag 1 Maart:  Ds Y (Yolandé) de Lange (beroepafwagtend) o 

Gemeentes en bediening

Vanaf 1 Maart 2019 sal al  •
ons predikante lede van ’n 
vastebydrae-pensioenfonds 
wees. Die bestuursraad van die 
NHKA Predikante Aftreefonds 
het tydens die vergadering van 
14 Februarie ’n groot mylpaal 
bereik. Nadat daar sedert 2013 
verskeie besluite geneem is 
op bestuursraadvergaderings, 
Algemene Kerkvergaderings en 
ledevergaderings van die Fonds 
is die amptelike omskakeling, 
van die vastevoordeelfonds 
na ’n vastebydraefonds, op 
aanbevelings van die aktuaris 
goedgekeur. Daar is groot 
dankbaarheid dat dit uiteindelik 
kon gebeur. Oudl Frits Smit wat op die foto te sien is (derde van links agter), het al in 1991 
tydens die AKV ’n voorstel ingedien vir so ’n omskakeling, en kon as lid van die bestuursraad 
hierdie oomblik meemaak. Die lidmate van die Kerk (veral die addisionele bydraes gedurende 
die krisis in die 1990’s), verskeie Kommissies van die AKV, lede van verskeie bestuursrade 
oor ’n lang tyd, die konsultante van Sanlam, en die beleggingskonsultante het almal daartoe 
bygedra dat die Fonds in so ’n gesonde posisie is om hierdie omskakeling deur te voer. 
Predikante sal binne dae korrespondensie ontvang oor die proses van omskakeling en sal 
’n keuse kan uitoefen oor die fondse waarin hulle graag wil belê. 

Ds Hannes Janse van 
Rensburg

Ds Jan Wilson

Mev Rita van der 
Merwe

Bestuursraad van die NHKA Predikante Aftreefonds
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Ds LJ (Louw) van der Linde  • (beroepafwagtend) het ’n beroep ontvang na Evander 
(benoeming). 

Predikante wat  • preekbeurte wil waarneem in Zimbabwe (Bulawayo en/of Harare) moet 
asseblief kontak maak met ds Nicolaas Steenekamp by njssteenekamp@gmail.com of 
073 279 3315. Vervoerkoste en ’n honorarium word betaal. 

Leraar(s) word benodig vir  • preekbeurte vir die vakante gemeente Messina. Predikante 
van die Kerk wat in Tshipise vakansie hou, kan die skriba, mnr Johan Louw, kontak by 
072 485 5617. Gemeentes wat video-opnames van hul eredienste maak, kan gerus ook 
met mnr Louw in verbinding tree.

Vergaderings

Donderdag 21 Februarie:  Rata Bestuurswerkwinkel       •
    Werkwinkel: Raad vir SENTIK
Saterdag 23 Februarie: NHSV Hoofbestuur •
Woensdag 27 Februarie: Direksie van Rata •

Die uitvoerende bestuur van die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke (AGGK)  •
vergader hierdie week in Benoni, en het terselfdertyd ’n jeugkonferensie gereël wat fokus op 
klimaatsverandering en geslagsgeregtigheid. Sowat 40 verteenwoordigers van verskillende 
Gereformeerde kerke in Wes-Afrika, Sentraal-Afrika, Oos-Afrika en Suider-Afrika woon die 
konferensie by. Marina Kok en Waldo Pretorius woon die konferensie namens die NHKA by, 
vergesel van drr André Ungerer en Wouter van Wyk. Op die foto verskyn Marina Kok saam 
met Tibonge Ng’ambi (Zambië), lid van die uitvoerende bestuur van die Wêreldgemeenskap 
van Gereformeerde Kerke (WGGK). 

’n Gedig

Liriek

As ek aan jou dink fl uit
die blomme tropies
soos bont voëls in die bome
die berge kom huis toe
en die getye gehoorsaam jou naam

As ek aan jou dink val
hale sonlig deur al my vensters
die houtvloer boots blink
jou voetval na
en die kat frons soos weerlig

As ek aan jou dink snags
brand die stad in my venster
ja, en September se blou oë
volg jou deur alle stede

Johann de Lange
(Uit: Wat sag is vergaan, 1995)

Toerusting
Akademiese wydingsdiens: Fakulteit Teologie en Religie, UP •
Vrydag 22 Februarie 10:00 tot 11:30
Musaion, Hatfi eld-kampus
Diens gelei deur prof Jerry Pillay, dekaan
Verversings na die opening
RSVP by Thanyani Mahanya 
thanyani.mahanya@up.ac.za / 012 420 3155

Ds Louw van der Linde
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Gemeente Randburg: Werkwinkel oor Bybelse opvoeding •
Raise up a child
Vrydag 8 Maart 19:00-21:00 
Hervat Saterdag 9 Maart 09:00-15:30
R350 per paar (peuselhappies Saterdag ingesluit)
Bevestig voor 2 Maart vir voorbereidings en die aankoop van leermateriaal
Dui aan of u ’n kinderoppasser wil gebruik 
Kontak Roy McEwan by 083 687 4512
roy@6thsensesecurity.co.za 

Polsslag van die jeug.  • Dit is nie altyd so maklik om die harte van die Kerk se jongmense 
te peil en te verstaan nie. Die Kernkomitee vir Gemeentelike Bediening het tydens 
’n gesprek op 28 Januarie besluit om ’n bosberaad te reël waartydens in diepte oor die 
hartklop of polsslag van ons jeug besin sal word. Die bedoeling is om werklik buite die 
normale grense van jeugbediening te beweeg. Die gevolgtrekkings wat gemaak word en 
navorsing wat daaroor gedoen word, sal ter gelegener tyd met die Kerk gedeel word. Dit is 
ook ’n goeie geleentheid om suksesverhale met mekaar te deel. Die Bosberaad sal van 
Dinsdag 30 April vanaf 17:00 tot Woensdag 1 Mei 17:00 by Venterskroon-kampterrein 
plaasvind. Daar is reeds ’n paar jong predikante, jeugleiers en ander kundiges betrek om 
hierby betrokke te wees. Ons versoek veral  dinamiese en kreatief denkende jongmense en 
jeugleiers om saam met ons te kom kuier. Indien u belangstel om die Bosberaad by te woon, 
kontak David Barnard by 083 4411 789 of stuur ’n e-pos na davidbarnard@mweb.co.za.

Barmhartigheid

In 2019 is die  • Wêreldbiddag vir Vroue al vir 132 jaar ononderbroke deel van ’n wêreldwye 
ekumeniese beweging waar vroue regoor die wêreld bid vir alle vroue in ander lande vir 
elkeen se unieke omstandighede en behoeftes. Die Wêreldbiddag vir Vroue word vanjaar 
internasionaal gevier op Vrydag 1 Maart. Die tema, Kom – alles is gereed! nooi alle 
vrouelidmate om deel te neem aan hierdie jaarlikse biddag vir vroue. God se genade en 
liefde is so groot vir elkeen van ons, al verdien ons dit nie, en ons is almal welkom om by 
sy tafel aan te sit. Dit is dan ons roeping, as vroue, om hierdie boodskap verder uit te dra in 
ons land, gemeenskappe en gemeentes. Ons moet God se liefde en genade uitleef in die 
wêreld om ons! Sien Konteks se Januarie/Februarie 2019-uitgawe vir die volledige artikel. 

Sondag 3 Maart  • word ’n spesiale deurkollekte in gemeentes opgeneem vir die Diakonale 
Pleegsorghuise. Enige navrae oor die DPS-huise kan gerig word aan die bestuurder, mnr 
Otto Viljoen, by kinderhuise@nhk.co.za of 012 322 8885 x3110. Besoek ook gerus die 
webblad www.pleegsorg.org.za.

Woonstel en kamers vir selfversorgende bejaardes  • beskikbaar by Machteld Postmus, 
Mackenziestraat, Brooklyn. Johannes Postmus het tans ’n liefl ike eenslaapkamerwoonstel 
beskikbaar om te huur teen R5 520 per maand, wat water insluit (elektrisiteit uitgesluit). Riekie 
Boshoff het tans 2 enkelkamers beskikbaar met gedeelde geriewe vir slegs R2 290 (sluit 
water en elektrisiteit in). Die kompleks beskik oor sekuriteit, en ondersteunende dienste en 
gereelde aktiwiteite word aangebied. Vir meer besonderhede, kontak mev Hannelie Fourie 
by 012 325 1857 x202.

Annie Schilz in Riviera, Pretoria, •  is ’n woonstelblok vir afgetrede persone. Hierdie 
kompleks is geleë op die gronde van die versorgingsoord Ons Tuis Riviera en die 
Seniorstuis-dienssentrum, waar verskeie sosiale programme aangebied word. Daar is tans 
drie huurwoonsteleenhede beskikbaar teen R3 485 per maand (krag uitgesluit). Kontak 
mev Ilse Malan by 012 329 3707 vir meer inligting.

Ons Tuis (Andries Marié Oosthuizen) in Parys  • het tans plek beskikbaar in die tehuise 
vir versorging van verswakte bejaardes. ’n Volledige versorgingsfasiliteit sluit in 24 uur 
versorging, drie maaltye per dag en sekuriteit. Vir meer besonderhede, skakel matrone T 
Broodryk by 056 811 2185.
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Seniordal-aftreeoord (blok woonstelle)  •
Lewensreg te koop 
2-slaapkamer @ R560 000
1½-slaapkamer @ R520 000
1-slaapkamer @ R515 000
Groot tuine om in te ontspan
Geen versorging
Skakel Ansie Lombard (bestuurder) 
012 329 4318 / 084 920 8723

Kerklike publikasies

Die  • Maart 2019-uitgawe van Konteks sal die laaste wees van ons gesinstydskrif wat die 
afgelope bykans 30 jaar aan lidmate groot vreugde en inspirasie gebring het. Gemeentes 
moet mev Sarie Roux asseblief dringend by 012 322 8885 x3025 of sentik@nhk.co.za laat 
weet of hulle ekstra eksemplare van dié geskiedkundige uitgawe wil ontvang. 

Die Sinodale Dienssentrum se  • Kerkspesifi eke lessenaarkalender vir 2019, in volkleur, 
is nou teen R90 (BTW ingesluit) per kalender beskikbaar. Die Kerkjaarbesonderhede 
word elke maand aangedui. Sinodale vergaderings word aangedui, maar daar is steeds 
genoeg ruimte by elke dag om eie afsprake in te skryf.  Die formaat is A2 (4 x A4’s), aan 
die bokant gegom, sodat dit plat op ’n lessenaar kan lê. Bestel by mev Sarie Roux by 012 
322 8885 x3025 of sentik@nhk.co.za. Die kalenders kan afgehaal word by die Sinodale 
Dienssentrum te Swaanstraat 129, East Lynne.

Fondsinsamelings

Gemeente Kaapstad: Vrydag 1 Maart vanaf 16:00 •
Kosfees op Melkbosstrand 
Robbenweg oorkant die Melkboskliniek
Heerlike Kaapse kerrie-en-rys, pannekoek, afval, vetkoeke 
Koektafel, bobotie, nagereg 
Hollandse tafel met krokette, koffi e en tee, en vele meer
Navrae: Gert Viljoen 076 286 3281

Om die berg vir Bybels.  • Fietsryers wat nog ’n inskrywing soek vir die 2019 Kaapstad-
fi etstoer van Sondag 10 Maart kan deel word van die Bybelgenootskap (BSA) se Trap 
vir Bybels-span. Die BSA het vanjaar meer (40) plekke beskikbaar, maar omtrent die helfte 
daarvan is reeds geneem. Ryers kan kies tussen vier pakkette wat strek van R1 300 tot 
R2 300 en wat ’n donasie aan die BSA insluit. Hierdie donasies is ter ondersteuning van 
die BSA se Bybel vir Armes-projek. Daar sal ook weer ’n BSA-stalletjie by die Kaapstad 
Fietstoerekspo wees waar ryers die fi etsrytruie en geskenkpakkies wat by hul onderskeie 
inskrywings ingesluit is, kan afhaal. Die Trap vir Bybels-fi etsrytrui blyk gewild te wees onder 
fi etsryers; hierdie truie sal ook by die stalletjie te koop aangebied word. Vir meer inligting 
oor hoe om deel te word van die Trap vir Bybels-span, kontak Corné Basson by 021 910 
8788 of basson@biblesociety.co.za.

Noordwestelike Pretoria: Warmhartigheidsgholfdag •
Woensdag 10 April by Zwartkop-gholfbaan
Early Bird Special voor 1 April: 
R1 760 per 4-bal of R440 per speler
Normale prys R1 960 per 4-bal of R490 per speler
Navrae en inskrywings Johanna 082 928 5592
Stephen 074 658 4630
James 083 679 6633 
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Betaalde advertensies in hierdie nuusbrief

Advertensies waarvan ’n private individu of instansie die begunstigde is, of waarin ’n 
gemeente ’n projek prominent wil bekendstel, kan in hierdie nuusbrief geplaas word. 
(Tekskennisgewings van gemeentes is gratis.) Indien ’n jpg-weergawe van die advertensie 
voorsien word, moet dit 15,5 cm breed x 6,5 cm hoog wees, resolusie 1878 x 815 
pixels, 150-300 dpi. 

Stuur die voorgestelde teks van nie meer nie as 75 woorde met of sonder eenvoudige 
grafi ka of ’n foto saam met die bewys van betaling aan mev Tessa Oppermann, per faks na 
086 633 4059, of per e-pos na produksie@nhk.co.za. GEEN advertensie sal geplaas word 
sonder die betalingsbewys nie. 

Die teks en bewys van betaling moet mev Oppermann bereik teen 16:00 op die Dinsdag 
voor die betrokke uitgawe se verskyning. blitspos word normaalweg Woensdae saamgestel 
en verskyn dan die Donderdag. Indien die plasing meer as een keer moet geskied, moet 
aangedui word op watter datums dit moet verskyn, met betaling vooruit vir al die beoogde 
plasings. 

Die koste is R250 per plasing (BTW ingesluit). (Let asseblief op die nuwe koste.) Die 
verskuldigde bedrag moet uitgemaak word aan die Raad van Finansies, ABSA tjekrekening 
nommer 020-000-287, takkode 632-005, verwysing: u naam + blitspos. Neem kennis 
dat die redaksie in uitsonderlike gevalle mag besluit om ’n advertensie nie te plaas 
nie en die adverteerder se geld terug te betaal.

Gebed vir die week

Vader God, Skepper en Onderhouer,
ek verstaan nie die misterie van
u heilige en liefdevolle teenwoordigheid nie.
Maar ek weet uit ondervinding: Dit is ’n plek van vreugde.
Jesus Christus, Verlosser en Vriend,
rig my hart om in stilte by U te wil wees
en in u teenwoordigheid te rus.
Maak my bewus van u heerlikheid,
o Koning van die konings en Heer van alle heersers.
Heilige Gees, Gids en Leermeester,
dankie dat u konstante teenwoordigheid my hart verlig
en my wys om op u pad te loop.
Drie-enige God,
help my om dag na dag weer te kies om U te volg.
Mag u teenwoordigheid my so deurstraal met lig,
dat ander mense U in my sal raaksien.
En dat hulle nader getrek sal word na U –
U, Here, in wie se teenwoordigheid
die enigste ware vreugde te vind is. 

Rowland Croucher 
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé, 2014)

Ds Willem Sauer
Ds Etienne Fourie en dr Johan van Staden
Mev Tessa Oppermann
Mnr Hugo van Niekerk
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