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28 November 2019

Na die 72ste AKV –
konsolidasie op weg na 2022
Elke Kommissie wat deur die Algemene Kerkvergadering (AKV) verkies is, gaan deur ’n
aantal fases gedurende die termyn op pad na die volgende AKV: ’n vormende fase, ’n
stormfase, ’n normerende fase, ’n prestasiefasie, en dan die fase van afsluiting.
Met hierdie woorde het dr André Ungerer die nuutverkose Kommissie van die AKV op Donderdag
21 November 2019 by die eerste vergadering van die nuwe termyn (2019-2022) verwelkom.
Die AKV is nou agter die rug, en het besluite geneem en opdragte gegee wat in hierdie termyn
geïmplementeer moet word. Die Kommissie sal gedurende Januarie 2020 by Venterskroon
vergader vir ’n bosberaad om ’n behoorlike oorsig te kry oor hierdie besluite en opdragte, en
om dit te verreken binne die konteks waarbinne die Kerk haar werk in die volgende drie jaar
moet doen. Een ding is seker: Alles wat die Kerk doen – in gemeentes en sinodaal – sal baie
sterk in die lig staan van die strewe na konsolidasie en sinergie op pad na 2025.
Die Kommissie sal die uitkomste van die bosberaad tydens ’n Inligtings- en Besprekingsvergadering op Woensdag 18 Maart 2020 van 09:00 tot 16:00 met ringskommissies bespreek.
Die manier waarop die Kommissie beplan om aan die opdragte van die AKV uitvoering te gee,
en die kernkomitees wat daarvoor saamgestel sal word, sal daar bekend gemaak word. By dié
geleentheid sal die Kommissie terugvoering gee oor belangrike en strategiese sake wat ringe
en gemeentes ook in hul beplanning in ag moet neem. Omdat die AKV opdrag gegee het dat
daar ’n herindeling van ringe gedoen moet word, is dit belangrik dat elke ring minstens twee
verteenwoordigers by die Inligtings- en Besprekingsvergadering sal hê.
Intussen word gemeentes en ringskommissies reeds versoek om met mekaar gesprek te voer
oor ’n proses van konsolidasie wat dinamiese bediening in elke stad of streek van ons land
moontlik sal maak. Ringskommissies word versoek om die gesprek tussen die gemeentes te
stimuleer en die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) te betrek waar dit kan help om die
prosesse van konsolidasie te ondersteun.
Die Kommissie het by hierdie eerste Kommissievergadering ook kennis geneem van die
ernstige droogte wat groot dele van ons land teister, en van die impak wat dit op ons lidmate
en gemeentes het. Die Kommissie dra almal wat hierdeur geraak word aan die Here op, en bid
vir goeie reën en ’n goeie oes. Die Kommissie herinner gemeentes aan die twee Sondae wat
elke jaar in ons liturgiese jaar as ’n biddag vir die gesaaides en ’n dankdag vir die oes ingerig
behoort te word. Tydens die Kommissie se deelname aan die Motsepe-stigting se jaarlikse
nasionale dag van gebed op Sondag 24 November 2019 is daar ook saam met ander kerke
gebid vir reën en seën op die landbou. Die Kommissie het waardering vir die maniere waarop
die Algemene Diakensvergadering (ADV) en verskillende gemeentes van die Kerk reeds help
by noodlenigingspogings aan gebiede wat deur droogtes geteister word.
Die Kommissie wens elke lidmaat, ampsdraer en gemeente ’n aangename rustyd en ’n
geseënde Kersfees toe.
Dr Wouter van Wyk
Sekretaris: Kommissie van die AKV
*** Volgende week (5 Desember) verskyn die laaste uitgawe van Blitspos vir 2019. Die
eerste uitgawe van 2020 verskyn op Donderdag 16 Januarie.

Lief en leed
•• Ds Fanie Willers (beroepafwagtend) se skoonvader, mnr Johannes van den Berg (58), is
oorlede op 10 November. Die roudiens op 15 November vanuit Gemeente Sasolburg-Suid
is gelei deur ds Willers. Ons innige simpatie gaan aan mev Lizé Willers en hul familie.
•• Ds WRT (Tertius) Hindley (emeritus) was onlangs in ’n ernstige motorongeluk betrokke.
Ons bid hom en sy vrou, Adi, baie sterkte toe.
•• Mev Tessa Coetzer, weduwee van dr Wilhelm Coetzer, herstel tans na ’n hartomleidingoperasie. Ons bid haar volkome herstel toe.

Adriaan Ungerer

Prof Ananda GeyserFouché

•• Baie geluk aan dr André en Esbé Ungerer met die geboorte van hul derde kleinkind,
Adriaan, op 2 November. Hy is die tweede seun van Christiaan en Anina Ungerer. Dr en mev
Ungerer se eerste kleinseun, André, is in 2017 gebore, en hul kleindogter, Halea Jansen,
op 25 Januarie vanjaar.
•• Dr Ananda Geyser-Fouché is pas tot medeprofessor in Ou Testamentiese Wetenskap
bevorder. Sy werk sedert 2012 in die Fakulteit Teologie en Religie aan UP. Voor dit het sy
vir 14 jaar UP se buitelandse betalings in die finansiële afdeling hanteer. Behalwe vir haar
baanbrekerwerk in die veld van Tweede Tempel en Qumran-tekste, is sy ook besig met ’n
tweede proefskrif oor die verskillende maniere waarop die vroulike Wysheid (en Dwaasheid)
in Joodse tradisies en tekste uitgebeeld word. Prof Geyser-Fouché is vroeër vanjaar deur
die NRF gegradeer – dit is ’n nasionale navorsingsgradering – een van die belangrikste
prestasies vir akademici. Uit al haar verskillende take is die navorsing haar gunstelingdeel
– ’n feit wat duidelik uit haar prestasies blyk. Die NHKA is trots op en dankbaar vir prof
Ananda Geyser-Fouché.
•• Die
legitimasie
van
die
finalejaar
teologiestudente
het
Donderdagaand 21 November
plaasgevind in Gemeente OosMoot. Ds Willem Kok, skriba van
die Kommissie van die AKV en
vader van een van die studente, het
die erediens gelei. Die proponente
is Thomas Dreyer, Anel Boshoff,
Marina Kok, Waldo Pretorius,
Natasha Smit en Mari-Louise Trollip.
Marina Kok het al agt Kuratoriumpryse ingepalm, asook die Cules
Boshoff-erepenning.
•• Ds Leon Geel (sr), predikantslid van die Kommissie van die AKV, se dogter, Marlé, is
swanger met ’n tweeling. Baie geluk! Marlé en haar broer, ds Leon Geel (jr) van Midstream,
is ook ’n tweeling.
•• Die volgende predikante verjaar tot 6 Desember, en word hartlik geluk gewens:
o
o
o
o
o

Donderdag 28 November:
		
		
Saterdag 30 November:
Sondag 1 Desember:		
		
		
Maandag 2 Desember:
Dinsdag 3 Desember:		

Dr BJ (Barry) van Wyk 					
(emeritus/Waterberg/Zoutpansberg) en 			
ds SH (Fanie) Willers (beroepafwagtend)
Ds JF (Jan) Wilson (siekte-emeritaat)
Prof Y (Yolanda) Dreyer 					
(UP/Nederlandssprekende Gemeente) en 			
ds AS (At) van den Berg (emeritus)
Ds JPJ (Kalla) Fourie (emeritus)
Dr SM (Sanrie) de Beer (Philadelphia/BSA)
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•• #hoopviralmal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
o Mexico vra voorbidding vir die werk van hul Bybelgenootskap in die algemeen.
o Kanada wil ’n nuwe strategie implementeer om meer Kanadese met die Woord te
bereik. Hulle vra ook voorbidding vir hul vertaalspanne.
o Die VSA bid vir ’n landwye geestelike herlewing en vir seën op hul projek vir
Bybelgebaseerde traumagenesing.

Gemeentes en bediening
•• Prop RC (Marina) Kok (beroepafwagtend) het ’n beroep ontvang na Potchefstroom
(deeltyds). Sy het die beroep aanvaar.
•• Prop TF (Thomas) Dreyer (beroepafwagtend) het ’n beroep ontvang na Malelane.

Prop Marina Kok

•• Kuratorium: Dr RA (Rudy) Denton is verkies tot voorsitter van die Kuratorium, en dr SM
(Sanrie) de Beer tot visevoorsitter. Die ander lede van die Kuratorium is ds JM (Janine)
Bevolo-Manders; dr H (Hein) Delport; dr C (Christo) Pretorius; ds AH (Adriaan) Roets; en dr
JM (Thinus) van Staden.
•• Proponentseksamenkommissie: In die lig van die klein aantal studente wat oor die
volgende twee of drie jaar behoort af te studeer, wys die Kommissie van die AKV dr DJ
(Deon) du Toit (sameroeper) en di L (Lisa-Mari) Prinsloo, PS (Petrus) Dreyer en A (Annerie)
Conradie aan as Proponentseksamenkommissie.

Prop Thomas Dreyer

•• Raad van Finansies: Die Kommissie van die AKV spreek waardering uit teenoor ds Colin
Hertzog wat na jare se diens in die Raad van Finansies, nie langer daar sal dien nie. Oudl
Fred Paynter word aangewys om namens die Kommissie van die AKV in die Raad van
Finansies te dien. Die ander lede van die Raad is mnre Philip Bester; Hannes Combrink;
Gert van Wyk; Paul Vorster; en oudl Tom Moodie.
•• Die Kommissie van die AKV het di JF (Hannes) van der Merwe (Pretoria-Oos) en S
(Schalk) Zastron (Goudveld) benoem om gedurende die termyn van die 72ste AKV in die
Tussenkerklike Kommissie vir Kerkmusiek te dien.
•• Die Kommissie van die AKV het ds Willem Sauer aangewys as redakteur van Die Hervormer
vir die volgende drie jaar.
•• Die Kommissie van die AKV neem met instemming kennis dat mev Tessa Oppermann as
koördineerder vir Blitspos aangewys is.
•• Vakante werkruimte. Gemeente Windhoek beskik oor ’n voltydse werkruimte vanaf
ongeveer Maart 2020. Die gemeente het ’n sieletal van nagenoeg 500 wat goed versprei
is oor alle ouderdomsgroepe. Daar is ’n redelike groot groep jongmense in die gemeente en
twee preekpunte, naamlik Windhoek en Okahandja. Predikante wat belangstel moet oor
die volgende eienskappe beskik: Dinamiese prediker; sterk leierseienskappe; administratief
sterk onderlê; moet funksies kan reël; moet missionaal gerig wees en goed met jongmense
kan werk; en moet kan kwalifiseer vir ’n werkpermit in Namibië.
Windhoek is ’n diverse stadsgemeente maar het ook ’n sterk behoudende komponent:
Kandidate moet die fyn balans tussen vernuwing en tradisioneel goed verstaan.
Stuur CV voor 2 Desember aan nedherv@afol.com.na. Vir meer inligting en agtergrond
oor die gemeente, skakel ds Frans Ras (huidige leraar).
•• Vakante werkruimte. Gemeente Villieria in Pretoria het ’n werkruimte vir ’n deeltydse
bediening beskikbaar vanaf 1 Februarie 2020. ’n Vergoedingspakket sal met die suksesvolle
aansoeker onderhandel word. Die gemeente se lidmaattal is tans 399 (332 belydend) en is
hoofsaaklik in ’n stadsgebied geleë.
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Die ampswerk en verpligtinge sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Aansoeke
met volledige CV’s kan deur belangstellende gelegitimeerde predikante en proponente van
die NHKA gestuur word aan diak W van Jaarsveld by vanjaarsveld@telkomsa.net (cc die
e-pos asseblief na SAVermooten@telkomsa.net). Die kerkraad behou die reg om ook
kandidate wat nie aansoek doen nie, te oorweeg, asook om die vakante werkruimte te vul
wanneer dit vir die gemeente geleë is. Belangstellende aansoekers is intussen welkom om
preekbeurte in die gemeente te behartig. Skakel 081 355 0412 (diak W van Jaarsveld). Die
sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Desember 2019.
•• Vakante werkruimte. Gemeente Witfield aan die Oos-Rand, gekonsentreer binne
die gemeenskap van Witfield, is ’n stadsgemeente van ongeveer 100 belydende
lidmate, wat meestal uit bejaarde lidmate bestaan. Die gemeente benodig ’n leraar vir
’n deelsorgwerkruimte. Die totale pakket beloop ongeveer R22 000 per maand, en die
samestelling van die pakket kan deur onderhandelinge met die kandidaat gestruktureer
word binne dié raamwerk. Van die predikant sal verwag word om die normale aktiwiteite
van die gemeente, soos prediking, kategese, spesiale eredienste en fondsinsamelings, te
organiseer en te fasiliteer volgens wat billik mag wees gemeet aan die vergoeding per
maand. Aansoeke sluit op 15 Januarie 2020. Kontak ds Edzard van Baalen (konsulent
van Witfield) by 083 441 1840 of stuur ’n e-pos na edzardvb@mweb.co.za.
•• Vakature: Leraarpos, vastetermyn. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die
Nederduitsch Hervormde Kerk in Harare stel hiermee gesamentlik hierdie vakature
bekend.
Gemeenteprofiel: Die twee gemeentes het ’n samewerkingsooreenkoms gesluit en beroep
saam ’n leraar wat albei gemeentes sal bedien. Gesamentlike eredienste word reeds gehou,
terwyl ook besluit is om bedieninge in die gemeentes en gemeenskap te koördineer. Die
gemeentes is tipiese stedelike gemeentes en bestaan grootliks uit ouer persone. Daar is
ook lidmate wat buite die stedelike gebied woon. Die pos is ’n vastetermynpos vir 3 jaar
wat met wedersydse instemming verleng kan word.
Leraarprofiel: Die geskikte kandidaat moet volledig en goed tweetalig wees (Afrikaans- en
Engelssprekend – eredienste word om die beurt in Afrikaans en Engels gelei); verkieslik ’n
getroude persoon wees; as gevolg van hoë skooluitgawes, verkieslik geen skoolgaande
kinders hê nie; oor ’n fyn aanvoeling vir bediening aan alle ouderdomsgroepe beskik;
en goeie gesondheid geniet. Die gemeentes sal ’n lewenskragtige persoon wat pas
geëmeriteer het, baie sterk oorweeg.
Posbeskrywing: Die predikant moet die nuutgevormde samewerking tussen die NGK en
die NHK as een gemeente kan hanteer en uitbou, en sy/haar pligte volgens KO Artikel 9 van
die NG Kerk en die kerkordelike bepalings 2.1.5. van die NHKA uitvoer.
Vergoedingspakket: Vergoeding en byvoordele sal tydens ’n onderhoud verstrek word;
gemeubileerde huisvesting is beskikbaar; en ’n voertuig vir gemeentelike gebruik in
Zimbabwe word verskaf.
Aansoeke sluit op 31 Januarie 2020. Diensaanvaarding 1 Maart 2020 of so gou
moontlik daarna. Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV met vermelding van
die kontakbesonderhede van twee referente, en gestuur word na drcharare@mango.zw.
Navrae aan oudl Deon Theron +263 77 224 6233 en oudl Rinus Grau +263 71 261 1536.
Ds Nicolaas Steenekamp, die konsulent van die NHKA Harare, kan in die RSA gekontak
word vir inligting: 073 279 3315. Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n beroep uit die
aansoeke uit te bring nie.
•• Preekgeleenthede in Sabie en Witrivier: Sondag 22 Desember: Sabie 08:00 en Witrivier
10:00
Die afstand tussen Sabie en Witrivier is ongeveer 47,5 km. Predikante, dosente en
teologiestudente wat in Sabie, Graskop, Hazyview of Witrivier vakansie hou, kan die
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gemeente kontak sodat verdere reëlings getref kan word. Preekbeurt plus vervoer vanaf
vakansieverblyf sal vergoed word volgens vasgestelde tariewe.
Stuur ’n e-pos na nhsabie@telkomsa.net of skakel 013 764 1813 Maandae, Woensdae en
Vrydae 08:00-13:00, of WhatsApp 071 945 0306.
•• Gemeente Laer Suidkus nooi alle lidmate van die Kerk wat vakansie hou aan die Hibiscuskus van KwaZulu-Natal hartlik uit om die eredienste van die gemeente by te woon in
die Desember-vakansie. Kom geniet ons gasvryheid by enige van die twee preekpunte.
Eredienste word soos volg gehou:
o Port Edward: Elke Sondag om 08:00 te Port Edward Primary School, Fifeweg, Port
Edward.
o Port Shepstone: Elke Sondag om 09:30 in die kerkgebou, Scottstraat 3, Port
Shepstone.
o Geloftedag: Gesamentlike erediens in NG Gemeente Port Shepstone om 09:00.
o Kersfees: Port Shepstone om 07:00; Port Edward om 08:00.
o Oujaarsdagaand: Geen erediens.
Dit sal hoog op prys gestel word indien ’n predikant wat vakansie hou, bereid sal wees om
die Kersfees-erediens in Port Edward waar te neem. Die tydgleuf van die twee eredienste
maak dit onmoontlik vir ds Pieterse om albei dienste waar te neem, aangesien hulle 50 km
uit mekaar gehou word. Kontak ds Jacques Pieterse by jacquesjean@vodamail.co.za of
082 458 4482.
•• Predikante wat oor die Kerstyd in St Lucia, Richardsbaai of Mtunzini vakansie hou, kan
ds Pieter Furstenberg kontak by 084 259 2593 of nhkrichardsbaai@gmail.com om ’n
erediens te behartig in Gemeente Richardsbaai op Kersdag om 07:00.
•• Ds Fanie Naudé van Gemeente Greylingstad laat weet soos volg: Ons Hammond-orrel
het laasnag (Sondag 24 November) kort voor die Sangdiens ontplof. Geen beserings nie!
Die ding word selde gebruik, eerste keer hierdie jaar. Is daar dalk iewers ’n gemeente wat
ons kan help met ’n orrel wat van ’n bietjie beter waarde is as dié een? Kontak ds Naudé by
083 391 3151 of naude.fanie@gmail.com as u kan help.

Vergaderings
•• Dinsdag 3 Desember:

Bestuurskomitee

Allegaartjie
Huislike omstandighede speel die grootste rol in die vorming en hantering van woede in ’n
kind. Selfs waar daar nie fisieke geweld is nie, maar wel emosionele aftakeling, kan kinders
woede ervaar. ... Een manier (om dit te hanteer) is om die kind te help om oor gevoelens te
praat en dit uit te speel. Omstandighede noop ons om kinders ook na eksterne terapeute
te verwys vir professionele hulp. Om die kind te help om ’n ander perspektief te kry, kan die
begin van ’n emosioneel gesonder mens wees. (Henda van der Merwe, direkteur van die
Christelike Maatskaplike Raad Gauteng-Oos, op Maroela Media, 21 November 2019)

Bybelgenootskap
•• In 2020 bestaan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) reeds vir 200 jaar in SuidAfrika. As deel van die BSA se visie om met die hulp van al die kerke tweemiljoen Bybels
in 2020 in Suid-Afrika te versprei, is ’n leesrooster beskikbaar gestel waarby lidmate
volgende jaar kan inskakel om gedeeltes van die Bybel saam met die res van die Kerk te
lees. Die leesrooster is by die Bybelgenootskap beskikbaar en kan ook hier gevind word.
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Kerklike publikasies
•• Die HTS Teologiese Studies se
kernredaksie, bestaande uit die
Hervormde Dosenteraad en die hoof
van die HTK, het vir die laaste keer
as kernredaksie vergader op 13
November 2019. Prof Ernest van Eck,
voorsitter van die kernredaksie, het
die vergadering self so kort moontlik
gehou, sodat die viering van die HTS
se 75ste jaar in die Hervormde Kerk
die meeste tyd in beslag sou neem. ’n
Besondere woord van dank is aan prof
Yolanda Dreyer (mederedakteur), dr
Tanya van Wyk (assistentredakteur),
prof Jaco Beyers (assistentredakteur)
en ds Carusta van der Merwe (publikasiekoördineerder) gerig. Die grootste dank is verskuldig
aan prof Andries van Aarde, wat die HTS van 1985 tot 2019 bestuur het tot die grootste
teologiese joernaal in die wêreld. Die blomme is oorhandig aan prof Ananda Geyser-Fouché,
wat pas daardie oggend in kennis gestel is dat sy bevorder is tot medeprofessor. So word
die einde van ’n era afgesluit. In die nuwe een wat aanbreek, sal die HTS voortgaan om ’n
reformatoriese voetspoor in die wêreld te laat waarop die Hervormde Kerk werklik trots kan
wees.
•• SENTIK stuur elke Donderdag ’n lokflits aan predikante, gemeentes en ander intekenaars
wat voorheen die weeklikse Blitspos ontvang het. Die lokflits bevat skakels na Blitspos en
nuwe artikels en meningstukke wat op die Kerk se webblad www.nhka.org geplaas is. Indien
u die lokflits sporadies of glad nie ontvang nie, kan u ’n e-pos stuur na karen@nhk.co.za.
Klik hier vir vorige uitgawes van Blitspos.
•• Gemeentes word versoek om die besonderhede te verskaf van enige emerituspredikante
en/of predikanteweduwees in hul geledere, sodat hul komplimentêre eksemplare van die
Almanak/Bybelse Dagboek saam met die res van die gemeente se bestelling versend kan
word. Stuur die besonderhede asseblief aan mev Sarie Roux by sentik@nhk.co.za.

•• Mev Sarie Roux sal van 2 Desember af slegs per e-pos na sentik@nhk.co.za bereik
kan word. Die telefoon sal nie beantwoord word nie te midde van die bedrywige ontvangs
en verspreiding van die Almanak/Bybelse Dagboek.
•• Die volgende Bybels is tans teen verminderde pryse beskikbaar by die Boekwinkel
(verminder van R130 elk na R90 elk). Bestel by mev Sarie Roux by sentik@nhk.co.za.
Isixhosa 1975; Isindebele 2012; Xitsonga 1989; Shona 1949; Tsivenda 1998; Suid-Sotho
1909; Xhosa 1975; Swati 1996; Sesotho 1989.
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Toerusting

Barmhartigheid
•• NHSV Kongres 2020. Omkring nou reeds 14 tot 16 Junie 2020. Dan word daar feesgevier
vir die 80ste bestaansjaar van die NHSV tydens ons 49ste Nasionale Kongres in
Pretoria. Ons sluit ons reeks uit 1 Korintiërs 13 se temas van Geloof en Hoop op ’n
hoogtepunt af met Liefde. Die soort liefde wat weerspieël word in ons omgee vir mekaar
en die deel in voorspoed en teenspoed, en die barmhartigheid wat ons teenoor mekaar en
ons medemens betoon – Jesus se liefde. Dit terwyl ons poog om ons leuse Wees ’n seën
uit te leef. Alhoewel die naam steeds kongres is, is dit alles behalwe verslae, besluite en
konstitusies. Dit beloof om ’n sielsverrykende geleentheid te wees. ’n Viering van vrouwees
met inspirerende sprekers, bekende kunstenaars, items, pitkos en uitstallers. Opsommend
’n lekker sielskuier. Wees op die uitkyk vir ons volgende omsendskrywe vir meer inligting.
•• Diakonaat: Werkgroep Kindersorg en Rata Maatskaplike Dienste
Skooltassieprojek 2020
Borg ’n tassie teen R350
Gemeente-inbetalings by:
Raad van Finansies
ABSA tjekrekening
Rekeningnommer 020 000 287
Takkode 632005
Verwysing: 16TAS + gemeentenaam
Persone wat 18A-belastingbewys verlang, doen inbetaling by:
Plesion NPC
Nedbank
Rekeningnommer 112 732 1897
Takkode 160 445
Verwysing: TAS + jou naam (of gemeentenaam)
Stuur bewys van betaling aan andries@plesion.org.za
•• Ons Tuis (Riviera) het enkel en dubbel gastekamersuites beskikbaar vir persone wat naby
die hospitale moet wees of selfs waar Oupa en/of Ouma kan tuisgaan as die kinders met
verlof is. Die enkelkamersuite sluit ontbyt in teen R350 per nag, en die dubbelkamersuite
sluit ontbyt in teen R550 per nag.
•• Machteld Postmus-behuisingskompleks vir bejaardes in Brooklyn, Pretoria, het ’n
eenslaapkamer-woonregeenheid beskikbaar by Frans Boshoff vir R366 160. Kontak mev
Hannelie Fourie by 012 325 1857 x202 vir meer inligting.

Ons Tuis-gastekamer

•• Louis Trichardt-behuisingskompleks vir bejaardes in Danville, Pretoria, bied
kamergeriewe met drie etes per dag teen R4 435 per maand. Vir meer inligting, kontak mev
Vicky Muller by 012 386 5310.
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•• Ons Tuis (Andries Marié Oosthuizen) in Parys het tans plek beskikbaar in die tehuise vir
versorging van verswakte bejaardes teen R9 760 per maand. ’n Volledige versorgingsfasiliteit
sluit in 24-uur-versorging, drie maaltye per dag en sekuriteit. Behuisingsfasiliteite teen
R5 990 per maand is ook beskikbaar op dieselfde perseel; dit sluit drie etes en weeklikse
wasgoed en skoonmaak van kamers in asook gratis deelname aan sosiale programme. Vir
meer besonderhede, skakel matrone Teresa Broodryk by 056 811 2185.
•• 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
Daar is nou ook huureenhede beskikbaar
Skakel Ansie Lombard (bestuurder)
012 329 4318 / 084 920 8723

’n Gedig
Uit: Briewe aan my moeder
3 Kindertuin
ek was ’n kind van twee
toe jy my leer hoe name trommel
teen die binne-oor
vi-ool-tjie py-pie bot-ter-blom
het jy geklank
kal-koen-tjie bob-be-jaan-tjie
met die tong gedoop
jy wou dat ek die woorde proe
geluid van gousblom ken
wat opslaan in September
terwyl jy buk en pluk
het ek die bossie vasgehou
gedink dat blomme orals was
soos gras en wind
jy’t van die veld vertel
kransies uit jou kindertyd gevleg
en om my nek gehang vir later
gewys hoe mens die sterre
aan jou polse bind
jy het die taal in blom
help bêre op my tong
sodat ek sou onthou
tjien-ke-rien-tjee se oog is swart
of lente is ’n liggeel suringlap
varklelies staan in room en groen –
poeierwysters van die ver verlang
na ma’s wat afbuk in die son
Zandra Bezuidenhout
(Uit: Aardling, 2006)
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Studentesake
•• Potchefstroom-Studente: Eerstejaarskamp 2020
Dinsdag 7 – Vrydag 10 Januarie 2020
Vertrek Dinsdag 7 Januarie om 13:00 vanaf Silwerstraat 19
Venterskroon-kampterrein
Koste R990
Besoek www.studentegemeente.com vir inskrywingsvorm
www.facebook.com/PotchStudente
Navrae dr Rudy Denton 082 459 9710
Terzie Denton 082 475 4618
Wilbrie Hartman 072 655 4282
•• Stellenbosch: Aanvangskamp 2020
19-22 Januarie 2020
Vertrek Sondag 19 Januarie om 14:00 vanaf kerkterrein
hv Bosman- en Hofmeyrstraat, Stellenbosch
So 10 km buite Stellenbosch op Simonsberg-jeugkampterrein
Koste R500 per student
Bring saam: Bybel, pen en papier, hoed, swemklere, slaapsak, eetgerei,
gemaklike klere en skoene
Kontak: Liezl Viljoen (HSV-voorsitter) jlizviljoen@gmail.com / 072 656 0248
Ds Chris le Roux cleroux@mweb.co.za / 079 495 3239
Ons nooi alle voornemende Maties uit
Kom geniet dit, maak vriende en leer die kampus ken

Fondsinsamelings
•• Plesion en Rata Maatskaplike Dienste
Wen ’n motor: Datsun Go ter waarde van R154 000
Koop ’n pakket, samel fondse in vir jou kantoor of gemeente
Ondersteun terselfdertyd Rata se maatskaplike werk –
waarvan die grootste is om kinders te beskerm
teen mishandeling en verwaarlosing!
Opsies sodat selfs kleiner instansies dit kan bekostig
Opsie

Pakket

Koste

Aantal Wins vir
boekies kantoor/
gemeente

R5 000 200

Uitstalling Promosie- Sleutelpasmateriaal finalis

R15 000 (75%)

Ja

Ingesluit

1 per pakket

50 boekies R2 500 50

R2 500 (50%)

Nee

70 boekies R3 500 70

R3 500 (50%)

Nee

Ekstra
@ R50/
plakkaat

Gesamentlike
trekking

1. Kry jou pakket voor 31 Januarie 2020. ’n Beperkte aantal is beskikbaar.
2. Betaal pakketgelde in by ABSA; RATA; rekeningnommer 000 206 00 209; verwysing GO
+ NAAM.
3. Kaartjies en bemarkingsmateriaal word versend.
4. Hou jou eie kompetisie en trek jou finaliste voor 30 Julie 2020.
(1 wenner uit elke pakket dring deur na finale sleutelpasgeleentheid).
5. Stuur besonderhede deur van finaliste wat aan die finale sleutelpas sal deelneem op
Rata se DRIVE FOR A CHILD Gholfdag van 18 Augustus 2020 by Silver Lakes.
6. Uitstallings van voertuig kan gereël word by basaars, gholfdae en markte.
Navrae: Stephen de Beer 074 658 4630 (gsdebeer@gmail.com)
Andries Pretorius 081 466 8691 (andries@rata.org.za)
Vir uitstallings van die voertuig, kontak Andries Pretorius
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Basaars en markte
•• Gemeente Westonaria: Kersliggiefees
Vrydag 29 November 12:00 tot laat
Gaskunstenaar Tanya V tree op saam met lappop
Heerlike vermaak vir kinders
Tradisionele basaarkosse, tuisgebak en vele meer
Daviesstraat 94, Westonaria
Navrae: Pieter Vosloo 082 453 1864
•• Gemeente Randfontein Midpark
Somerkarnaval en uitstalling van outydse motors
Saterdag 30 November 09:00 tot laat
Gaskunstenaar Franna
Smullekker kosse, pap-en-kaiings, beste poedings en gebak...
Tortelduifstraat 18, Helikonpark, Randfontein
Om u outydse motor in te skryf, kontak Francois Coetzee by 076 090 0457
Ander navrae: Chrissie Munnik 082 335 2588
•• Gemeente Ventersdorp: Mini-basaar
Saterdag 30 November
Kom koop vir Kersfees vleis, sosaties, wors en meer
Baie te eet en te drink
Navrae: Ds Marius van Vuren 072 850 4960
Vleisbestellings: Nico Kock 083 204 6715
•• Gemeente Laer Suidkus: Basaar
Saterdag 7 Desember
By saal van Cindercity Moth Shellhole, Derde Laan, Sea Park
Saal duidelik sigbaar vanaf Marineweg (ou hoofpad Durban toe),
net noord van Port Shepstone en Umtentweni
Vermaak vir groot en klein
Tuisgemaakte boerewors en sosaties
Tuisgebak, braaivleis, vetkoek, jaffles, pap-en-kaiings
Gebruikte goedere en vele meer
Vakansiegangers hartlik welkom
Navrae: Ds Jacques Pieterse 082 458 4482
Dalene Pieterse 066 208 3884
Aanwysings kan met ’n “pin” gestuur word

Betaalde advertensies in hierdie nuusbrief
Die koste vir advertensies is R250 per plasing (BTW ingesluit). Die verskuldigde bedrag
moet uitgemaak word aan die Raad van Finansies, ABSA tjekrekening nommer 020-000287, 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.
Meer besonderhede oor advertensies kan aangevra word van produksie@nhk.co.za.
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Gebed vir die week
Here, leer my om gelowig – en hoopvol – te bid.
Ek bid dat die oorloë
wat nimmereindigend oor die wêreld woed, sal ophou.
Maar ek vra dit halfhartig, want ek glo nie regtig
dat mense sal ophou om hebsugtig te wees nie,
en ek weet dat daar daarom altyd oorlog sal wees.
Ek bid dat mense meer liefdevol en verdraagsaam
met mekaar sal wees. Maar ek dink nie regtig
dat mense kan verander nie.
Ek bid vir siekes om gesond te word –
en as dit nie gebeur nie, dat hulle uit hul pyn sal leer
om meer soos U te word.
Maar ek glo nie regtig dat dit ’n moontlikheid is nie.
Here, verander my gedagtes!
Gee my ’n ander geloofskwaliteit.
Oortuig my van u vermoë om mense deur u Gees te verander.
Bewaar my van sinisme, Here.
Herinner my daaraan dat ek nie groter geloof
in my kan opwek nie,
maar dat U geloof skenk –
soos ’n mosterdsaadjie wat groei en floreer,
omdat Ú dit in stand hou.
Etta Gullick en Michael Hollings
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé, 2014)
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