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Tyd is vlietend
Teken in om ’n
skakel na blitspos te
ontvang

Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. Leer ons
ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. (Psalm 90: 4 en 12)

Nuus, berigte en
kort kommentaar
(uiters 100 woorde)
aan
produksie@nhk.co.za

Terwyl ek hier skryf, op Dinsdag 14 Januarie, besef ek dis presies 29 jaar sedert my broer oorlede is.
Intussen is nog drie van my ses broers oorlede. Die afgelope Kersdag het ek die voorreg ervaar om my
laaste twee broers met ’n Kersete te onthaal. Kos soos ons ma sou maak, en samesyn wat ons dalk
nooit weer sal beleef nie.

Webblad van die
Hervormde Kerk
www.nhka.org

Nou is dit 2020 – ’n nuwe jaar met nuwe verwagtings en planne en teleurstellings. Die kinders om
ons gaan ouer en groter word; babas gaan leer loop en al hoe meer ons voorbeelde volg; ons gaan
waarskynlik van nog geliefdes afskeid neem... Laat dít ons anders kyk na hierdie nuwe jaar? Laat dit ons
oordeelkundiger leef, versigtiger praat, sagter teenoor mekaar optree? Meestal seker nie.

Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid
vir die inhoud.
Menings deur
skrywers uitgespreek,
is egter nie
noodwendig die
beleid of standpunt
van die Hervormde
Kerk nie.

Baie dinge waaroor ons geen beheer het nie, sal in 2020 met ons gebeur. Hoe ons daarop reageer, is
ons keuse.
Intussen gaan ons beplannings voort. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het die
afgelope dae tydens ’n bosberaad strategiese beplanning gedoen, en op Woensdag 18 Maart tydens
’n Inligtings- en Besprekingsvergadering sal dié beplanning met ringskommissies en predikante gedeel
word. Die gesprek oor die herindeling van ringe sal dan ook begin.
Vanuit SENTIK sal ons voortgaan om gehalteprodukte aan die Kerk te lewer. Aan die einde van 2019 het
die nuttige Almanak (Jaargang 114) en inspirerende Bybelse Dagboek vir 2020 verskyn, en in Februarie
sal die nuwe handleiding vir volwasse kategese beskikbaar wees. Die Hervormer gaan voort onder die
bekwame leiding van die redakteur, ds Willem Sauer, en sy span.
Op die Kerk se webblad www.nhka.org kan besoekers daagliks ’n nuwe gedagte vir die dag vind,
asook die betrokke dagstukkie uit die Bybelse Dagboek. Elke uitgawe van Blitspos word op die webblad
gelaai, en binnekort sal die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT), Jaargang 7, met verwerkings van
die voordragte van 2019 se simposium oor Karl Barth ook daar beskikbaar wees. Nuwe artikels en
meningstukke word weekliks bygevoeg, en ons nooi lesers uit om op laasgenoemde te reageer sodat
ons debatte aan die gang kan kry oor kwessies wat saakmaak.
Intekenaars kry ook toegang tot amptelike dokumente soos omsendbriewe, die Kerkorde, kursusse en
formuliere. Navorsers en gebruikers wat enige verdere inligting benodig, is welkom om in verbinding te
tree met die inligtingsbeampte, mnr Louwrens Pretorius (data@nhk.co.za), die argivaris, mnr Nándor
Sarkady (argief@nhk.co.za), of die boekwinkelbestuurder, mev Sarie Roux (sentik@nhk.co.za).
Hoe waar is die woorde van die wyse Salomo: Goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte
woord op die regte tyd. Daarom gaan ons voort om vanuit die Sinodale Dienssentrum met ons lesers en
geloofsgenote te kommunikeer. En die waardering bly nie uit nie. So bevestig Engela Bolton van Rata
se Nylstroomkantoor net voor Kersfees in ’n e-pos:
“Graag wil ek elkeen bedank wat hierdie afgelope jaar vir my, deur Blitspos, soveel aangename en
inspirerende leesstof voorsien het. Die interessante stories, pragtige gedigte en om van die gebede nie
te praat nie. Vele male was die gebed presies waarmee ek op daardie oomblik worstel en kon ek die
woorde vind, woorde wat sin maak, om so ook dan met my Skepper in gesprek te tree. Soms het die
antwoorde in die woorde van die gebed verskyn, en dan besef ek net weer opnuut dat God vreemde
maniere het om gebede te antwoord. Mag 2020 ’n jaar wees waarin ons opnuut op God sal vertrou en
nie op die regering, ekonome, ensovoorts, om probleme op te los nie. Hy, ons Skepper, sal voorsien aan
dié wat in en aan Hom glo.”
Tessa Oppermann, SENTIK

Lief en leed
•• Ds Nico (emeritus) en Henriëtte Brayshaw se seun Samuel (53) is op Nuwejaarsdag
oorlede. Sy gedenkdiens was op Sondag 5 Januarie in Gemeente Heilbron. Ons innige
simpatie gaan aan sy gesin en die familie. Samuel was vroeër gebiedsleier van die
Voortrekkers in die Vrystaat.
•• Ds Mariaan Beukes van Meyerton/Sonlandpark se moeder is op 24 Desember oorlede.
Ons innige simpatie gaan aan ds Mariaan en die familie.
•• Ds JJH (Koos) Engelbrecht (emeritus, 69) het op 5 Desember ’n hartomleiding en ’n
aortaklepvervanging ondergaan. Die probleem het ontstaan as gevolg van ’n aangebore
defek. Dit gaan nou baie goed met hom. Hy sê hy het die afgelope Sondag reeds weer
gepreek, in Ventersdorp, en ook reeds weer gras gesny!

Ds Koos Engelbrecht

•• Dr Gerhard Lindeque van die Bybelgenootskap het in Desember ’n nare ondervinding
gehad. Hy skryf soos volg: “Net voor Kersfees was ons op besoek aan ons seun in die NoordKaap. Tydens een aandete het ’n stuk vleis in my slukderm vasgesit en dit geperforeer. Dit
is doodsake, en ek moes met ’n sewe-ure-rit in ’n ambulans deurkom Gauteng toe vir ’n
noodoperasie. Die operasie was ’n sukses en ek herstel wonderbaarlik, maar in die dokter
se eie woorde was dit deur ’n Goddelike ingryping dat ek lewe. Baie dankie vir almal se
gebede, boodskappe en besoeke. Ek het in hierdie tyd weer eens onder die indruk gekom
van die hoop wat God ’n mens gee deur sy Woord: As die nood my oorval, hou U my in die
lewe (Ps 138: 7).”
•• Prof JH (Johan) Koekemoer se 60ste ampsjubileum vind plaas op 26 Januarie om 09:00
in Gemeente Selcourt.

Dr Gerhard Lindeque

•• Ds Paula Eksteen, wat voorheen in Taiwan was, is nou in Nederland waar sy by ’n
laerskool in Hilversum onderwys gee. Wanneer sy Suid-Afrika besoek, werk en preek sy in
Gemeente Midrand. Lidmate wat Nederland besoek, kan gerus met haar kontak maak by
paula5kst55n@gmail.com of +31639200479.
•• Die volgende predikante verjaar tot 24 Januarie, en word hartlik geluk gewens:
o
o

Ds Paula Eksteen

o
o
o
o
o

Vrydag 17 Januarie:
Sondag 19 Januarie:

Ds CJ (CJ) van Wyk (beroepafwagtend)
Di IM (Retha) Losper (Ogies/Suidoos-Witbank) en 		
MJ (Martin) Slabbert (Philadelphia)
Maandag 20 Januarie: Ds MJJ (Martyn) Redelinghuys (emeritus)
Dinsdag 21 Januarie:
Dr J (Johan) Nel (Bloemfontein-Wes), 				
di GS (Stephen) de Beer (Noordwestelike Pretoria) en 		
GC (Gerrie) Senekal (Lichtenburg)
Woensdag 22 Januarie: Ds WJ (Willem) Slabbert (emeritus)
Donderdag 23 Januarie: Dr WC (Wouter) van Wyk (Sinodaal)
Vrydag 24 Januarie:
Ds HMJ (Marius) Kramer (Krugersdorp-Oos)

•• #hoopviralmal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
o Die Russiese Federasie is dankbaar vir die werk wat reeds daar gedoen is. Hulle
vra voorbidding vir hul projekte om meer mense met die Woord van God te bereik.
o Kirgisië sien met afwagting uit na die Ou Testament in Kirgisies. Hulle vra
voorbidding vir hul vertaalspanne asook vir die Bybelstudiemateriaal vir kinders.
o Kazakstan se Bybelgenootskap het behoefte aan krag en wysheid te midde van
vervolging.

Gemeentes en bediening
•• Prop TF (Thomas) Dreyer (beroepafwagtend) het die beroep na Malelane aanvaar.

2

•• Die viering van die nuwe gemeente Pretoria Noorderlig vind plaas op Sondag 2
Februarie om 11:00 in die Rolbalklub van Pretoria-Noord, Jan van Riebeeckstraat 287.
Hierdie nuwe gemeente spruit uit die samesmelting tussen die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika se gemeentes van Pretoria-Noord en Theresapark. Die genoemde twee
gemeentes het op 22 September 2019, tydens die onderskeie gemeentevergaderings, elk
eenparig besluit om vanaf 1 Januarie 2020 saam te smelt. Die gemeente sal voorlopig deur
dr JP (Johan) Bester bedien word. Dr Bester was die afgelope 30 maande by PretoriaNoord as brugpredikant betrokke en sal voortgaan met die bediening en begeleiding totdat
die gemeente gereed is om ’n beroep uit te bring of anders per besluit van die nuwe
gemeente. Gemeente Pretoria Noorderlig nooi alle oudlidmate, oudpredikante van die
twee gemeentes en ander belangstellendes uit na hierdie feestelike geleentheid. Bevestig
u teenwoordigheid asseblief voor 26 Januarie by gouws.martinus@gmail.com /
jbester@mweb.co.za / pretorg@lantic.net of stuur ’n SMS of WhatsApp-boodskap aan
een van die volgende persone: Dr Johan Bester (082 455 1636); oudl Martinus Gouws
(079 977 6724); oudl Gert Pretorius (082 552 3590).
•• Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) vind plaas op Woensdag 19
Februarie.
•• ’n Inligtings- en Besprekingsvergadering vind plaas op Woensdag 18 Maart van 09:00
tot 16:00. Die Kommissie van die AKV sal dan belangrike aspekte van hul strategiese
beplanning by die bosberaad in Januarie met ringskommissies en predikante deel, en
met die gesprek oor ’n herindeling van ringe begin. Elke ring word versoek om minstens
twee verteenwoordigers na die Inligtings- en Besprekingsvergadering te stuur. Meer
besonderhede sal later deurgegee word.
•• 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 NHKA as een gemeente kan hanteer en uitbou, en sy/haar pligte volgens KO Artikel 9
van die NGK 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 moet gestuur word aan 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.
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Vergaderings
•• Woensdag 22 Januarie:
•• Donderdag 23 Januarie:
				
•• Vrydag 24 Januarie
				

Werkgroep Ondersteuning vir Bejaardes
Rata Bestuur								
Redaksie van Die Hervormer
Rata 360								
Beleggingskomitee

’n Gedig
Van Kersfees tot Mei
in desember
is Jesus weer gebore
en hulle het Hom toegedraai
in geskenkpapier
en Hom neergelê
in die supermark
ek het ’n boom versier
met liggies en engeltjies
en Hom uitgenooi
na ’n kersfeesmaal
van kalkoen en wyn
maar Hy het weggevlug
na die woestyn
Goeie Vrydag was ’n pasga
sonder bitter kruie en
ongesuurde brood
voor die langnaweek se uittog
op Paasmaandag
is die opstanding uit die dood
feestelik gevier
met paashasies en paaseiers
in blinkpapier
Hemelvaart
was die eerste vakansiedag
in mei
waarop ons kon dam toe ry
Eveleen Castelyn
(Uit: Tussen hemel en aarde, 1978)

Kerklike publikasies
•• In die Lente 2019-uitgawe van Vroueflitse beskryf ds Annerie Conradie die trauma wanneer
jou kind emigreer, en ds Janine Bevolo-Manders bring humor in ons lewe met haar artikel
Ons oorleef, want ons lag! Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/
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TOIBO

Cindy David en
mev Arina Jooste

Transvalia se toekenning vir
2019

•• Mev Arina Jooste, uitvoerende beampte van die Transoranje Instituut vir Buitengewone
Onderwys (TOIBO), berig soos volg: “Ek was bevoorreg om die Erkentlikheidstoekenning
(TOIBO-wisseltrofee) te oorhandig aan Cindy David by Transvalia-skool se Prestige-aand.
Al wat ek van haar geweet het, was dat sy onder moeilike omstandighede met volharding
bo haar probleme uitgestyg het. Met die bekendmaking van die 2019-matriekuitslae kry ons
die goeie nuus: Sy het matriek geslaag en twee onderskeidings verwerf. Haar storie word
in nuusblaaie en selfs op eNuus gedra. Op 10-jarige ouderdom kon Cindy nie haar naam
skryf nie. Sy, haar sussie en haar pa het op straat gebly en gebedel om te kon oorleef.
Die kinders het nie skool bygewoon nie. Nadat haar pa siek geword en in die hospitaal
opgeneem is, gaan bly hulle by haar oom. Sy en haar sussie word later in die Jakarandakinderhuis opgeneem en in 2010 begin sy skoolgaan by Via Nova-skool. Gedurende 2012
gaan sy na Magaliesskool. Sy besef sy soek meer uit die lewe en gaan na Transvalia-skool
sodat sy haar matriek kan behaal. Cindy begin vanjaar werk as assistentonderwyser by
Laerskool Linbropark terwyl sy deeltyds by Aros studeer vir ’n onderwyskwalifikasie.” ’n
Pragtige inspirasie vir ons almal!
•• Baie geluk aan die TOIBO-skole se 2019-matrikulante met hul goeie uitslae. Van die 95
matrikulante het 92 geslaag – dus ’n 96,84%-slaagsyfer. Transoranje-skool vir Dowes
en Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid het ’n 100%-slaagsyfer behaal.
Transvalia-skool het ook die volgende toekennings ontvang: Beste LSOB-skool in die
Distrik Tshwane-Suid; en Beste LSOB-skool in Gauteng. Die uitslae van die matrikulante
onderstreep weer eens die belangrikheid van die vyf TOIBO-skole. Dit is skole waar kinders
elke dag ondersteun en aangemoedig word om te volhard sodat hulle hul volle potensiaal
kan bereik.

Barmhartigheid
•• Die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering wys graag op die volgende
deurkollektes vir 2020:
o 9 Februarie: 	 NHSV Beurs- en Leningsfonds
o 1 Maart:
DPS-huise
o 7 Junie:
Rata (kinderbeskerming)
o 6 September: TOIBO (kinders met gestremdheid)
o 1 November: OTMT (bejaardes)
•• 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.
•• 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.

Studentesake
•• 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

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
grafika 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). Die verskuldigde bedrag moet uitgemaak
word aan die Raad van Finansies, ABSA tjekrekening nommer 020-000-287, takkode 632005, 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.
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Gebed vir die week
O God, ek het U so liefgekry!
In U is die oerskoonheid van al die eeue,
in U is die prag van elke nuwe dag.
Ek het U so lief!
U het so lank na my geroep,
agter my aangeloop
totdat my ore hulle doofheid verloor het,
my oë oopgegaan het vir u lig,
en ek U kon herken.
Ek het U so lief!
U het die soet geur van u Gees oor my geblaas –
en toe ek my asem intrek,
is ek geheel met U gevul.
Hoe lief het ek U!
Ek het u liefde geproe,
en nou honger en dors ek na U.
U het my aangeraak,
en nou is die verlange na u vrede
’n gloeiende vuur in my.
Augustinus van Hippo
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé, 2014)
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