
Verdraagsaamheid in ’n land waar jy dit die minste verwag

Ek en my man was in die bevoorregte posisie om gedurende Januarie by ons ouers in 
Abu Dhabi te kon gaan kuier – en watter belewenis was dit nie! 

Alles is groot (en OORdoen). Die paleis en moskee bestaan omtrent net uit goud en graniet, 
en alles het die een of ander simboliese betekenis. Sensories was ons oorlaai – ’n mens kan 
nie dink dat daar soveel rykdom op een plek kan wees nie. Dan praat ek nog nie van al die 
ander indrukwekkende dinge wat ons gesien het nie: die Magical Garden, die oases en die 
Louvre met soveel verskillende uitstallings dat een dag nie genoeg is om alles te sien nie.  Die 
verskillende kosse was net so ’n belewenis!

Daar was natuurlik ook ’n klomp goed waaraan ons vinnig gewoond moes raak. Vroue moet 
sorg dat hul skouers toe is en dat hulle verkieslik ’n lang broek of romp dra. Min tot geen fisiese 
aanraking was die reël. Goed wat vir ons Westerlinge onnodig of vreemd is, is hul alledaagse. 
As ’n mens enige land besoek, is die minste wat jy kan doen om hul tradisies en reëls te 
probeer respekteer.

Een van die dinge wat my egter die meeste opgeval het, was die vlak van verdraagsaamheid wat 
die Arabiere probeer nastreef. Elke jaar het die Verenigde Arabiese Emirate ’n spesifieke tema 
wat hulle deur die jaar bemark. Laas jaar was dit juis verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid 
wat vrede, saamleef, menswaardigheid en respek bevorder, nie net teenoor mede-Arabiere 
nie, maar teenoor almal ongeag hul ras-, kultuur- of taalgroep.

In hierdie land sal jy nie hoor dat een persoon ’n ander op ’n vernederende wyse aanspreek 
nie. Daar is ook nie vloekwoorde of handgebare wanneer ander bestuurders reg voor jou inry 
sonder om hul flikkerligte te gebruik nie. (Glo dit of nie, die mense bestuur net so rof soos hier 
in ons eie Suid-Afrika.) 

Alhoewel dit ’n Arabiese land is, is daar baie diversiteit: Indiërs, Pakistani’s, Turke, Filippyne, 
Nieu-Seelanders, Australiërs en natuurlik Suid-Afrikaners. Elkeen van hulle wend ’n 
daadwerklike poging aan om ook hierdie verdraagsaamheid uit te leef. Waar in jou lewe het jy 
gesien dat ’n moskee, sinagoge en kerk doelbewus langs mekaar gebou word?

Dit het my laat besef dat ’n mens altyd iets by iemand kan leer, selfs al stem jy nie noodwendig 
saam met hul tradisies of geloofsoortuigings nie. Die vraag wat ek myself afvra, is of ons regtig 
bereid is om by ander te leer. Is ons bereid om die vernederende taal wat so maklik van ons 
lippe afrol, af te sweer? Is ons bereid om met verdraagsaamheid eerder as met haat en selfsug 
te reageer?

In daardie verre Moslemland het ek iets gesien van die aanvaarding en liefde waarop soveel 
Christene roem, maar wat so min uitleef.

Of ons ooit op so ’n plek sal kan kom, sal net die tyd leer.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn
Donegal/Molopo-kombinasie
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Lief en leed

 • Prof Lourens Steenkamp (emeritus) het pas ’n angiogram ondergaan. Dit het goed 
afgeloop, hy haal nou makliker asem, en hy is reeds weer tuis. Ons bid hom en sy vrou, 
Duveen, sterkte toe. 

 • Na afloop van die amptelike opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) op 
Woensdag 19 Februarie, is ’n oorhandiging gedoen aan prof Maake Masango. Hy is 
vereer met ’n Festschrift van die laaste uitgawe van die HTS Teologiese Studies wat onder 
eienaarskap van die NHKA geproduseer is. Daarna is prof Natie van Wyk gelukgewens 
met die verskyning van sy boek oor Martin Luther in die HTS Supplementum-reeks by 
AOSIS – prof Andries van Aarde het dit beskryf as die hoogtepunt van ’n monografie deur 
’n Hervormde teoloog in die 75 jaar van die HTS se bestaan! Daar is ook met dank en 
waardering afskeid geneem van ds Carusta van der Merwe, wat pas Durbanville toe 
verhuis het nadat sy ’n pos as publikasiebestuurder van al 45 elektroniese tydskrifte by 
AOSIS aanvaar het. 

 • Die erediens tydens die HTK-opening is gelei deur prof Yolanda Dreyer. Lees haar liturgie 
en preek hier op die Kerk se webblad. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 6 Maart, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 28 Februarie: Di A (Anneline) Geyer (Kempton Park-Oos) en   
 P (Herman) Meyer (beroepafwagtend)

 ○ Saterdag 29 Februarie: Ds A (Aniena) Jansen van Rensburg (Leeudoringstad)
 ○ Sondag 1 Maart: Ds Y (Yolandé) de Lange (beroepafwagtend)
 ○ Maandag 2 Maart: Di JM (Johan) Delport (emeritus),      

 C (Carli) Fourie (Noordwestelike Pretoria) en    
 EG (Etienne) Fourie (Kempten)

 ○ Woensdag 4 Maart: Ds JLJ (Johan) Smit (emeritus)
 ○ Donderdag 5 Maart: Ds JPC (Jasper) van der Westhuizen    

 (Randfontein Midpark/Westonaria)
 ○ Vrydag 6 Maart: Di M (Mariaan) Delport (Erasmia) en     

 WM (Elmien) Shaw (Swartkop)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
 ○ Angola: Bid asseblief dat die Bybelgenootskap hier ’n pakhuis sal kan koop waar 

Bybels wat versprei moet word, tydelik gestoor kan word. 
 ○ Malawi: Voorbidding vir die ontwikkeling van gepaste Bybelhulpmiddels om veral die 

harte van kinders te bereik.
 ○ Zambië: Bid asseblief dat God se Woord deur die verskillende vertalings van die Bybel 

die harte van die hele bevolking sal bereik. 

Gemeentes en bediening

 • Gemeente Potgietersrus verkoop hul saalstoele teen R50 elk. Daar is meer as 200 stoele 
beskikbaar. Kontak ds Hennie Nel by 082 922 9000.

 • Die besonderhede van die skriba van Gemeente Laer Suidkus is nou soos volg: Oudl TJ 
(Theuns) Koekemoer; 082 468 0185; theuns.koekemoer@gmail.com.

 • Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir twee nagte kry vir die 
gratis preek. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gade; vir kinders 
se verblyf moet self betaal word. Die vergunning geld nie langnaweke en vakansietye 
nie. Reël die verblyf met Dullstroom Accommodation by 013 254 0020. Kontak dan mev 
Johanna Pieterse by 072 116 3353 / nhkdullstroom@gmail.com / johannapieterse01@
gmail.com om die Sondag te bevestig. 

Prof Lourens 
Steenkamp

Prof Natie van Wyk

https://nhka.org/as-die-leermeester-se-mantel-op-jou-val/
mailto:theuns.koekemoer@gmail.com
mailto:nhkdullstroom@gmail.com
mailto:johannapieterse01@gmail.com
mailto:johannapieterse01@gmail.com
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Vergaderings

 • Saterdag 29 Februarie: ADV Kommissie
 • Woensdag 4 Maart: Kinderhuise Direksie       

    Plesion Direksie
 • Donderdag 5 Maart: Kommissie van die AKV
 • Vrydag 6 Maart:  Kommissie van die AKV

Kerklike publikasies

 • SENTIK se boekwinkel by Derdepoort sal van Maandag 2 tot Woensdag 4 Maart tydens 
die jaarlikse voorraadopname nie toeganklik wees vir die afhaal van boeke nie. Mev Sarie 
Roux sal net per e-pos beskikbaar wees, by sentik@nhk.co.za.

 • Lees in Die Hervormer van Maart 2020    
 ○ Verkondiging in die digitale era
 ○ Studente se belewenis van die kerk
 ○ Hoe goed ken ons die Bybel?

Lees Die Hervormer volledig by http://nhka.org/die-hervormer/

 • In die NHSV se Somer 2020-uitgawe van Vroueflitse deel ds Annerie Conradie met 
ons die trauma van borskanker en hoe jy die pad vorentoe aanpak met jou veranderde 
lewe; dit is haar vierde en laaste aflewering oor trauma. Mari-lizé Beukes volg dit op met 
’n artikel oor Wêreldkankerdag wat jaarliks plaasvind op 4 Februarie, die interessante 
feite oor kanker in die wêreld vandag, en hoe jy betrokke kan raak by hierdie wêreldwye 
bewusmakingsveldtog. Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/. 

Bybelvasvra 2020

 • 2020 is die jaar van die Bybel. Daarom fokus vanjaar se Bybelvasvra op ’n oorsig oor die 
boeke van die Bybel. Die bestek behels die inleidende gedeelte bo-aan elke Bybelboek 
(nie die hooftrekke en indeling nie), asook ’n teksgedeelte uit elke Bybelboek. Die gedagte 
is om die Bybel self in die hand te neem en te lees, eerder as om ’n aantal voorafopgestelde 
vrae en antwoorde te bestudeer. Die bestek is vir elke kategorie dieselfde! In alle opsigte, 
word die Afrikaanse 1983 Bybelvertaling gebruik om vraestelle op te stel.

Die volledige bestek is beskikbaar by ds Quinten Schimper en kan aangevra word by 
quinten.schimper@gmail.com. Gemeentes en ringe word aangemoedig om hierdie jaar 
vol ywer deel te neem aan die Bybelvasvra! Die ringsvasvrae moet asseblief voor einde 
September plaasvind. Die eerste drie spanne uit elke kategorie dring deur na die nasionale 
Bybelvasvra wat op Saterdag 17 Oktober by Gemeente Noordwestelike Pretoria sal 
plaasvind.  Vraestelle vir die ringvasvra sal later beskikbaar gestel word. Navrae kan gerig 
word aan ds Schimper by 076 687 7410 of quinten.schimper@gmail.com.

mailto:sentik@nhk.co.za
http://nhka.org/die-hervormer/
https://nhsv.org.za/publikasies/
mailto:quinten.chimper@gmail.com
mailto:quinten.schimper@gmail.com
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’n Gedig

Metafoorwoud

Ek wandel deur ’n woud van metafore
soek die lig na lank tevore

vind ’n eerste tuin
’n boom van goed en kwaad
veel wat oor dié vrou nog praat

onder die poolster kil
tref ek die reuse Yggdrasil
boom van waar die Noorman stam
en gode in ’n Ding besin
oor Ragnarök en godeskemering

ver suid is dit ’n kremetart
waaruit ’n kameleon
die Sanvolk kap

op die kruispunt van ruim en tyd
ecce homo aan ’n boom se hout
hy prewel sag oplaas:
Ek is die woord en weg
uit hierdie aardse woud.

Hennie Smith
(Uit: Multivers, 2016)

Barmhartigheid

 • Spesiale deurkollekte vir die Diakonale Pleegsorghuise (DPS): 1 Maart. Hierdie 
spesiale deurkollekte bied geleentheid vir gemeentes en individuele gelowiges om iets, al is 
dit klein, te doen om hierdie kinders te help. Daarom rig die Algemene Diakensvergadering 
’n versoek aan gemeentes om deel te neem aan die vrywillige deurkollekte op 1 Maart, of 
op ’n ander gepaste datum. Die bankbesonderhede vir inbetalings is soos volg: Raad van 
Finansies; ABSA tjekrekening; rekeningnommer 020 000 287; takkode 632005; verwysing 
16DPSS + (gemeente)naam.

 • Wêreldbiddag vir Vroue 2020. Op 6 Maart word die Wêreldbiddag vir Vroue in Suid-Afrika 
gehou. Dié Biddag is ’n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, -mans en 
-kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ’n gebedsketting in meer as 170 lande 
vorm. Dit strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter 
onderlinge begrip en toewyding. Die Wêreldbiddag vir Vroue bied vroue wêreldwyd verskeie 
geleenthede, onder andere om hul geloof in Jesus Christus te bevestig. Dit bied gelowiges 
ook die geleentheid om versterk te word deur die geloofservaring van Christene uit ander 
lande en kulture. Ons geniet dan ook die voorreg om ander se laste te help dra deur saam 
met hulle en vir hulle te bid. Die tema word elke jaar deur vroue van verskillende lande 
gekies. Die tema vir 2020, Staan op! Neem jou bed op en loop, is gekies deur die vroue 
van Zimbabwe. Kom ons as vroue neem die inisiatief om op 6 Maart by die werk, skool of 
in ons gemeente tyd af te staan om saam met vroue van oor die wêreld te verenig in gebed. 

 • 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.

Toerusting

 • Jeugbediening (aanlynkursus) by UP
Begin Vrydag 28 Februarie 
Kursusleier: Prof Malan Nel 
Koste: R2 500 
Plek: Aanlyn
Navrae: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 / hesmarie.bosman@up.ac.za

 • Jeugbediening (inklusiewe verhoudingsbenadering) by UP
2020: 23-26 Maart; 22-25 Junie; 14-17 September
2021: 25-29 Januarie; 15-19 Maart
Skripsie: April 2021
Kursusleier: Prof Malan Nel 
Koste: R7 200 vir vyf intensiewe kontaksessies
Plek: Westview Metodistekerk, Centurion
Navrae: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 / hesmarie.bosman@up.ac.za

 • Brugbedieningskursus by UP
Week 1: 27-30 Julie 
Week 2: 9-12 November 
Kursusleier: Prof Malan Nel 
Koste: R2 500 (BTW ingesluit) 
Plek: UP 
Kursuspunte: 70 
Navrae: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 / hesmarie.bosman@up.ac.za

Fondsinsamelings

 • Gemeente Newlands: Skrikkeljaarbasaar 
Saterdag 29 Februarie 08:30-13:30
hv Sewende en Watervalstraat, Newlands, Johannesburg
Musiek-kuierhoekie, springkasteel en kindervermaak
Tombola, tweedehandse klere
Ribburgers, vetkoek-en-maalvleis, kerrie-en-rys...
Pannekoek, poeding, koffie, tee, koeldrank...
Navrae: Paul 082 461 6706 / Maryka 082 578 3283

mailto:hesmarie.bosman@up.ac.za
mailto:hesmarie.bosman@up.ac.za
mailto:hesmarie.bosman@up.ac.za
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•	 Gemeente Waterval Boven hou Saterdag 7 Maart hul jaarlikse karp- hengelkompetisie 
by Milly’s se dam, naby Machadodorp. Inskrywingsgeld is R250 per persoon en die eerste 
prys is R5 000 vir die swaarste karp. Kontakpersoon: Anita Booyse 072 590 1052.

 • Gemeente Sasolburg-Suid: Wind-Ex     
Saterdag 23 Mei
Gesinspretdag en windbukskompetisie 
Wen besondere mes – kaartjies R30 elk
Skakel Tobie by 083 327 1500 om deel te neem
Wenner word aangekondig op dié dag 

 • Plesion en Rata Maatskaplike Dienste
Wen ’n motor: Datsun Go ter waarde van R154 000
Koop ’n pakket van 200 (R5 000), 50 (R2 500) of 70 (R3 500) boekies 
Maak wins van 75% of 50%
Hou jou eie kompetisie en trek jou finaliste voor 30 Julie 
1 wenner uit elke pakket dring deur na finale sleutelpasgeleentheid 
Finale sleutelpas op Rata se DRIVE FOR A CHILD Gholfdag 
18 Augustus by Silver Lakes
Meer inligting: Ds Stephen de Beer (074 658 4630 / gsdebeer@gmail.com)
Diak Andries Pretorius (081 466 8691 / andries@rata.org.za)
Vir uitstallings van die voertuig, kontak diak Andries Pretorius

Basaars

 • Gemeente Bronkhorstspruit: Basaar  
Saterdag 7 Maart vanaf 07:30
Heerlike eetgoed en vermaak
Vleis, kerrie-en-rys, vetkoek, hamburgers, pap-en-kaiings, jaffles, chipsticks 
Koektafel, pannekoek, nagereg en meer
Kinders: Speelgoed, verfhoekie, koekie-hoekie, spookasem, waterwurm, boeresport, 
kettieskiet, ringgooi, ballonpop, seerower-skattejag en meer
Naweek vir 4 persone by Manzi Maningi te wen
Kom geniet die dag saam met ons!
Navrae: nhbhs@nhk.co.za

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 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.

mailto:gsdebeer@gmail.com
mailto:andries@rata.org.za
mailto:nhbhs@nhk.co.za
mailto:produksie@nhk.co.za
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Gebed vir die week

Here Jesus,
U wat ons genooi het om op U ons hoop te vestig,
U wat die Eerste in die hele skepping is:
Open tog die oë van ons hart,
sodat ons U van naby sal leer ken.
Al is U die Hoogste van die hoës,
die Heiligste van die heiliges 
– ver, vér verhewe bo die bestes op aarde.

Ek bid dat U vandag hulle wat swaar kry,
sal help;
hulle wat geval het,
sal ophelp;
hulle wat in die nood verkeer,
sal verlos van hul ellende.
Ek bid dat U dié wat siek is,
sal genees;
hulle wat afgedwaal het,
sal terugbring.
Ek vra dat U die hongeres sal voed,
onskuldige gevangenes sal vrystel,
die swakkes sal versterk
en dié wat moed verloor het, ’n nuwe visie sal gee.
Maar, Here, terwyl ek vra
dat Ú al hierdie dinge sal doen,
besef ek dat U gekies het om dit deur my te doen. 

 Clementius van Rome
 (Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé, 2014) 


