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’n Huis vir die huisloses
Teken in om ’n
skakel na blitspos te
ontvang

Bou ’n ark! Huh?! Wat weet ek van arkbou? Ek weet nie eens waar om goferhout (Gen
6: 14) te kry nie. Is dit ooit ’n boom wat in Suid-Afrika groei?

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

Dis omtrent hoe ek gevoel het toe die oproep gekom het om ’n skuiling vir haweloses in te
rig en vir die duur van die grendeltyd te bestuur. Wat weet ons van skuilings vir haweloses?
Dit was die regering wat gevra het dat haweloses van die straat afgehaal en in ’n veilige plek
gehuisves moet word. Dit was nie, soos met Noag van ouds, die Here wat gepraat het nie. Of
was dit?

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

Jy sien, ons by Saints Africa het nog altyd gesê dat ons eendag ’n skuiling vir straatslapers
wil bou. En hier kom die Here (ja, dit was die Here en nie die regering nie) en Hy plaas die
geleentheid reg in ons pad.
Stap nommer een is ook hekkie nommer een. Kry ’n plek/saal/gebou! Drie van die vier
direkteure van Saints Africa is Hervormers. Ek is self ’n Hervormde predikant, daarom begin
ons by die Hervormde gemeentes. Ons stuur ons versoek uit aan ’n klomp gemeentes en wag
vir antwoorde.
Die meeste gemeentes ignoreer ons versoek soos die spreekwoordelike stopstraat. Dalk
reeds in die pastoriestudeerkamer uitgefilter. Vir dié wat ons antwoord en moeite doen om die
versoek te bespreek, is ons dankbaar. Ten spyte van R5 000 per week wat die gemeente kan
verdien vir die huur van die saal, al voorsien ons ons eie mobiele toilette en storte en maak
ons nie gebruik van die kerk se kombuis nie, is die uiteinde dat al die Hervormde gemeentes
nee sê. Die redes was legio.
Maar ons hét reggekom. In die middel van die tweede week van die grendeltyd het ons skuiling
vir 40 haweloses op die terrein van Rosebank Union Church gestalte gekry. As ek vandag
moet getuig oor God se voorsienigheid, sal ek jou baie lank besig hou, want ons word oorval
deur die goedheid van die gemeenskappe om daardie kerk, die lidmate van daardie kerk,
maatskappye, vreemdelinge, Facebook’ers en WhatsApp-groepe van oral. GOD IS GROOT!
So groot dat ’n tweede skuiling in wording is.
Met die stigting van Saints Africa het ek verklaar dat ons koninkrykswerk doen wat nie in die
Kerk moontlik is nie. Ek was per ongeluk reg. Ek wens egter ek was verkeerd. Die vraag wat
my teister, is: As die opdrag kom om ’n ark te bou, hoekom skuil ons agter ’n legio redes? Ons
weet niks van arkbou nie. Gaan die versekering ooit ons ark dek? Hoe seker is ons die mense
gaan die ark verlaat aan die einde van die vloed? Ons wil nie vuil mense in ons ark hê nie.
Dit gaan die res van ons lidmate ontstel. Ons mense is nie gereed vir so iets nie. Ons is op ’n
ander plek in ons geloofsreis. Is humanitêre uitreike werklik die roeping?
Bou die ark en vertrou God. Hy stel nooit teleur nie.
Ds CJ van Wyk, Saints Africa
(en Gemeente Newlands in Johannesburg)
(Om te sien wie Saints Africa is, besoek die webtuiste www.saintsafrica.org of Facebook @
saintsafrica)

Kerkwees in die tyd van die koronavirus
Hierdie verklaring is op 28 April uitgereik deur die Tussenkerklike Raad. Die TKR is ’n
ekumeniese forum waarin die Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika verteenwoordig word.
Die koronavirus (Covid-19) het Suid-Afrika, soos die res van die wêreld, feitlik oornag in ’n ongekende
situasie gedompel. Dit raak elke individu, elke familie en elke gemeenskap. Dit bedreig ons gesondheid,
ons gemoedstemming en geestesgesondheid, ons werk en inkomste, ons gemeenskapsaktiwiteite,
en die welsyn van die staat.
Die TKR wil ons opregte meegevoel uitspreek teenoor elkeen wat die virus onder lede het of reeds
baie siek is en hul geliefdes, elkeen wat in isolasie verkeer, en elkeen wat iemand weens hierdie virus
aan die dood afgestaan het.
Ons wil ook ons dank uitspreek teenoor al die gesondheidswerkers en hospitale wat onder moeilike
omstandighede toetse uitvoer, mense behandel en berading gee. Hierdie mense verrig heldedade in
naastediens, dikwels sonder enige erkenning en waardering.
Die TKR is bewus van talle kerke en gemeentes wat onder die huidige omstandighede mense in nood
bystaan. Gemeentes vind nie net nuwe maniere om die verkondiging van die evangelie van Jesus
Christus voort te sit nie, maar verleen steeds hulp aan bejaardes, siekes en die naasbestaandes van
mense wat in hierdie tyd te sterwe kom. Gemeentes reik uit om mense wat hul inkomste verloor het,
materieel te ondersteun en kos aan mense in nood te verskaf. Die kerke se maatskaplike dienste
doen alles in hul vermoë om weerlose mense teen misbruik en geweldsmisdaad te beskerm.
Daar is waardering vir die President, die Minister van Gesondheid, die Nasionale Koronavirus
Bevelsraad en die betrokke staatsamptenare wat spoedig opgetree het en vertroue inboesem. Ons
het begrip vir die uitdagings wat met die haastige formulering en proklamasie van regulasies en
die oordra en verduideliking aan amptenare wat dit moet toepas, gepaardgaan. Dit is jammer dat
daar insidente van onnodige magsmisbruik was, maar ons vertrou dat elke sodanige geval vinnig en
beslissend aangespreek sal word sodat dit die uitsondering bly en nie die norm word nie.
Waar dit by die dag dringender word om ’n gesonde balans tussen die bekamping van die virus en
ekonomiese aktiwiteit te vind, doen die TKR ’n beroep op die regering om die rampregulasies so gou
moontlik te verslap sodat al meer mense – veral in die kleinsakeomgewing en informele sektor – weer
kan begin werk. Ons aanvaar dat die koronavirus ons leefwêreld en werkplek onherroeplik verander
het, en dat almal van ons ’n nuwe lewenswyse moet aanleer en maatreëls in plek moet stel om ons
eie gesondheid en die gesondheid van al die mense om ons te beskerm. Maar ons is ook ernstig
besorg oor kleinsakeondernemings wat sluit, werkgeleenthede wat verlore gaan, en die groeiende
getal mense wat sonder inkomste en heenkome sit.
Terselfdertyd is ons besorg oor mense se geestesgesondheid en geestelike welstand. Die gebrek
aan sosiale kontak en die afstand van geliefdes skep ernstige emosionele probleme vir baie mense.
Wanneer die gemeenskappe van gelowiges nie soos gewoonlik in ’n erediens kan vergader nie,
ontbeer lidmate die bemoediging en inspirasie van die gereelde Woordverkondiging, en ook ’n
belangrike ondersteuningsnetwerk wat hulle hoop gee. Ons pleit dus vir die geleentheid om so gou
moontlik toegelaat te word om weer as geloofsgemeenskappe te vergader – al is dit in beperkte
getalle en met allerlei maatreëls om gesonde higiëne te verseker.
Te midde van hierdie omstandighede roep die TKR ons lidmate en medegelowiges in die land op om
saam met ons te bid: vir almal wat so intens deur die pandemie geraak is, en ook vir die President en
die regering. Ons vertrou ons lewens aan die Here toe en bid dat Hy ons sal bewaar en vir ons land
en ons wêreld uitkoms sal bring. Ons Here Jesus Christus leef; Hy gee nuwe lewe aan elkeen wat
glo. God is lig; Hy bring nuwe lig vir die wêreld. God is liefde; nou kan ons uit dié bron van liefde leef.
Dr Gustav Claassen (Algemene Sekretaris, NGK)
Dr Wouter van Wyk (Sekretaris: Kommissie van die AKV, NHKA)
Ds Cassie Aucamp (Voorsitter: Deputate Ekumenies, GKSA)
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Lief en leed
• Ds Fanie Swanepoel (emeritus) is ’n ruk gelede getref deur ’n kwaai gordelroosuitslag aan
die regterkant van sy gesig, gepaardgaande met erge brand en pyn. Volgens die dokter kan
die behandeling tot drie maande en langer duur. Ten spyte van die baie duur immunisering
het die erge pyn nie verdwyn nie, en daar is blykbaar geen geneesmiddel daarvoor nie.
Hy sal die pyn moet verduur tot aan die einde van sy lewe. Die gordelroos is veroorsaak
deur erge spanning. Onder die moeilike omstandighede wat ds Fanie beleef, bly sy gebed:
Liewe Vader in die hemel, laat u wil geskied.
Ds Fanie Swanepoel

Dr Willie Strydom

Ds Henk Calitz

• Mignon en Lumari Steenekamp is Donderdag
23 April gebore. Hul ouers is Stephan en Marlé
Steenekamp, lidmate van Gemeente Swartkop.
Mignon en Lumari is die eerste kleinkinders van
ds Leon (sr) en Marianna Geel. Ds Leon (sr)
het ’n tweelingsuster Linda, ouma van tweelingkleindogters. Marlé is die tweelingsuster van ds
Leon Geel (jr) van Gemeente Midstream. Ds Leon
(sr) sê hulle is baie dankbaar vir groot genade! Dit
is net vir die oupa en ouma moeilik dat Noordwes
en Gauteng verskillende provinsies is!
• Lees in die Bybelgenootskap se e-Saaier van April 2020 by die onderstaande skakel meer
oor dr Willie Strydom van Eikenhof/Johannesburg-Suid, wat vanjaar saam met sy dogter
vir die eerste keer aan die Twee Oseane Halfmaraton sou deelneem. Hoewel hy in die
verlede heelwat halfmaratons (21,1 km) voltooi het, het hy die afgelope jare meer op fietsry
gekonsentreer. Dr Strydom is een van die duisende atlete wie se hardloopplanne egter
vanjaar deur die grendeltyd in die wiele gery is, maar dit het hom nie gekeer om steeds
sy deel vir Bybelverspreiding te doen nie. Hy vertel: “Die roete het gewissel. Ek het maar
gehardloop soos ek wou in die kerk se terrein en het dit darem reggekry om ’n roete van
so tussen 800 m en 1 km lank te doen. Ek het nie die rondtes getel nie, maar ek skat ek
het so 18 rondtes in totaal gehardloop. Dit was die moeilikste halfmaraton nog ooit in my
lewe. Sielkundig was dit ’n groot uitdaging om gefokus te bly. Ek dink as jy eers besef jy kan
vasbyt, dan besef jy ook dat jy dit deur baie groter krisisse kan maak. Deur die hele proses
hardloop jy ook met God in jou gedagtes en jy fokus ook op hoekom jy dit doen, en dit gee
jou die krag om vas te byt.” Danksy sy tuisbly-halfmaraton het dr Strydom sowat R6 000 vir
Bybelverspreiding ingesamel.
https://mailchi.mp/1d9b5792b80e/e-saaier-april-2020?e=80f3beb0ec
• Ds Henk Calitz van Carletonville deel hierdie mooi verhaal: “Ek wil vandag hierdie met
julle deel... Dit was vir my ’n belewenis wat ek nog nooit ervaar het nie. Gisteroggend
ry ek Parys toe met permit en masker. Ek vat ’n tannie huis toe sodat sy kan bloed kry
vir haar bloedkanker. Iets wat ek met liefde doen... Toe ek terugry, word ek by die derde
padblokkade gestop deur polisiemanne en -vroue. Die kaptein stap na my toe en vra my
permit. Vra wat die rede was. Ek vertel en hy sê vir my: What job do you really do? Ek
probeer maar die standaardantwoord: I am Maruti... Hy vat my permit en ID en vra dat ek
dadelik moet aftrek... My moed is in my skoene en ek sien net hoe ek vandag geboei êrens
in ’n sel gaan sit en ’n hele paar rand armer gaan wees. Hy roep al die polisiemanne en
-vroue na my toe en vra: Maruti, will you please pray for us if it won’t offend you? We really
need prayers for ourselves, our fellows and our families. Please, Maruti.
En daar staan ek tussen hulle. Doen ’n gebed in my beste Engels. Wat juffrou Susan Brits
en meneer Deon le Roux my geleer het... Ek sê Amen. Elkeen van hulle kom na my toe.
Skud my hand. Sê dankie en May the Lord bless you and your family... Hulle spuit my hande
met die nodige spuite en stop die voertuie en laat my ry...
Ek het tot in Carletonville met ’n knop in my keel gery. Trane wat vlak sit. Mag ons ook in
hierdie tyd besef wat hulle vir ons beteken en dat hulle ons gebede nodig het...”
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• Die volgende predikante verjaar tot 8 Mei, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○
○
○
○
○

Donderdag 30 April:		
Vrydag 1 Mei:		
Saterdag 2 Mei:		
Sondag 3 Mei:		
Maandag 4 Mei:		
Dinsdag 5 Mei:		
		
		
Woensdag 6 Mei:		

Ds WJ (Wimpie) Steyn (emeritus)
Ds NM (Nick) Alberts (beroepafwagtend)
Ds HJ (Henk) Labuschagne (Silverton)
Dr E (Elritia) le Roux (Middelburg)
Ds PJ (Pierre) Roets (Springs-Oos)
Drr JP (Johan) Bester (Pretoria Noorderlig), 			
H (Hein) Delport (Swartkop) en 				
EB (Ernest) Marran (Losberg)
Ds C (Cobus) Manders (Bethal)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Singapoer: Hulle is dankbaar vir die Bybelwerk wat reeds daar gedoen is.
○ Nepal: Bid asseblief vir die suksesvolle vertaling, produksie en verspreiding van die
Bybel in Nepalees.
○ Mongolië: Hierdie is ’n groot en ruwe land. Hulle is dankbaar vir wat reeds daar vermag
kon word.
○ China: Bid asseblief vir die goedkeuring om Skrifgedeeltes te druk en te versprei
ondanks die strenger toepassing van die godsdiensbeleid. Hulle is dankbaar vir die
goeie vennootskap met die Kerk in China.
Hierdie noodnommer is beskikbaar om dringende sake gedurende die Covid-19noodtoestand in Suid-Afrika onder die aandag van die lede van die Bestuurskomitee
te bring: 066 109 8308.

Gemeentes en bediening
• Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) het die Covid-19-hulplyn vir lidmate
en predikante van die NHKA bekendgestel. Die SGB vat hande met ’n gemeenskap van
sielkundiges, beraders, begeleiers en terapeute wat bereid is om hierdie dienste pro bono
en teen verlaagde tariewe beskikbaar te stel aan ons geloofsgemeenskap. Die dienste is
beskikbaar vir diegene wat nie toegang het tot mediese fondse nie en wat moontlik nie
normale tariewe vir dié tipe dienste kan bybring nie. Kontak een van die volgende persone
vir hulp om die regte terapeut/berader te vind:
Prof Theuns Dreyer: 083 660 6486 / proftheuns@gmail.com
Mev Elna Esterhuizen: 079 878 6041 / elna@esterhuizenconsulting.co.za
Dr Frikkie Labuschagne: 082 873 6557 / frikkie@nhk.co.za
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• Gemeente Bloemfontein-Wes is op 6 Augustus 1970 gestig, en vier dus vanjaar hul
50-jarige bestaan. Die feestyd strek van 6 tot 9 Augustus 2020. Alle oudlidmate is hartlik
welkom om die geleentheid by te woon. Hiermee ook ’n vriendelike versoek dat indien daar
oudlidmate is wat foto’s en ander memorabilia van die gemeente in hul besit het, hulle dit vir
die gemeente beskikbaar sal stel vir gebruik tydens die feestyd. Rig navrae aan die skriba,
oudl Willemien Bloem, by wilred6@gmail.com of die kerkkantoor by nhgbw@lantic.net.
Meer inligting sal later volg.

Kerklike publikasies
• Lees in Die Hervormer van Mei 2020
○ Verkondiging te midde van die inperking
○ Ekonomiese implikasies van Covid-19 vir die Kerk
○ Raak opnuut betrokke by mekaar
Lees Die Hervormer volledig by http://nhka.org/die-hervormer/
(Gemeentes se hardekopie-eksemplare sal saam met die April 2020-uitgawe gekoerier
word.)
• In die April 2020-uitgawe van Die Christelike Vrou deel dr Piet van Staden met ons
die wonder van Die oomblik toe alles verander. In ’n artikel oor die Bybelgenootskap se
200ste bestaansjaar vertel dr Gerhard Lindeque meer oor die BSA se tweemiljoen-Bybelsprojek, onder andere die Bybels-projek vir graad 7-leerders, waarvoor NHSV fondse ook
aangewend word. Ds Hannelie Botha het die laaste sê met haar artikel oor pret met emojitaal. Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/.

’n Gedig
wintersnag I
vermindering sluit elke dag
’n kleiner sirkel om jou enkels en polse
nou kan ek die voorste van jou arm tussen twee
gekringde vingers vat: die onvoorspelbaar perfekte
sirkel waarna die oudste vervoering soek
so moeiteloos voltooi
in hierdie miniskule omhelsing
– en daar is oorgenoeg vel
om ons al twee te bedek teen kou
en weëmoed, en gras wat roer
Petra Müller
(Uit: Die aandag van jou oë: gedigte vir die liefde, 2002)
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Barmhartigheid
• Gemeentes, individue en besighede wat ’n bydrae wil maak tot die ADV Rampfonds kan
hul bydraes by die Raad van Finansies inbetaal met verwysing 16RAMP + gemeentenaam.
Wanneer belastingvrystelling (Art 18A) verlang word, moet dit in Plesion NPC se rekening
inbetaal word. Kontak ds Gerhard Stoltz by gerhard@diakens.co.za vir die nodige inligting.
• Gerrieshof in Rustenburg het ’n eenslaapkamerwoonstel vir ’n bejaarde persoon
beskikbaar teen R2 306 per maand. Dit is ’n ruim grondvloereenheid. Kontak mev Hannelie
Fourie by 012 325 1857 x202.
• Huis Frans Boshoff in Brooklyn het ’n eenslaapkamer-woonregeenheid vir bejaarde
persone beskikbaar teen R366 160 en ’n maandelikse heffing van R2 970. Die woonstel is
geleë op die perseel van Machteld Postmus, naby winkelsentrums. Verskeie dienste word
gelewer. Kontak mev Hannelie Fourie by 012 325 1857 x202.
• 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.
• 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
Kieserstraat 126, Rietondale
2 eenslaapkamerwoonstelle te koop teen R520 000
1 eenmanwoonstel te koop teen R510 000
1 eenslaapkamerwoonstel te huur
Navrae: Ansie Joubert 012 329 4318 / 084 920 8723

Allegaartjie
“Hoop is selfs vir wetenskaplikes belangrik, want daar is geen punt daarin om iets te doen
as jy nie hoop dit maak ’n impak en ’n verskil nie. Net die wete dat ’n dierspesie wat bedreig
was dalk nou ’n tweede kans kry, of die werk wat in laboratoriums gedoen word dalk vir
’n deurbraak kan sorg, gee my hoop. Hoe meer goeie nuus mense hoor, hoe groter is die
waarskynlikheid dat hulle ook iets wil doen om ’n verskil te maak.” (Dr Jane Goodall, in
Beeld 22 April 2020)

Toerusting
• Akademiese konferensie: Bybelgenootskap 200
Donderdag 23 Julie
By Fakulteit Teologie en Teologiese Skool Potchefstroom
Hooftema
○ Die impak van die Bybel in ons samelewing: verlede, hede en toekoms
Program
○ Akademiese konferensie 23 Julie (R100 – sluit verversings en Donderdag se middagete
in)
○ Dinee 23 Julie (R110 – bespreking en betaling noodsaaklik teen 15 Julie)
○ Toeligtingsessie deur die eindredaksie van die Bybel: Direkte Vertaling 24 Julie (R90 –
sluit verversings en Vrydag se middagete in)
○ Fietsrit en toeligting: Vanaf die Totiushuis na Krugerskaal 25 Julie (gratis)
Registrasie vóór/op 15 Julie 2020 by elsabe.labuschagne@nwu.ac.za.
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• 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
Belangrik: Bevestig
vooraf dat beplande
byeenkomste
wel
sal plaasvind, in die
lig van Covid-19.

Fondsinsamelings
• Gemeente Sasolburg-Suid: Wind-Ex
September/Oktober (datum later bepaal)
Gesinspretdag en windbukskompetisie
Wen besondere mes – kaartjies R30 elk
Skakel Tobie by 083 327 1500 om deel te neem
Wenner word aangekondig op die gesinsdag
• 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 Augustus 2020
1 wenner uit elke pakket dring deur na finale sleutelpasgeleentheid
Finale sleutelpas op Rata se DRIVE FOR A CHILD Gholfdag
Later vanjaar by Silver Lakes (nuwe datum sal bepaal word)
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

Kommentaar
“Dankie vir die werk by Blitspos en ander tydens die inperking.” (Ds Nico Brayshaw, emeritus)

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
My Vader, ek dank U met my hele hart
dat U ons nie beveel om stug en vroom-ernstig
deur die lewe te loop bloot
omdat ons nou kinders van die Koning van die heelal is nie.
Dankie dat u apostel ons aansê om bly te wees –
wat tog ook beteken om met hoop en humor
en optimisme deur die lewe te gaan.
U het ons vry gemaak,
onverdiend, ongevraag,
en ons voete op ’n nuwe pad geplaas.
Hoe sal ons dan nié bly wees nie?
Here, ek ontken nie dat dit wat ek rondom my sien
so dikwels van die teendeel spreek nie:
hoop wat teleurstel,
ideale wat nooit bereik word nie,
blomme wat verwelk,
liggame wat verskrompel en sterf,
herfs wat meedoënloos ná hoogsomer volg,
die winter wat wag...
En tog sê u Woord
dat die grondtoon van die Christelike lewe
blydskap is, en u vrede.
O Gees, hou ’n vlammetjie
van vreugde in my brandend.
Timothy Dudley-Smith
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)
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