
’n Virus in ons huis

Op 1 Junie het Vlak 3 van die nasionale staat van inperking ingetree. Onmiddellik 
was daar meer voertuie op die pad, meer mense sonder maskers, nuwe lang toue 
voornemende kopers voor veral drankwinkels. Dit is asof die vrees vir Covid-19 begin 
wyk – en dit is ’n groot fout!

Een van ons predikantsgesinne worstel tans met hierdie skrikwekkende siekte wat ’n 
mens ongesiens bekruip. Ons het ds Chris le Roux gevra om hul ervaring met ons 
lesers te deel. 

Ek lees in die koerant van ’n man wat met groot bravade verklaar hierdie Covid-19 is net ’n 
verkouevirussie, niks om oor bekommerd te wees nie. Ja, tipies van die mense wat totaal 
onkundig oor ’n saak is, wat hul mening so maklik die wêreld instuur asof hulle die grootste 
kundiges is. Vir daardie man wil ek net sê: Jy weet totaal en al nie waarvan jy praat nie! Ek 
het die virus onder lede en ek kan eerlik sê: Ek was nog nooit in my lewe so siek soos hierdie 
laaste agt dae nie.

Ja, daar is mense wie se simptome lig is. My skoonseun het baie vinnig beter geword, jonk en 
fiks. My dogter en my vrou was sieker, maar nie soos ek nie. Wat is die verskil? Ek weet nie. 
Ek en my vrou is wel ouer as 60, maar ons het nie enige onderliggende siektetoestande nie. Al 
wat ek kan sê, is: Niemand weet vooraf hoe dit jou gaan tref nie. Daar is geen waarborge nie. 
Maar aanvaar dit maar, jy kan dodelik siek word! Meer nog, jy kan doodgaan!

Hoe het dit gebeur dat ons deur die virus getref is? Ons het tog al die nodige voorsorgmaatreëls 
getref. Net uitgegaan as ons regtig iets moes koop, handreiniger gespuit dat ons naderhand 
soos suiwer alkohol ruik, die inkopiesakke en elke item daarbinne eers afgevee voordat ons dit 
weggepak het, afstand gehou, en nogtans... Die SMS is so finaal: SARS-Co-V-2 (COVID-19) 
was detected from the sample taken. Dan weet jy...

Ja, ons het darem ook geweet ons is meer blootgestel as die meeste ander huise, aangesien 
ons ’n gesondheidsdienswerker in ons huis het wat met sy werk moes voortgaan. Hoewel hy 
ook alle moontlike voorsorgmaatreëls getref het, was die risiko altyd daar.

As jy die nuus kry dat die toets positief is, is die eerste wat deur jou gedagtes gaan, wat nou? 
Niemand kan jou regtig sê nie, want niemand weet regtig hoe dit jou spesifiek gaan tref nie. En 
daar is nie medikasie nie, behalwe om die simptome te behandel. Ja, jy weet, omdat jy redelik 
gesond is, behoort jy die ding te wen. Maar as jy so dodelik siek voel, dan begin jy twyfel. Gaan 
jy dit regtig wen? Dit voel dan of jy besig is om dood te gaan!

Al wat die dokter en die ander betrokke persone vir jou sê, is: Laat weet ons as jy begin 
asemnood ervaar, of as daar ander groot veranderinge is. Verder wag jy. Dan word jy al hoe 
sieker en jy begin twyfel. Hierdie vreemde virus in jou is besig om jou liggaam aan te val, jy 
voel dit.

Ds Chris le Roux 
Stellenbosch/Worcester

*** Maar hoe het dit begin? Wat was die eerste simptome? Ds Le Roux vertel verder op die 
volgende bladsy.
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Lief en leed

 • Ds Chris le Roux is intussen, nadat hy die voorbladteks geskryf het, in die hospitaal 
opgeneem weens ’n suurstoftekort. Ons bid hom en sy vrou, Lea, volkome herstel toe. 

 • Jan-Hendrik Truter (26), seun van dr Jan en Joey Truter van Letsitele, het Maandag 1 
Junie ’n beroerte gehad. Hy is gelukkig dadelik gehospitaliseer in Kloofhospitaal en kon 
vinnig behandel word. Ons bid hom spoedige beterskap toe, en die Heer se onderskraging 
vir sy familie in hierdie moeilike tyd.

 • Die volgende predikante verjaar tot 12 Junie, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Donderdag 4 Junie: Di TF (Thomas) Joubert (Swellendam) en     
 CAA (Tiaan) Loedolff (Vaalwater)

 ○ Vrydag 5 Junie: Dr JGM (Hans) Dreyer (emeritus) en     
 ds GF (Frikkie) van Wyk (Montana-Oos)

 ○ Saterdag 6 Junie: Prof APB (Andries) Breytenbach (emeritus), 
 ○  di PS (Petrus) Dreyer (Seestergemeente Brackenhurst) en  

 HJ (Herman) Jansen van Rensburg (emeritus)
 ○ Sondag 7 Junie: Di LJJ (Leon) Nell (emeritus) en      

 JA (Johnny) Young (Rustenburg-Tuine)
 ○ Maandag 8 Junie: Di WJM (Willem) Breytenbach (Hazyview/Sabie/Witrivier) en  

 RC (Marina) Kok (Potchefstroom)

Ds Chris le Roux

Wanneer Covid-19 jou tref...

Niemand weet vooraf hoe dit jou gaan tref nie. Daar is geen waarborge nie. Maar 
aanvaar dit maar, jy kan dodelik siek word! Meer nog, jy kan doodgaan!

Mense se simptome verskil, vir my het dit begin met erge rugpyn, so erg dat ek naderhand 
nie meer kon lê nie, terwyl ek terselfdertyd so siek gevoel het dat ek nie anders kon nie as 
te moet lê. Gelukkig is daar pynmedikasie wat help. Tweedens het ek met hoes begin, maar 
gelukkig was dit nie te erg nie. Die grootste vrees is immers dat jou asemhaling aangetas 
kan word. En dan my kop: hoofpyn en ’n kop wat voel of hy skielik twee maal sy gewone 
grootte is. In kort, moenie ’n fout maak nie, die virus kan jou dodelik siek maak. In my geval 
so siek dat ek nou al vir ’n week eintlik net lê, meestal met toe oë.

Hoe lank gaan dit nog aanhou? Ek weet nie. Hulle sê dit kan tot tien dae aanhou, en soms 
selfs langer. Vandag voel ek ’n bietjie beter, weet nie vir hoe lank nie. Ek kan darem hierdie 
teks skryf waarvoor Etienne gevra het. My vrou voel al heelwat beter, sy is al meer op 
as wat sy lê. Die virus het haar ’n bietjie anders getref as vir my en haar simptome was 
gelukkig ligter.

Mense gooi maklik statistieke rond – daar is soveel wat elke jaar aan hierdie en daardie 
siekte sterf. Maar statistieke beteken niks as jy in die nag natgesweet lê en worstel met die 
pyn en die gevoel van dodelik siek wees nie. Alles lyk immers anders as jy dit aan jou eie 
lyf begin voel. Statistieke raak ander mense, siek wees raak jouself. En ek belowe jou wat 
hier lees, dit is nie ’n grap nie. Moet dit nie ligtelik opneem nie! Wees liewer baie versigtig, 
die virus is net te onvoorspelbaar om enige uitsprake vooraf te waag. En as jy ouer as 60 
is, of ’n siektetoestand onder lede het, wees ekstra versigtig, asseblief!

Ja, as gelowiges weet ons ons kan op die Here vertrou. Tweedens het ek die geloof ook op 
’n ander wyse ervaar, naamlik in die ondersteuning van vriende, gemeentelede, kollegas 
van oor die hele land heen, en dit het alles so ontsettend baie beteken. Dit is dus nie nodig 
om moed en hoop te verloor as dit wel op jou pad kom nie. Dokter die simptome en vertrou 
op die Here. Maar, as dit enigsins moontlik is, vermy die virus eerder. Dit is die heel beste.

Ds Chris le Roux 
Stellenbosch/Worcester
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 ○ Dinsdag 9 Junie: Ds JJ (Kotie) Mc Donald (Turffontein)
 ○ Vrydag 12 Junie: Di NCJ (Nico) Brayshaw (emeritus) en     

 L (Lana) van Rensburg (Koedoesrand)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Portugal is dankbaar dat hulle in 2019 die 200-jarige herdenking van die Almeida-

vertaling, die oudste Bybelvertaling in Portugees, kon vier. 
 ○ Spanje wil die Here loof vir die Bybelwerk wat tot dusver in die land gedoen is. Hulle 

is besig met die vertaling van die Bybel in Galicies, een van die amptelike tale wat nog 
nie ’n Bybel het nie. 

 ○ Frankryk stel ’n Bybelkursusprojek bekend. Hulle wil graag goeie verhoudings met al 
die denominasies behou. Hulle beplan ook die eerste Franse Familiebybel, naamlik 
ZeBible. 

Gemeentes en bediening

 • Daar was ’n misverstand oor die tye wanneer die vraag-en-antwoord-sessies van die Raad 
van Finansies gaan plaasvind. Neem asseblief kennis dat dit steeds Woensdaeoggende 
om 08:00 plaasvind – die sessie van Woensdagaand 3 Junie om 19:00 was ’n addisionele 
sessie. Die Zoom-gesprekke is geskeduleer vir 3, 10, 17 en 24 Junie. Die volgende skakel 
sal u toegang gee tot die gesprek: https://us02web.zoom.us/j/4502811960 met ID 450 
281 1960 en wagwoord 450281.

 • Omsendskrywe 12 van 2020 rakende die reëlings vir 
die hervatting van eredienste en aktiwiteite tydens 
Vlak 3 van die nasionale inperkings weens Covid-19 
is verlede week aan gemeentes en predikante 
gestuur. Die omstandighede van gemeentes 
verskil soveel van mekaar dat een stel reëls of 
regulasies nie vir almal kan geld nie. Juis daarom 
is dit belangrik dat elke kerkraad na gelang van hul 
unieke omstandighede deeglik voorsorg tref om die 
verspreiding van die virus te bekamp. Dit begin met 
die gebruiklike vertrekpunte: deeglike skoonmaak 
en reiniging van die kerkgebou en gebruiksvoorwerpe, handreinigers by die deure, die dra 
van maskers en sosiale afstand. Enkele kennisgewings vir gebruik in gemeentes wanneer 
eredienste weer hervat, is by http://nhka.org/hulpbronne-gemeentes gelaai. 

 • Ringsvergaderings. Drr Gerhard Lindeque en Sanrie de Beer van die Bybelgenootskap 
(BSA) het ’n videogreep saamgestel waarmee die ringsvergadering na goeddunke kan 
handel. Die skakel na die videogreep is https://youtu.be/TjGo31U-CYw. Indien die 
vergadering virtueel plaasvind, kan die videogreep by die betrokke agendapunt gebruik 
word en kan die verteenwoordiger van die BSA aanlyn inskakel en deelneem. Indien die 
vergadering egter soos gewoonlik plaasvind, kan die videogreep vertoon word en die 
verteenwoordiger van die BSA telefonies inskakel en deelneem. In soverre dit moontlik mag 
wees, sal drr Lindeque en De Beer steeds alles in hul vermoë doen om by die vergadering 
teenwoordig te wees.

 • 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.

Hierdie noodnommer is beskikbaar om dringende sake gedurende die Covid-19-
noodtoestand in Suid-Afrika onder die aandag van die lede van die Bestuurskomitee 
te bring: 066 109 8308.

https://us02web.zoom.us/j/4502811960
http://nhka.org/hulpbronne-gemeentes
https://youtu.be/TjGo31U-CYw
mailto:wilred6@gmail.co
mailto:nhgbw@lantic.net
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Vergaderings

 • Vrydag 5 Junie: Kommissie van die AKV
 • Woensdag 10 Junie: Rata Direksie

Kerklike publikasies

 • Lees in Die Hervormer van Junie 2020     
 ○ Hou rekening met die wrede werklikheid
 ○ ’n Beter greep op wat met ons gebeur
 ○ Ons praat pastoraat, Covid-19-pastoraat

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

 • Die afgelope drie uitgawes van Die Hervormer (April, Mei en Junie) word binne dae 
saam aan gemeentes gestuur. Gemeentekantore moet mev Sarie Roux by sentik@nhk.
co.za dringend laat weet of hulle toeganklik is om pakkies van die koeriers te ontvang.

 • Die Mei 2020-uitgawe van Die Christelike Vrou is ’n feesuitgawe ter viering van die NHSV 
se 80ste bestaansjaar. Mari-lizé Beukes, agtste voorsitter van die NHSV, lewer ’n saluut 
aan vroue vir 80 jaar se dienswerk in die Kerk. Vyf van die vorige sewe NHSV voorsitters 
deel met ons hul belewenis van die NHSV oor die afgelope 80 jaar. Elmien Botha, Ina 
Jansen van Vuren en Sonette Benson gee ’n interessante kykie na wêreldgebeure oor 
agt dekades heen en mylpale wat terselfdertyd in die NHSV se geskiedenis in die Kerk 
plaasgevind het. Ons deel verjaardagwense vanuit die Kerk plus YouTube- en Dropbox-
opnames. Ons beleef ook hoe die NHSV se verjaardag met ’n virtuele tee landwyd gevier 
is op 22 Mei 2020. Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/. 

Allegaartjie

“Die fenomenale prestasies van die mediese wetenskap – en in baie gevalle ook die op-
trede van medici – het ons bewuswees van ons sterflikheid afgestomp. Indien ons op ’n 
gesonde manier bewus bly van die dood, verskerp dit ons ervaring van die lewe as kosbaar 
en kortstondig. Die skrywer Saul Bellow het dit treffend gestel: Death is the dark backing 
that a mirror needs if we are to see anything.” (Tobie Wiese, in Wreed én mooi is die dood) 

Barmhartigheid

 • Kinders vat hande vir Jeugdag: 1-16 Junie
Projek van Rata, die diakonaat en die Bybelgenootskap
Katkisante, kinders en gesinne sny figure uit papier wat verbind is aan mekaar om ’n 
papierfiguur-ketting te vorm. Elkeen skryf ’n Bybelvers op elke papierfiguur.  Bybelverse 
word deur die gemeentepredikante toegeken aan elke gesin, volgens ’n bepaalde rooster. 
Elke gesin neem ’n foto van hul voltooide papierfiguur-ketting en plaas dit op die gemeente 
se WhatsApp-groep en Facebookblad, en stuur dit aan diak Andries Pretorius by 081 466 
8691. 

Belangrik: Bevestig 
vooraf dat beplande 
byeenkomste wel 
sal plaasvind, in die 
lig van Covid-19.

http://nhka.org/die-hervormer/
mailto:sentik@nhk.co.za
mailto:sentik@nhk.co.za
https://nhsv.org.za/publikasies/
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Hierdie papierfiguur-ketting word aan die predikant besorg vóór of op 16 Junie 2020, wat 
op sy of haar beurt weer al die verskillende gesinne se kettings aanmekaar sal skakel. Die 
gemeente se totale papierfiguur-ketting sal uitgestal word, en ’n foto sal daarvan geneem 
word. Dit sal met die gemeentelede gedeel word op WhatsApp en Facebook.  Predikante 
kan dan eie inisiatief gebruik om byvoorbeeld die ketting van die straat tot by die kerk uit 
te stal. Al die gemeentes se papierfiguur-kettings sal, sodra regulasies dit toelaat, deur die 
ADV Kommissie ontvang word om vir die Kerk ’n groot papierfiguur-ketting te maak, wat 
weer eens op WhatsApp en Facebook gedeel sal word. 

Die kettings wat deur die Rata-kantore en ander groepe gemaak word, sal dan saam met 
die Kerk se papierfiguur-ketting aan die Bybelgenootskap oorhandig word vir die Bybel 
200-projek. 

 ○ Elke gesin kan sy eie papierfiguur gebruik om sy ketting te vorm. Die ADV voorsien 
slegs ’n voorbeeld.  

 ○ Daar kan verskillende kettings gevorm word: van die gesin, van die uitgebreide familie, 
van Oupa en Ouma, of van skool- of katkisasiemaatjies. 

 ○ Volwassenes kan ook hul eie kettings vorm.
 ○ Indien kinders nog nie kan skryf nie, kan hulle die figure inkleur en die ouers kan die 

toegekende Bybelvers daarop skryf. Daar kan ook ’n jeug-spesifieke boodskap op die 
keersy van die figuur geskryf word.

Volle besonderhede by https://plesion.org.za/kinders-vat-hande/ of by diak Andries 
Pretorius 081 466 8691.

  
 • 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  
Seniordalpta@gmail.com  

https://plesion.org.za/kinders-vat-hande/
mailto:Seniordalpta@gmail.com
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’n Gedig

Geheiligde stad

Gaan kyk:       God laat ons op sy aarde
stede stig:       hoog bo die straat in ’n woonstel
voor ’n venster sit ’n loerende bejaarde

agter ’n swaar bril sy kalkgebeente in sy vel
toegeplooi sit hy roerloos en styf
verweer hy hom teen die tyd se flink aftel

dit is sy uiteindelike onbeholpe lyf
hy bekyk die strate liefderyk en simpatiek
hy kleef aan sy laaste gepynigde verblyf

wat hoor en sien hy?       oorkant teenaan ’n fabriek 
sit en luister ’n jong gevoelige kind
na die priester Vivaldi se jubelvioolmusiek:

God is aan sy héle skepping verbind.     

TT Cloete
(Uit: Goudaar. Gedigte oor Johannesburg, 1986; 
saamgestel deur Fanie Olivier) 

Toerusting
 
 • Aanlyn-damesbyeenkoms: Om weer hoop te kry

NHK Pretoria-Oos in samewerking met Montana en Witfontein nooi alle dames uit na hul 
gratis kuberkuier met ds Janine Bevolo-Manders op Saterdag 6 Junie om 10:00. 

 ○ Skakel in op NHK Witfontein se Facebook-blad.
 ○ “LIKE” NHK Witfontein se blad.
 ○ Kyk dan regstreeks na die LEWENDIGE UITSENDING (Facebook LIVE).
 ○ Alternatiewelik, volg die direkte SKAKEL wat teen Saterdagoggend op die onderskeie 

gemeentes se Facebook-bladsye geplaas sal word.
Onthou jou koek-en-tee en ’n notaboekie. Ons sien uit daarna om jou by ons saamkuier te 
verwelkom! 
Navrae: Gerda van der Merwe 012 460 8441 

 • Aanlynkursusse in pastorale berading
 ○ Algemene jaarkursus in pastorale sorg en krisis-intervensie 
 ○ Jaarkursus gefokus op die vrou 
 ○ Jaarkursus gefokus op treurberading en sterwensbegeleiding 
 ○ Jaarkursus gefokus op die huwelik 
 ○ Jaarkursus gefokus op trauma en krisisse 
 ○ Jaarkursus gefokus op pastorale begeleiding van kinders en jongmense 

Elke kursus bevat 12 subtemas 
Studente kan enige tyd van die jaar registreer
Al die kursusse kan via afstandonderrig gedoen word 
Leraars ontvang ten minste 50 VBO-punte vir elke kursus 
Vir lede van CPSC (Beradersvereniging) is daar 20 punte vir elke kursus 
Die kursusse kan ook as krediete dien vir verdere studie
Navrae: Prof Wentzel Coetzer wentzelc@gmail.com
018 294 7457 / 083 660 0409

Ds Janine Bevolo-
Manders

mailto:wentzelc@gmail.com
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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

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

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 Maandag 
voor die betrokke uitgawe se verskyning. Blitspos word normaalweg die Woensdagoggend 
afgehandel en teen die middag op die webblad gelaai. 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:hesmarie.bosman@up.ac.za
mailto:produksie@nhk.co.za
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Gebed vir die week

O Here, my God,
in u Seun, ons Here, Jesus Chrstus,
het U my u kind gemaak.
Dankie dat ek daarom u stem hoor wat my roep.

Ek kom nou om U te loof,
om te hoor wat U vir my wil sê, 
en om met U te praat.

O Here, maak my so duidelik bewus
van u stralende teenwoordigheid
dat vandag vir my ’n dag van lig sal word.
’n Dag waarin ek die hemel geopen sien
en sal ervaar hoe ’n bietjie van u glans
op ons donker aarde skyn
en u vrede laat neerdaal.
Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus,
ons Here. 

Karl Barth
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)


