blitspos
Jaargang 13 – Uitgawe 23

9 Julie 2020

Dra mekaar se laste…
Teken in om ’n
skakel na blitspos te
ontvang

Dra mekaar se laste … so maklik, maar ook so moeilik. ’n Opdrag wat van my vra dat
my liefde nie net by woorde sal bly nie, maar gesien sal word in my dade.

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

’n Rukkie gelede het ek die opmerking gemaak dat as ’n predikant liefde binne die kerk
soek, soek hy op die verkeerde plek. Ek het die opmerking gemaak, nie om mense seer te
maak nie, maar om die sluier ’n bietjie te lig sodat die seer van predikante dalk gesien kan
word. Ek skryf nie oor mý seer nie, maar eerder oor die seer van baie ander.
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Grendeltyd het ons almal bewus gemaak van die omvang van seerkry en swaarkry.
Swaarkry en seerkry wat reeds geleenthede bied om ander se laste te help dra. Ek wil
maar vandag die vraag reguit vra: Wie het al aan hul predikant gedink as iemand wie se
laste jy kan help dra? Deur die jare het ek my dikwels in gesprekke bevind waar predikante
soms die moed gehad het om te praat. Te praat oor seer wat hulle in die gemeente beleef.
Seer waaroor hulle nie maklik met ander praat nie, miskien te bang is om oor te praat. Seer
wat skinderpraatjies bring, die seer om alleen te worstel met jou eie en die gemeente se
probleme. Jy kan omring wees deur baie mense, maar tog ook alleen wees.
Elke predikant sal kan getuig van die liefde en ondersteuning wat hulle binne die kerk
ervaar het. Maar dat daar ook heelwat seer is wat onverwerk is, dit is net so waar. Mense
praat oor seer wanneer hulle die een wat vra ook kan vertrou. Kan ons mekaar genoeg
vertrou om oor ons seer te praat, of het vorige pogings dalk net op groter seer uitgeloop?
Almal praat oor die uitwerking van grendeltyd op feitlik elke deel van jou menswees. Het
ons al ooit gevra hoe dit die predikant van my gemeente raak? Predikante beleef ook
kommer oor finansies in grendeltyd, spanning om alles aan die gang te hou, uitdagings om
op nuwe maniere kerk te wees. So kan ek die lysie nog langer maak. Met wie kan ek praat
oor daardie bekommernisse en vrese sonder om dalk net weer seer te kry? Wat maak ek
as mens wanneer my opgaartenk ook leeggeloop het?
Miskien moet ons eerder dié vraag begin vra: Hoe kan ons die predikant se laste help dra?
Elke week sedert die begin van grendeltyd kry ek ’n oproep van ’n bejaarde lidmaat. Ten
spyte van haar eie swak gesondheid, praat sy nie daaroor nie. Haar vraag is weekliks: Hoe
gaan dit met jou en jou gesin? Kosbaar.
Hoe ernstig is ons as predikante met die dra van ’n kollega se las? Het ons nie vreemdelinge
vir mekaar geword nie, wat net so dan en wan kontak maak oor amptelike sake? Ons skuil
dikwels agter besige programme en ander verpligtinge. Ek wonder dikwels hoe goed ons
mekaar en mekaar se omstandighede werklik ken.
My gedagtes en opmerkings is nie bedoel om vinger te wys of seer te maak nie. Mag ons
as Kerk en as kollegas mekaar insluit om mekaar se laste te dra.
Dr Willie Strydom
Eikenhof/Johannesburg-Suid

Lief en leed

Oudl Boet en Frieda van Wyk

Mnr Laurens de Jong

• Oudl Boet van Wyk van Gemeente Drie Riviere is Maandag 6 Julie oorlede in die
ouderdom van 87 jaar. Hy was die vader van ds CJ van Wyk van Gemeente Newlands
in Johannesburg. Ds John Putter (emeritus) het laat weet dat Boet van Wyk ’n intelligente
en veelsydige mens was wat altyd gewillig was om te help werk in die gemeente. Hy was
een van min oorlewende stigterslede van die gemeente, in 1961. Hy het as afgevaardigde
ouderling die gemeente verteenwoordig by verskeie AKV’s. Boet was ook ’n kranige
sportman, wat die Comrades-wedloop ’n hele paar keer suksesvol voltooi het. Hy het tot ’n
paar jaar gelede nog daagliks hard gewerk aan sy fiksheid. Hy laat duidelike spore na vir die
gemeente sowel as vir sy kinders en kleinkinders. Ons innige meegevoel gaan aan sy vrou,
Frieda, sy kinders en kleinkinders. ’n Vertroostingsdiens vir familie en vriende, onder leiding
van ds Hennie Louw, vind Vrydag 10 Julie om 09:00 plaas vanuit die kerkgebou van Drie
Riviere. Weens die inperkingsmaatreëls word persone wat die diens wil bywoon, versoek
om vooraf te skakel met me Frieda Lingnau (083 276 0353).
• Gemeente Warmbad treur oor die afsterwe op Woensdag 24 Junie van hul geliefde orrelis,
Laurens de Jong (84), een van die oudste orreliste in die Kerk. Hy is tuis oorlede aan
hartversaking terwyl hy en sy vrou nog besig was om met mekaar te praat. Hy was sy lewe
deur ’n vrolike mens en het altyd ’n glimlag op sy gesig gehad. In 1967 het hy as ’n jong
man van 32 jaar uit Nederland na Suid-Afrika geëmigreer, hier getrou en gevestig. Hy het
sy orrelopleiding in Nederland en Kanada ontvang en was vir 25 jaar orrelis in die NGK
Germiston en Elspark, en vir meer as 20 jaar in die NHKA se Gemeente Warmbad. Hy word
oorleef deur sy vrou, Barbara, en hul seun, Pieter, in Australië. Sy afsterwe laat ’n groot
leemte. Ons innige simpatie gaan aan sy naasbestaandes en medelidmate.
• Mev Carie Breytenbach, weduwee van prof Andries Breytenbach se broer, Jan, het kanker.
Haar toestand is tans redelik stabiel nadat sy bestraling gekry het. Ons bid haar en haar
naasbestaandes die Heer se bystand toe in hierdie moeilike tyd.
• Die volgende predikante verjaar tot 17 Julie, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○

Vrydag 10 Julie:
Saterdag 11 Julie:
Sondag 12 Julie:

○
○
○

Maandag 13 Julie:
Woensdag 15 Julie:
Donderdag 16 Julie:

○

Vrydag 17 Julie:

Dr DJC (Daan) van Wyk jr (Ebenhaëzer)
Ds TL (Theuns) Botha (siekte-emeritaat)
Prof JA (Jimmie) Loader (emeritaat/buiteland) 			
en ds A (Anna-Marie) Kloppers (Rustenburg Jac van Belkum)
Ds JHH (Jakkie) Jacobs (emeritus)
Ds JW (Janine) Truter (beroepafwagtend)
Di JT (Jimmy) Manders (Witfontein), 				
JAC (Jan) Rossouw (emeritus) 					
en WPF (Piet) van Wyk (emeritus)
Di W (Willem) Dykema (Bloemfontein), 				
JJ (Johan) Greyling (Magaliesburg/Tarlton) 				
en JF (Hannes) van der Merwe (Pretoria-Oos)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Slowenië werk aan ’n dinamiese vertaling van die Nuwe Testament en die uitbreiding
van hul program vir traumagenesing.
○ Serwië vra vir God se leiding om mense van alle ouderdomme by God se Woord te
betrek.
○ Kroasië is bekommerd oor die wêreldwye chaos in 2020. Hul gebed is vir geskikte
formate van die Bybel sodat mense die lewegewende boodskap van God se Woord
sal ervaar.
○ Bosnië-Herzegowina se gebed is dat mense van dié land toegang sal hê tot die Bybel
sodat dit hul lewens en harte sal verander.
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Gemeentes en bediening
• Goeie nuus! Ten spyte van die pandemie waarin ons tans is, sal die Bybelvasvra vir 2020
steeds voortgaan. Die vasvra sal egter hierdie jaar, vir die eerste maal ooit, slegs elektronies
plaasvind. Gemeentes en ringe word aangemoedig om steeds getrou die voorbereidings te
tref en deel te neem aan die vasvra. Alle reëlings ten opsigte van die elektroniese vasvra
sal later aan u gekommunikeer word. Let daarop dat daar geen formele ringsvraestel sal
wees nie. Alle gemeentes wat deelneem, sal direk deurdring tot die nasionale elektroniese
vasvra. Die bestek vir die vasvra sal ook hersien word en eersdaags gekommunikeer word.
Rig navrae aan ds Quinten Schimper (076 687 7410) of ds Stephen de Beer (074 658
4630).
• Gemeente Bronkhorstspruit beskik oor ’n vakature vir ’n orrelis met ingang van 1
Januarie 2021. Die orrelis is verantwoordelik vir die begeleiding by die erediens elke
Sondag om 09:00, en eredienste op kerklike feesdae. Aansoekers moet ’n gepaste
musiekkwalifikasie hê en vertroud wees met ’n groot 3-manuaal-orrel. Ondervinding van
die begeleiding van gemeentesang is ’n vereiste. Die vergoeding is onderhandelbaar
na aanleiding van die aansoeker se kwalifikasies. Reiskoste sal deel uitmaak van die
vergoeding. Aansoekers sal genooi word vir onderhoude. Navrae kan gerig word aan Gerda
Theunissen by 013 932 2929 of nhbhs@nhk.co.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is
30 September 2020.
• 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.

Vergaderings
•
•
•
•

Vrydag 10 Julie:
Woensdag 15 Julie:
Donderdag 16 Julie:
Vrydag 17 Julie:

Rata 360
Ons Tuis Finkom
Rata Bestuur
Moderamen

’n Gedig
Luike
In elke verstand sy eie blik op God
en elke uitsig so toe soos ’n luik.
Wanneer laas
het ons deur oop rame gesien
toe die mens, sy wêreld, sy God, één
deursigtigheid was?
Sal ons nog lank moet wag, nog baie lank
voor hierdie aarde nuut oor hierdie aarde bloei
en die toe luike oopspring
soos in ’n vinnige pinksterwind
en ons sien wat hulle nog net kon onthou –
die middeleeuse skildermeesters –
in bladgoud en lasuurblou?
Sheila Cussons
(Uit: Die heilige modder, 1988)
3

Kerklike publikasies

Barmhartigheid
• 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

Toerusting
• 40-dae-avontuur in die Woord van God
God se asem tussen bladsye
26 Julie tot 30 Augustus
Projek van die Bybelgenootskap
Gekoördineer deur NG Gemeente Witrivier
○ Ses Bybelstudietemas vir groepe of individue
○ Teksgedeeltes vir daaglikse stiltetyd sodat deelnemers in die 40 dae ’n gedeelte uit
elke Bybelboek sal lees
○ Preke
○ DVD as inleiding tot elkeen van die ses temas
○ Aanhalings uit die nuwe Afrikaanse vertaling wat in November 2020 bekendgestel word
Navrae: dsjurgens@ngwitrivier.co.za / 079 292 9545
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• 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
• Brugbedieningskursus by UP
Sentrum vir Kontekstuele Bediening
Week 1: 9-12 November 2020
Week 2: 22-25 Februarie 2021
Kursusleier: Prof Malan Nel
Koste: R2 500 (BTW ingesluit)
Plek: UP
Kursuspunte: 70
Navrae: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 / hesmarie.bosman@up.ac.za
Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
Julie 2020
○ 14 -15 Kom ons lees die Nuwe Testament
○ 21-23 Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling (6)
○ 28-30 Sertifikaat in Bedieningsvernuwing (6)
○ 30-31 Opleiding van begeleiers van ’n bedieningsdiagnose in gemeentes
Augustus 2020
○ 12 Kerk van die toekoms (1)
○ 18-19 Sinvol besig na aftrede (3)
September 2020
○ 15-17 Lentekonferensie
Oktober 2020
○ 13-15 Sertifikaat in bedieningsvernuwing (3)
○ 20-22 Sertifikaat in bedieningsvernuwing (7)
○ 27-29 Sertifikaat in bedieningsontwikkeling (7)
November 2020
○ 3-4 Liturgiewerkwinkel (3)
○ 11 Kerk van die toekoms (2)
○ 12-13 Opleiding van begeleiers van ’n bedieningsdiagnose in gemeentes
Navrae aan Rika van Rensburg by excelsus@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
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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
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.

Gebed vir die week
Sien in genade hierdie wêreld aan, o Vader,
en vergewe ons ons skuld.
Vergewe ons selfsugtige misbruik van hulpbronne,
ons roekelose rommelstrooiery.
Ons onverskilligheid, wat maak dat ons dinge net een keer gebruik
en dit dan weggooi.
Ons vernietig so maklik, al is ons vermoë om te skep so beperk.
Maar hoeveel meer nog is die sondes wat ons hart verberg:
ons soeke na altyd meer geld en mag;
ons gulsigheid vir meer kos as wat vir ons goed is;
ons sug na ’n oormaat pret en plesier.
Vergeef ons dat ons wellus vir liefde aansien,
en geweld vir avontuur.
Dat ons ure voor die televisie sit,
ten koste van persoonlike verhoudings.
Ag, Here, as ons net effens te na gekom word,
beledig ons ander mense links en regs.
In plaas van versoening, wil ons vergelding hê.
Ons veroordeel so graag. Ons is so vreeslik arrogant!
O nederige Seun van die Vader, vergewe ons.
Flora Larsson
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)
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