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Kinders was nog altyd my passie. Ek het grootgeword in ’n huis waar ons as kinders
prioriteit was, en met ouers wat ’n groot liefde vir kinders het en daardie liefde uitleef.
Ek het eers laat in my lewe besef dat ek meer met kinders wil werk, en in Oktober 2014
impulsief besluit om ’n kleuterskool te begin.
Ons het in 2015 begin en gou uit ons nate gebars. Daar was moeilike tye, en ek was nie
voorbereid om die hoof van ’n skool te wees nie. Die kleuters en babas was onder liefdevolle
sorg, maar ek was toegegooi onder administrasie en arbeidsake, en het probeer uitvind hoe ’n
besigheid werk. Stadig maar seker het ek enorme uitdagings oorkom.
2020 het goed begin. Ek het tyd gehad om by die kinders, my hartklop, uit te kom. Kiri-Bienkies
het deel van my hartklop geword. Net ’n paar maande van rustigheid en vreugde…
En toe: grendeltyd. Ons het die dag voor die inperking die meeste van ons apparaat vir ons
kinders uitgeleen. Hope fotostate wat hulle vir die 21 dae sou hou. Die 21 dae het maande vir
die kleuterskole geword. Dit was ’n goeie tyd saam met my gesin. Ek het telkens gevoel dat ek
eintlik droom. Vir die eerste keer in vyf jaar het die gras welig gegroei. Ek kon nie opgewonde
word of eintlik eers daarna kyk as ek verby die skool ry nie. Waar daar amper permanent
kinders by die skool gesien en gehoor was, was dit nou asof die stilte die onwaarskynlike en
onwerklike eggo.
Een vir een het die kinders kennis gegee. Die ouers kon net nie meer skoolfonds en hulp
bekostig nie. Wat kon ek sê? Niks anders nie as dat ek verstaan. Die betalings het stadig maar
seker begin opdroog en ek het die een na die ander brief van ouers gekry wat afgelê is. Ouers
wat welvarend was en eie besighede gehad het, het soms in ’n kwessie van ’n paar weke alles
verloor. Ouers het later begin werk en kinders is aan hulself oorgelaat. Nie omdat die ouers
wou nie, maar omdat hulle geen ander keuse gehad het nie.
Die frustrasie was groot in ons sektor. Dit was asof die kleuterskole se stemme nie gehoor
word nie. Die skole het begin, maar Kiri-Bienkies se kinders is vergeet. Ek het skelm begin
werk. My kar agter die gebou weggesteek, die stof van my lessenaar afgegee en my kantoor
se vloer gemop. Dit was nie genoeg nie. Die stilte het my oorweldig en ek het my kantoor van
hoek tot kant skoongemaak. Toe kom die protokols. Dit is basies honderde papiere wat jy in
lêers sit om te probeer uitmaak wat jy moet doen ás jy eendag begin. Totdat jy eendag die
Gazette ontvang wat die eintlike riglyn is, maar hulle gaan nog steeds kyk of jy al die honderde
papiere gedruk het.
En toe die onverwagse. Afriforum wen Maandag 6 Julie ’n hofsaak en ons kan dadelik oopmaak.
Bo alle verwagtinge het die onmoontlike moontlik geword. Ek kan nie anders nie as om die
Here se hand in die skielike wending te sien. Kiri-Bienkies het Woensdag 8 Julie oopgemaak.
Ons het elke liewe protokol verpraktiseer en is meer as reg vir inspeksie. Die kinders pas so
mooi aan. Hulle is so uitgehonger vir speel, stimulasie en maats dat die nuwe normaal steeds
vir hulle normaal is. Glo dit of nie.
Vir nou is die oggende bitter koud en die personeel is sesuur by die skool om alles reg te kry.
Ons aanvaar die nuwe normaal, want ons weet in God se hande is Kiri-Bienkies veilig. Was
nog altyd en sal altyd wees…
Ds Marna van der Westhuizen
Beroepafwagtend

Lief en leed
• Ds Martin Slabbert (48) van Philadelphia het Maandag 13 Julie ’n hartaanval (trombose)
gehad. Hy is in Wilgers-hospitaal se intensiewesorgeenheid opgeneem en is nou stabiel,
maar nog nie buite gevaar nie. Sy vrou, Hanlie, mag hom nie besoek nie. Hy ondergaan
steeds toetse om sy vordering te monitor. Ons bid hom algehele herstel toe, en baie sterkte
vir sy vrou en kinders.
Ds Martin Slabbert

Layla de Klerk

Ds Waldo Pretorius se
ordening

• Ds Renier (emeritus) en Merle Lee se jongste dogter, Rozelle, en haar man Jaco de
Klerk se eerste baba, Layla, is Donderdag 9 Julie om 09:32 gebore – 3,22 kg en 44 cm
lank. Sy is ds Lee en sy vrou se sesde kleinkind. Ongelukkig is die trotse ouma en oupa in
Jeffreysbaai, en die nuwe kleinding in Polokwane. Baie geluk aan almal!
• Op Sondag 28 Junie is ds Waldo Pretorius as predikant van die Kerk georden en in
Upington bevestig as predikant van die Kuruman-kombinasie. Hy sal verantwoordelik wees
vir die bediening in die gemeentes Upington en Postmasburg. Ds Hans Britz, skriba van
die ring van Noord-Kaapland en predikant van die Kuruman-kombinasie, het die ordening
en bevestiging waargeneem. Ds Willem Kok het namens die Kommissie van die AKV die
akte van ordening aan ds Pretorius oorhandig. Op die foto verskyn ds Hans Britz, ds Waldo
Pretorius, ds Willem Kok en ds Marina Kok tydens die handoplegging.
• Prof Bieks Beukes (emeritus) vra dat ons hierdie dankiesêbrief plaas: “Baie dankie vir
die weeklikse Blitspos en die artikels op die blaaier. Verlede week se uitgawe was regtig
relevant, bemoedigend en insiggewend. Ek hoop die predikante het met groot erns kennis
geneem van dr Willie Strydom se boodskap, en onthou ook die pensioenarisse en veral hul
weduwees in hul gemeentes. Mev Susan Janse van Rensburg se As ek eendag groot is...
op die webblad was hartroerend. Mag dit kinders so aanspreek dat hulle sal voortgaan om
na hul ouers solank hulle leef met deernis, veral nou in hierdie krisistyd, om te sien. Ek hoop
ds Hennie la Grange se artikel laat die Kerk besef dit was lankal nodig om nuwe paaie, wat
moontlik meer effektief is, te bewandel. Kom hierdie harde, noodsaaklike werk ooit by die
meeste lidmate in ons gemeentes uit?”
• Die volgende predikante verjaar tot 24 Julie, en word hartlik geluk gewens:
○

Donderdag 16 Julie:

○

Vrydag 17 Julie:

○
○

Maandag 20 Julie:
Dinsdag 21 Julie:

○
○

Donderdag 23 Julie:
Vrydag 24 Julie:

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)
Ds MM (Mari) du Plessis-Manders (Bethal)
Di JA (Hannes) Jansen van Rensburg (Brakpan-Harmonie) en
AJ (Adam) Zwarts (emeritus)
Ds J (Juanita) du Preez (Pierneef)
Ds PJHS (Henk) Pienaar (Bosmansrust)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Griekeland wil die Here prys vir alles wat gedoen kon word ten spyte van die finansiële
krisis. Hulle is ook dankbaar vir die suksesvolle viering van die Griekse Bybelgenootskap
se 200ste jaar van bestaan.
○ Albanië is besig met verskeie vertalingsprojekte, en deur hul Friends for Life-projek
help hulle jongmense om vir die eerste keer in aanraking te kom met God se Woord.
○ Masedonië fokus op die oomblik daarop om kinders en gehoorgestremdes met die
Bybel te bereik.
• Virtuele draf en stap vir hoop. Help jou gemeente om vanjaar se doelwit vir
Bybelverspreiding te bereik deur in te skryf vir die virtuele Draf en stap vir hoop. Gebruik
die skakel https://www.modernathlete.co.za/run-walk-for-hope-race/ om te registreer.
Jy kan kies vir watter afstand jy wil inskryf. Maak ook seker dat jy jou kerkverband en
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gemeente se naam invul sodat jou
inskrywingsgeld as ’n bydrae van
jou gemeente toegeken kan word
(bv: NH + gemeentenaam). Almal
wat inskryf, ontvang ’n spesiale
virtuele medalje (sertifikaat) van
die Bybelgenootskap van SuidAfrika as bewys dat jy in 2020, die
jaar van ons 200ste verjaardag
en tydens die geskiedkundige tyd
van inperking, vir hierdie unieke
geleentheid ingeskryf het en
gehelp het om God se boodskap van hoop te versprei. Nooi asseblief jou familie en vriende
uit om ook in te skryf. In hierdie tyd het mense nog ’n groter behoefte aan die Hoop waarvan
God se Woord ons leer.

Gemeentes en bediening
• Sukkel jy met die verfilming en redigering van preke, eredienste en Bybelstudies? Neem dit
soveel van jou tyd in beslag dat jy voel om handdoek in te gooi? GLOmedia.tv is bereid om
jou gemeente te help met die verfilming en redigering. Hulle stel ervare kamerapersoneel
en redigeerders tot beskikking van die Kerk en gemeentes teen ’n afslag van 70% op die
tarief in die industrie. As jy meer hieroor wil uitvind, kontak Lume Lombard by 083 554 1434
of lumelombard1234@gmail.com.
• Gemeente Kaapstad vier haar 80ste bestaansjaar op 21 Julie vanjaar. Sondag 19 Julie
sal daar ’n spesiale feeserediens in die virtuele ruimte plaasvind. Lidmate, oudlidmate,
almal is welkom om in te skakel en saam te aanbid. Daar sal verskeie deelnemers aan die
program wees. Nagmaal sal ook bedien word. Skakel gerus in op die gesigblad (Facebook)
van Gemeente Kaapstad. Navrae: Ds Kathleen Smith 084 792 2715 en dr Gafie van Wyk
082 337 7174.
• Gemeente Bloemfontein-Wes is op 6 Augustus 1970 gestig, en vier dus vanjaar hul
50-jarige bestaan. Hiermee ’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 feesjaar. Rig navrae aan die skriba, oudl Willemien
Bloem, by wilred6@gmail.com of die kerkkantoor by nhgbw@lantic.net.
• 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.

Vergaderings
•
•
•
•

Donderdag 16 Julie:
Vrydag 17 Julie:
Woensdag 22 Julie:
Donderdag 23 Julie:

•

Vrydag 24 Julie:

Rata Bestuur
Moderamen
Werkgroep Ondersteuning van Bejaardes
Rata Finkom								
Gekombineerde Finkom
Beleggingskomitee
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’n Gedig
twee vroue
die vrou sit gestrand in haar vel
arms bene voetjies netjies bymekaar
ingesout op vier-en-neëntig jaar
is die hart nog fiks genoeg om lig
te gee aan ’n donker kontinent
die dogter praat ’n bospad oop
vertel van katte en ’n reis na engeland
hoe groot haar kleinseuns word
die vrou staar weggekeer, glimlag
en vra sag: wie is jy nou weer?
op ’n hoogte parkeer die dogter haar kar
en kyk na die dun naelstring van die see
die son sak en breek ’n bloedlyn af
spatsels vlam, weerkaats momenteel
verdonker vinnig as sy huiswaarts keer
Marlise Joubert
(Uit: Grondwater, 2019)

Kerklike publikasies
• Die onlangse drie gedrukte uitgawes van die Die Hervormer (April, Mei en Junie) word
tans saam aan gemeentes gestuur. Gemeentekantore wat dit nog nie gedoen het nie,
moet mev Sarie Roux by sentik@nhk.co.za dringend laat weet of hulle wel toeganklik
is om pakkies van die koeriers te ontvang. Die uitgawes van Julie en Augustus word net
elektronies beskikbaar gestel. Lees die artikels by die volgende skakel: http://nhka.org/
die-hervormer/ .

Barmhartigheid
• Projek Ligtoring. Gemeente Pretoria-Wes het nog altyd ’n droom gehad om ’n baken van
hoop in die gemeenskap te wees, en daarom is Projek Ligtoring op die been gebring. Tans
ontvang tien gesinne (28 mense) maandeliks ’n kospakkie en tweeweekliks vars groente.
Hulle word ook pastoraal versorg. Namate hierdie projek groei, wil ons addisioneel tot die
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maandelikse kospakkie ’n weeklikse kos-/sopkombuis instel waar mense nie net iets te
ete ontvang nie, maar waar geleentheid geskep word om ook geestelike kos te ontvang.
Ligtoring wil ’n gevestigde baken van hoop word, ’n plek waar mense wat soms vasgevang
word in die seer- en swaarkry van die lewe, weer moed en hoop kan skep. Ligtoring word
amptelik op 1 Augustus van stapel gestuur. In samewerking met die ADV, sal op daardie
oggend by die kerk ’n kort oorsig gegee word oor die projek, waarna ons ’n warm koppie
sop en ’n broodjie aan die verbygangers sal uitdeel. Daar sal ook tussen 10:00 en 11:00
’n deurry wees vir die aflaai van produkte. Vir enige navrae of donasie is u welkom
om ds Marissa Kidson te kontak, by 084 324 1568 of marissakidson@mweb.co.za. Die
bankbesonderhede is soos volg:
Bank: ABSA
Rekeningnaam: Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Gemeente Pretoria-Wes
(NHK Pretoria-Wes)
Rekeningnommer: 405 80 131
Tipe rekening: Tjekrekening
Verwysing: Ligtoring Pta-Wes
• 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.
• 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

Allegaartjie
“Die dokters praat sommer so in een asem oor mense wat so oud is soos ek (tagtig by die
volgende verjaardag) en mense met sogenaamde onderliggende kondisies wat besonders
blootgestel is aan die virus se vernielsug. So asof ouderdom op sigself ’n onderliggende
kondisie is. Ek het oudword al sedert my geboorte onder lede en soos die jare aanstap, raak
dit net al erger. As dit so aangaan, kan dit later miskien my dood beteken.” (Jannie Gagiano,
LitNet-nuusbrief 807, 9 Julie 2020)

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
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○

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

• Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
Julie 2020
○ 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
○ 14-18 Lentekonferensie
Roetekaart: Van wond tot verwondering
Volledig aanlyn
Navrae: 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
Meer inligting: Ds Stephen de Beer (074 658 4630 / gsdebeer@gmail.com)
Diak Andries Pretorius (081 466 8691 / andries@rata.org.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.
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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 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.

Gebed vir die week
Die nuwe dag is hier en bring maar weer
die klein-daaglikse roetine van lastige sake en pligte.
Help ons om die dag moedig te aanvaar.
Help ons om te lag terwyl ons werk
en nie ons vriendelikheid kwyt te raak nie.
Laat ons vrolik bly te midde van al ons bedrywighede.
Gee dat ons blymoedig voortgaan
met wat ons ook al moet doen.
En bring ons dan na ons aandrus,
moeg en tevrede en onbeskaam.
Skenk ons aan die einde van die dag
die gawe van slaap.
Amen.
Robert Louis Stevenson
(Uit: Die goue vreugde, Audrey Blignault 1985)
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