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23 Julie 2020

Die impak van Covid-19
op gemeentes, predikante en die Kerk
’n Onlangse mediaberig het talle lidmate en predikante ontstel, veral die Netwerk24opskrif: Poste van NHKA-predikante gesny; ander kerke sukkel ook.
Die berig self handel oor die impak wat die koronaviruspandemie op kerke in Suid-Afrika het.
Die skryfstyl en woordkeuses is op die breë publiek gerig en dalk effens dramaties. Maar dit deel
eintlik net met die breë publiek wat ons ook in die Hervormde Kerk reeds deeglik aan ons lywe
voel: Die ekonomiese gevolge van die pandemie verhoog die druk op gemeentes en versnel
die dringendheid om uitvoering te gee aan Besluit 1 van die 72ste Algemene Kerkvergadering
(AKV), naamlik om sinergie en konsolidasie tussen gemeentes te bewerkstellig.
Dr Frikkie Labuschagne, algemene sekretaris van die Kerk, het in die onderhoud verduidelik
dat die Hervormde Kerk eintlik reeds proaktief met hierdie proses begin het, en dat gesprekke
oor sinergie en konsolidasie reeds binne verskillende ringe gevoer word. Samewerking
tussen of samesmelting van naburige gemeentes word in sommige gevalle onafwendbaar. In
sommige gevalle kan baie reeds bereik word deur van slegs een administratiewe beampte in
’n ring gebruik te maak; in sommige gevalle kan stadsgemeentes ’n enkele kerkgebou deel; en
in sommige gevalle moet kerkrade die werkopdrag en versorgingsvoordele van die predikant
in ooreenstemming met die Kerkorde aanpas. Die Kerkorde is in lyn met arbeidswetgewing,
en kerkmense probeer altyd om hierdie prosesse sensitief en met deernis te hanteer. Sulke
besluite vind in die Kerk in oorleg met al die belanghebbers en veral ook die ringskommissie
plaas. Niemand word summier “afgedank” nie.
Dit is ook belangrik om te beklemtoon dat die Hervormde Kerk nie spreekwoordelik “op sy knieë”
is nie. Ons is op ons knieë in afhanklikheid van die Heer van die kerk, en ons is dankbaar vir die
Here se sorg, liefde en voorsienigheid, soos dr Labuschagne in die Beeld-berig aangehaal is.
Hoewel talle gemeentes nie met hul gewone fondsinsamelingsprojekte kan voortgaan nie, het
hulle kreatiewe nuwe maniere gevind om fondse in te samel. Uit verskillende gemeentes word
berig oor lidmate wat self die nood van hul gemeente aanvoel en uit hul eie hul offergawes
vergroot of bykomende bydraes maak.
Die Hervormde Kerk is danksy die genade van die Here en lidmate se liefde en opofferings nie
in die moeilikheid nie, maar ons moet onder nuwe omstandighede ons werk op nuwe maniere
inrig om so effektief en koste-effektief moontlik te wees. Dit sluit in dat gemeentes waar
enigsins moontlik samewerkingsooreenkomste aangaan of met ander gemeentes saamsmelt,
wat weer nuwe geleenthede skep om predikante te beroep, wat nie moontlik is waar ’n klomp
klein gemeentes naas mekaar probeer voortbestaan nie.
Uiteindelik is al wat elkeen van ons kan doen, om te dien daar waar die Here ons geroep het
– tot heil van ons gemeentes en die Kerk.
Dr Wouter van Wyk
Sekretaris: Kommissie van die AKV

Lief en leed
• Mev Lizzy Malele van die Sinodale Dienssentrum se man is Donderdag 16 Julie
oorlede. Hy was die afgelope drie jaar siek. Sy begrafnis vind plaas op Donderdag 23 Julie
om 10:30. Ons innige simpatie gaan aan Lizzy en haar familie.
• Dr PL (Piet) Steenkamp (emeritus) is in 1 Militêre Hospitaal in Pretoria opgeneem met
Covid-19. Dr Steenkamp het jare gelede ’n hartoorplanting ondergaan. Ons bid hom
spoedige herstel toe, en baie sterkte vir hom en sy vrou, Juanita.

Dr Piet Steenkamp

• Ds Martin Slabbert (48) van Philadelphia, wat Maandag 13 Julie ’n hartaanval (trombose)
gehad het, is Vrydag 17 Julie uit die hospitaal ontslaan. Die bloedklont het opgelos en hy
het ’n stent gekry. Hy herstel nou tuis. Enige navrae rakende die gemeente moet asseblief
gerig word aan dr Sanrie de Beer, by debeersanrie@gmail.com of 083 226 1866. Ons
beste wense gaan aan ds Martin en sy gesin.
• Die volgende predikante verjaar tot 31 Julie, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○

Donderdag 23 Julie:
Vrydag 24 Julie:
Sondag 26 Julie:

○

Dinsdag 28 Julie:

○
○

Woensdag 29 Julie:
Donderdag 30 Julie:

○

Vrydag 31 Julie:

Ds J (Juanita) du Preez (Pierneef)
Ds PJHS (Henk) Pienaar (Bosmansrust)
Di A (André) Oberholzer (Witbank-Noord), 				
PJ (Pieter) Steenkamp (Dora Theo Gemeente Kimberley) en
LJ (Louis) Steyn (emeritus)
Prof GMM (Gert) Pelser (emeritus) en 				
ds CL (Nelius) van Niekerk (Outjo/Otjiwarongo)
Ds A (André) Thomas (Oos-Moot)
Di PWAN (Pieter) Bester (Glencoe), 					
SJ (Sarel) Oosthuizen (Stilfontein-Wes) en 				
DW (Danie) van der Watt (beroepafwagtend)
Dr JH (Jan) Vorster (emeritus)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Belarus wil graag materiaal aan kinders voorsien om die Woord van God op kreatiewe
maniere aan hulle bekend te stel.
○ Litaue is besig met die vertaling van die Nuwe Testament in Gebaretaal. Hulle is
dankbaar vir die personeel se passie en toewyding. Deur die Living Pictures-projek
kry kinders die geleentheid om die boodskap van die Bybel met fotografie uit te beeld.
• 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 van 22 tot 23 Augustus.
Gebruik die skakel https://www.
modernathlete.co.za/run-walkfor-hope-race/ om te registreer.
Jy kan kies vir watter afstand jy
wil inskryf. Maak ook seker dat
jy jou kerkverband en 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 Suid-Afrika 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.
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Gemeentes en bediening
• Ds C (Chantelle) du Toit-Phillipson (beroepafwagtend) het die beroep na Meyerton-Suid
(deeltyds) aanvaar. Sy word op 2 Augustus om 10:00 daar bevestig. Ds André Swanepoel sal
die bevestiging waarneem. Weens die huidige beperking van 50 persone, moet predikante
van die ring van Vereeniging of die Algemene Kommissie wat die geleentheid wil bywoon
asseblief vooraf so aandui. Kontak ds Du Toit-Phillipson by dutoit.chantellep@gmail.com.

Ds Chantelle du ToitPhillipson

• Matrikulante en enige ander belangstellendes wat graag predikante in die Hervormde
Kerk wil word en in 2021 Teologie wil studeer, is welkom om nou aansoek te doen om dit as
student van die Kerk te doen. Die evaluasiegesprekke sal in die laaste week van Augustus
plaasvind. Aansoeke moet die Kuratorium asseblief nie later nie as 21 Augustus bereik.
Aansoekvorms kan aangevra word van die voorsitter van die Kuratorium, dr Rudy Denton
(rudydenton@outlook.com).
• 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 Pretoria-Oos het onlangs hierdie netjiese bord by hul kerkgebou aangebring.
Gemeentes is welkom om soortgelyke grafika aan te vra van mev Francis Nel van SENTIK,
by bladuitleg@nhk.co.za.
• Gemeente Bloemfontein-Wes is op 6 Augustus 1970 gestig, en vier dus vanjaar hul
50-jarige bestaan. Vanweë die Covid-19-pandemie en die inperkingsregulasies sal die
feesvieringe nie plaasvind soos beplan nie. Meer inligting sal later volg. 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.
• 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 23 Julie:

•
•
•
•

Vrydag 24 Julie:
Saterdag 25 Julie:
Dinsdag 28 Julie:
Vrydag 31 Julie:

Rata Finkom								
Gekombineerde Finkom
Beleggingskomitee
NHSV Dagbestuur
Kuratorium
Oudit- en Risikokomitee
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’n Gedig
Herinnering aan ’n moeder
Soos ’n ou lied, wat in die nag
verlore was, weer skielik kom
en in die wind buite die venster wag
totdat ek eindelik bevreemd en stom
na buite gaan en roerloos staan,
so het haar stem vannag gedring
deur al die jare tussen my en haar,
en, soos die wind ’n reënlug in die kamer bring,
het sy ou dinge saamgebring met haar
totdat dit alles lig en bewend was
soos bloeisels in ’n ou, bekende wind,
en alles om my was weer jonk en vas
en in my was die koel vertroue van ’n kind
wat by geliefde, veilge dinge staan.
Merwe Scholtz
(Uit: Vlugtige spore, 1947)

Kerklike publikasies
• Die Christelike Vrou se Julie 2020-uitgawe is geheel en al aan bejaardesorg gewy en ds
Hannelie Botha se redaksionele artikel, Eer jou vader en jou moeder, is die vertrekpunt vir
hierdie reis. Ds Frikkie van Wyk, voorsitter van die OTMT- direksie, deel met ons die prosesse
wat gevolg is vir die amalgamasie van die Monumenttehuise en Ons Tuis-tehuise plus
die herlewingstrategie van die nuwe OTMT. Mev Mari-lizé Beukes stel die huidige OTMTdireksielede bekend met elkeen se onderskeie portefeuljes. Mev Daleen de Jager Gouws
vertel in twee artikels van die skenkings wat Ons Tuis tydens die grendeltyd uit verskeie
dele van die wêreld ontvang het, asook van die opgewondenheid wat die grendelkuier by
Ons Tuis Piet Potgieter meegebring het. Volg die skakel https://nhsv.org.za/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/ .
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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
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

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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• Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
Julie 2020
○ 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
Die koste vir advertensies is R250 per plasing (BTW ingesluit). Die verskuldigde bedrag
moet uitgemaak word aan die Raad van Finansies, ABSA tjekrekening nommer 020-000-287,
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.
Meer besonderhede oor advertensies kan aangevra word van produksie@nhk.co.za.
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Gebed vir die week
Here,
gee dat ek u hele skepping mag liefhê,
u hele skepping en elke korrel sand daarin.
Mag ek elke blaar liefhê en elke straal van u lig.
Mag ek die diere liefhê:
U het aan hulle die grondbeginsels
van gedagte en vreugde gegee, onvertroebel.
Laat my dit nie versteur nie,
laat my nie hulle hul geluk ontneem nie,
laat my hulle nie kwaad aandoen nie,
laat my nie teen u bedoeling optree nie.
Want ek erken aan U dat alles soos ’n groot see is,
alles vloei, alles stroom saam,
en om die kleinste bietjie liefde
van enige iets in u heelal te weerhou,
is om my liefde in daardie selfde mate
van U te weerhou.
Fjeodor Dostojewski
(Uit: Die goue vreugde, Audrey Blignault 1985)

Redakteur:
Subredakteurs:
Koördineerder:
Uitlegkunstenaar:

Ds Willem Sauer
Ds Etienne Fourie en dr Johan van Staden
Mev Tessa Oppermann
Mnr Hugo van Niekerk
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