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

Die kerk van die Here leef uit die krag van God. Die tyd sal leer of die Kerk die toets van
die tyd sal deurstaan.
Daar was nog altyd uitdagings in die lewe van die kerk. Die kerk beleef nooit ’n tyd sonder
aanvegting of selfs stryd nie. Die kerk leef in die wêreld en bestaan uit gelowige mense wat
in ’n stukkende wêreld, net soos alle ander mense, slagoffers is van die ellende van hierdie
wêreld. Die verskil is net dat gelowiges hul vertroue in God stel en hoopvol die toekoms kan
tegemoetgaan.
Die Hervormde Kerk leef ook in hierdie wêreld. Oor die afgelope drie dekades moes die Kerk
deurlopend vra na sy roeping en in verantwoordelikheid besin oor kerkwees. Verskeie faktore
het daartoe bygedra dat die Kerk nuut moes dink oor sy opdrag om as kerk van die Hervorming
die evangelie van Jesus Christus oral en aan almal te verkondig. Dit het ingesluit die effektiewe
en koste-effektiewe bediening van die Woord oral waar daar gemeentes van die Kerk bestaan.
In die lig van verminderde lidmaatgetalle om verskeie redes en toenemende ekonomiese druk,
is ingrypende besluite geneem. Aanpassings is op sinodale vlak gemaak, dienste is herbelyn
en geboue wat duur is om in stand te hou, is verkoop. Herstrukturering op sinodale vlak het
bygedra tot kostebesparings vir gemeentes. Kleiner wordende gemeentes is begelei om
aanpassings in hul bedieningstrukture te maak sodat bediening bekostigbaar kan voortgaan.
Gemeentes en predikante het opofferings gemaak en op deelsorgbasis ooreenkomste
aangegaan ter wille van die bediening.
Die 72ste AKV het besluit om hierdie proses voort te sit deur sinergie en konsolidasie op
gemeente-, rings- en sinodale vlak verder te implementeer. Die Covid-19-pandemie het hierdie
proses versnel. Die uitwerking van die pandemie is nog onbekend en daar kan hoogstens
bespiegel word. Baie van ons lidmate en predikante is al positief gediagnoseer. Daar was
ook al Covid-verwante sterftes van lidmate. Emosioneel bring dit uitdagings vir gemeentes
en predikante. Boonop begin die finansiële implikasies om op gemeentes en predikante te
impakteer. Op sinodale vlak word tans indringend na die herbelyning van sinodale dienste
gekyk. Ringe en gemeentes moet verantwoordelikheid aanvaar vir die bediening in gemeentes
asook ondersteuning aan gemeentes en predikante.
Dit is nou tyd om hande te vat, met mekaar te praat en mekaar se laste te dra. Ons moet
egter ook die geleenthede raaksien en benut. Sosiale media met virtuele bediening het nuwe
geleenthede geskep wat op kreatiewe wyse benut word. Predikante, kerkrade en gemeentes
verdien om geloof te word vir hul toewyding om volhoubare kerkwees in hierdie tyd te verseker.
Ons hoor positiewe berigte van lidmate wat ten spyte van moeilike finansiële omstandighede
volhou met dankoffers. Ons hoor van kreatiewe fondsinsamelings, van predikante en
gemeentelike amptenare wat bereid is om ’n deel van hul inkomste prys te gee en op te offer.
Ek bring hulde aan my kollegas en lidmate van die Kerk wat in die geloof standvastig bly en in
nederigheid diensbaar is vir die Here. Jul geloofsvertroue hou groot beloning in.
Paulus skryf aan die Korintiërs in 2 Korintiërs 13: 3 en 4: Julle soek mos ’n bewys dat Christus
deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle, want al is
Hy gekruisig in die swakheid van ’n mens, Hy leef uit die krag van God. En in Hom is ons ook
swak, maar saam met Hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien.
Ds Willem Kok, Potchefstroom
Skriba: Kommissie van die AKV

Lief en leed
• Emerituspredikant ds Paul Jooste (77) is in Kloof-hospitaal opgeneem met Covid-19.
Sy familie het hom met ’n ambulans by die tehuis laat haal. Sy suurstofvlakke was
gevaarlik laag en hy het toe reeds longontsteking opgedoen. Intussen reageer hy goed op
suurstoftoediening. Ons bid hom spoedige en algehele herstel toe.
• Baie geluk aan ds Erika en Michael Ferreira van Bellville met die geboorte van hul
dogtertjie Issie (Isabel Jacomien) op 11 Mei!
Ds Paul Jooste

Die Ferreira-gesin

• Die volgende predikante verjaar tot 14 Augustus, en word hartlik geluk gewens:
○
○

Donderdag 6 Augustus:
Vrydag 7 Augustus:

○
○

Saterdag 8 Augustus:
Maandag 10 Augustus:

○

Donderdag 13 Augustus:

Ds RG (Renier) Lee (emeritus)
Prof LJS (Lourens) Steenkamp (emeritus/Makarios), 		
di HJ (Kobus) Celliers (Brits), 					
EJ (Rassie) Smit (emeritus) en 					
JAP (Johans) van Tonder (siekte-emeritaat)
Ds JB (Jan) Schutte (emeritus)
Di J (Johan) Ayres (Germiston) en 				
D (Denise) Schmidt (Port Elizabeth/Jeffreysbaai)
Ds JMJ (Jan) de Wet (emeritus)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Hongarye: Prys die Here vir die hersiene weergawe van die Karoli Bybel wat onlangs
bekendgestel is, vir ons Bybelverspreidingsprojekte en vir ons aanlynkompetisies. Bid
dat hierdie inisiatiewe positief ontvang sal word. Bid ook vir die vordering van die Bybel
in Gebaretaal, vir die mense wie se harte ons aanraak, asook vir ons span.
○ Moldawië: Bid asseblief dat almal in Moldawië deur God se Woord aangeraak sal word
en dat dit in ’n geskikte formaat en taal sal wees wat hulle verstaan. Bid dat ons meer
klem op Bybelbewusmaking en Bybelbetrokkenheid in ons gemeenskap sal kan plaas,
asook vir beter samewerking met kerke.
○ Bulgarye: Bid asseblief dat ons in die Bybelbehoeftes van ons medeburgers asook die
vlugtelinge in ons land sal kan voorsien. Bid dat ons ook in die behoeftes van mense
met sig- en ander gestremdhede, asook kinders in kinderhuise, sal kan voorsien.
• 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-walk-forhope-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.

Gemeentes en bediening

Ds Willem Dykema

• Ds W (Willem) Dykema, wat vroeër vanjaar van Bloemfontein na Windhoek beroep is, het
lank gewag dat sy werkpermit vir Namibië goedgekeur moes word. Hul trek kon uiteindelik
op 3 Augustus ry, en hulle vlieg die 10de na Namibië waar hulle eers in kwarantyn moet bly.
Hy is reeds van Bloemfontein losgemaak en word binnekort in Windhoek bevestig.
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• Dr GC (Gerhard) Lindeque van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en voorheen leraar in
Gemeente Midstream is beroep na Gemeente Makarios om te voldoen aan die Kommissie
van die AKV se versoek dat alle predikante in sinodale diens ook aan ’n gemeente van die
NHKA verbind sal wees.

Dr Gerhard Lindeque

• Die Kerkargief het op 4 Augustus heropen vir navorsing. ALLE navorsers wat die
Kerkargief wil besoek, moet asseblief vooraf per e-pos (argief@nhk.co.za) met die argivaris,
mnr Nándor Sarkady, ’n afspraak maak; hulle sal ingelig word oor die nodige reëlings. Geen
toevallige besoekers sal in hierdie stadium geakkommodeer kan word nie. Die Kerkargief
sal van Dinsdae tot Donderdae 09:00-15:00 oop wees vir navorsing, slegs per afspraak.
Daar sal deur die argivaris voorsiening gemaak word vir handreiniger, asook vir die invul
van ’n vraelys, en vir inligting per e-pos wat toegang by die Voortrekkermonument se hek
sal verleen.
• 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).
• GLOmedia.tv kan gemeentes help met die verfilming en redigering van preke, eredienste
en Bybelstudies. Hulle stel ervare kamerapersoneel en redigeerders tot beskikking van die
Kerk teen ’n afslag van 70% op die tarief in die industrie. Kontak Lume Lombard by 083 554
1434 of lumelombard1234@gmail.com.
• 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. Hulle versoek steeds 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
•
•
•

Dinsdag 11 Augustus: 		
Donderdag 13 Augustus:
Vrydag 14 Augustus: 		
		

ADV Kommunikasie
ADV Dagbestuur
Rata 360							
Moderamen

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
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’n Gedig
As jy gedigte soek
Ek kon hom in die biblioteek nie kry nie.
Miskien staan die gedig
wat ek al jare soek,
nog nêrens in ’n boek nie.
Dalk sit hy soos die gemmerkat
skuins voor oom Willie Steyn se huis
bo in ’n akkerboom se mik
tussen die takke en lommer weggesteek;
of straks nog in ’n wateremmer
in Huis en Tuin se rakke;
of sonder prys en nommer
tussen die rokke toegevou
in Kies en Keur se vensterruit;
of sommer oop en bloot
soos ’n studentesoen
voor Volkskas op die stoep
al is die kitsbank soos gewoonlik weer gesluit.
Ruik jy ’n vleugie ragfyn Franse poësie?
Cachet Apteek se klein parfumerie.
Het selfs ’n entjie om die hoek
in Noordbrugposkantoor
een môre in die oë van ’n kaalvoetkind
’n diep viooltjieblou sonnet gelees.
Maar Tomstraat bly die beste plek
as jy gedigte soek.
Daar’s een om elke hoek.
PW Buys
(Uit: Wit korbeel, 1987)
(PW Buys, 1923-1999, teoloog en akademikus.
Toe aan hom gevra is hoe hy ’n preek maak,
was sy antwoord: Op my knieë.)

Kerklike publikasies
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Allegaartjie
“Só het die Afrikaanse trane ook mildelik geloop in die onlangse tyd oor die ‘sterftes’ in die
mediawêreld. Roerende betuigings van ewige liefde oor die sluiting van die papierweergawe
van geliefde titels soos Volksblad en Rooi Rose. Wat vinnig oorgegaan het in bitsige
kritiek op sogenaamde hartelose mediabase, wat kwansuis behep is met wins en vere
voel vir geestesgoed soos gedrukte koerante en tydskrifte. Hoeveel van die verwytende
droefgeestiges sou die koerante en tydskrifte gekoop het toe hulle nog geredelik beskikbaar
was, het ek gewonder. Want as hulle het, in beduidende getalle, sou dié sluitings dalk
uitgestel of selfs vermy kon word. ... Elke bietjie Afrikaans wat verdwyn, of dit nou ’n
verhoogstem of ’n gedrukte koerant is, is ’n stukkie verlies vir die taal.” (Tim du Plessis,
Beeld-By, 1 Augustus 2020)

Barmhartigheid
• NHSV vrywillige uitbetalings Augustus 2020. Die Covid-19-virus veroorsaak
ongeëwenaarde onsekerheid op ’n wêreldwye skaal. Hierdie onsekerheid kom op
verskillende vlakke tot uiting, waarvan die Kerk en haar werksaamhede ook deel is. Die
staat van inperking het ’n groot persentasie mense daarvan weerhou om ’n inkomste te
verdien, en die gevolge is geweldig. Die impak van die virus beïnvloed alle komponente van
die samelewing en het ’n domino-effek op die ekonomie. Dit alles het ook sy impak op die
Kerk en haar aktiwiteite en finansies. Tog is daar ook bewyse dat dit met talle gemeentes
onder hierdie omstandighede steeds relatief goed gaan op finansiële gebied en daarvoor is
daar oneindige dankbaarheid. Met die deeglike besef dat die pandemie ook ’n impak het op
NHSV takke, wil die NHSV Hoofbestuur met begrip vir omstandighede takke herinner aan
die vrywillige uitbetalings wat gewoonlik gedurende Augustus gedoen word. Die riglyn vir
die Augustus-uitbetalings is dat ’n tak moet probeer om 33% van haar inkomste, nadat die
Mei-uitbetalings afgetrek is, aan die Hoofbestuur oor te betaal. Die ander 67% kan volgens
eie diskresie aan u gemeente en gemeenskappe se barmhartigheidswerk bestee word.
Onthou asseblief dat oorbetalings aan plaaslike instansies soos tehuise van bejaardes direk
aan die instansies oorbetaal moet word vanuit u tak – u stuur dus ŉ aparte betaling direk
aan hulle. Indien u tak as gevolg van omstandighede ook nog nie Mei se betalings gedoen
het nie en u in staat is om dit wel te doen, kan u dit oorweeg om dit ook nou te doen indien
moontlik. Bankdeposito’s of elektroniese oorbetalings kan gedoen word. E-pos asseblief
die betaalstaat en ’n afskrif van die elektroniese oorbetaling na finansies@nhsv.org.za.
• Nasionale Vrouedag word elke jaar op 9 Augustus gevier. Vroue oral in Suid-Afrika staan
saam om die dapper vroue te eer wat op 9 Augustus 1956 na die Uniegebou gemarsjeer het,
in protes teen die destydse paswette wat hul vryheid van beweging beperk het. Vrouedag
is vandag nie net ’n ekstra Moedersdag nie. Vrouedag word nou gevier om erkenning te
gee aan vroue se moed, dapperheid en veggees. Die maand van Augustus word gewy aan
vroue en word gekenmerk deur verskeie parlementêre gebeurtenisse, soos die handelskou
vir vroue se handewerk en ’n simposium oor handelsake. Nasionale Vrouedag plaas klem en
wil die aandag fokus op belangrike sake wat vroue elke dag moet hanteer, soos ouerskap,
gesinsgeweld, seksuele teistering in die werkplek, pornografie, ongelyke vergoeding en
skoling vir dogters. Dit kan gebruik word as ’n dag om hierdie sake onder die aandag
te bring van die samelewing en te veg vir verandering. As gevolg van hierdie openbare
vakansiedag is daar reeds betekenisvolle veranderinge aangebring wat die regte van vroue
aanbetref.
• 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.
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• 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

• Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
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

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.
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Gebed vir die week
O Heilige God, ek begin insien
waarom my gebede so min effek het.
Dit is omdat ek meer begaan was
oor hoe ek met U praat,
as hoe U met mý praat.
Ek het nog nie verstaan nie dat die geheim van lewende geloof
daarin lê dat u lewende Woord in my hart moet wees.
U Woord sê tog duidelik:
Elke mens moet gewillig wees om te luister,
maar moenie te gou praat nie.
Here, leer my om nie so baie voor U te praat nie,
en meer en fyner te luister
na u stem in u Woord.
Leer my dat dit net is wanneer u Woord
deel word van my lewe,
dat ek volgens u wil sal kan bid.
Leer my dat, slegs wanneer u Woord
’n lewende krag in my is,
die werk wat ek vir U doen
lewende krag na buite sal hê.
Here, ek begin begryp dat dit wat u mond gespreek het
u hand sal doen.
Andrew Murray
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)

Redakteur:
Subredakteurs:
Koördineerder:
Uitlegkunstenaar:

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

7

