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Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA), ’n maatskappy sonder winsoogmerk en
ouer as onder andere die oudste bestaande hospitaal, koerant en bank in die land,
herdenk op 23 Augustus 2020 sy 200ste bestaansjaar.
Die jaar 2020 staan amptelik as die Jaar van die Bybel bekend en baie kerke fokus vanjaar
opnuut op die Bybel en die werk van die BSA. Weens ’n groot behoefte aan Bybels in die
land, het die BSA ook besluit om hierdie besondere geleentheid te gebruik om fondse in te
samel om tweemiljoen Bybels beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.
Die BSA is op 23 Augustus 1820 in die destydse Government House, vandag Tuynhuys, as
die South African Bible Society gestig. Die Genootskap is as ’n hulpvereniging van die Britse
en Buitelandse Bybelgenootskap begin met die doel om te verseker dat die Bybel vir die
inwoners van die Kaap in hul eie tale, hoofsaaklik Engels en Nederlands, teen bekostigbare
pryse beskikbaar kon wees. Reeds van die vroegste tye af het die Genootskap ook Bybels
in ander tale ingevoer, onder andere Nuwe Testamente in Maleis vir van die slawe en
Franse en Duitse Bybels vir soldate. Die eerste Skrifgedeelte in ’n plaaslike taal wat te koop
aangebied is, was die Nuwe Testament in isiXhosa in 1858.
Deur die jare het dit die missie van die BSA gebly om bekostigbare Bybels te voorsien
vir elkeen in hul eie taal en in geskikte formate sodat almal die lewegewende boodskap
van die Woord mag ervaar. Ongeveer 45 miljoen Bybels is die afgelope 200 jaar regoor
Suid-Afrika versprei. Bybels word nie net in gedrukte formaat versprei nie, maar ook in
byvoorbeeld braille, oudioformaat en verskeie digitale formate.
Die hart van die BSA se werk is die vertaling van die Bybel uit die brontekste in die
verskillende tale. In Suid-Afrika beskik al 11 amptelike tale oor die volledige Bybel, en
sedert die verskyning van die heel eerste Bybel in ’n plaaslike taal, Setswana in 1857,
was die BSA op die een of ander manier betrokke by al die vertalings. Die laaste van die
amptelike tale om ’n Bybel te ontvang, was isiNdebele in 2012. Daar word tans gewerk aan
die vertaling van die volledige Bybel in !Xun en Khwedam, asook aan verskeie hersienings.
As deel van die feesjaar word twee nuwe vertalings ook vanjaar bekendgestel, naamlik in
isiZulu en Afrikaans.
Volgende keer as jy jou Bybel oopmaak, wees dankbaar saam met die BSA wat reeds vir
200 jaar in Suid-Afrika werk om Bybels te vertaal, te publiseer en te versprei. Elke Bybel,
in elke taal of formaat, verteenwoordig ’n reis van hoop wat van een generasie na die
volgende oorgedra word – hoop wat ontvang word en gedeel word deur die Woord van
God. In ons wêreld van vandag is die tasbare behoefte aan hoop en troos vanuit ’n dieper
bron van waarheid baie duidelik. Dit is ’n klinkklare bewys dat hierdie missie vandag nie
minder relevant is as 200 jaar gelede nie. Die BSA is steeds toegewyd aan sy doelwit om
elke bestaande struikelblok te verwyder wat toegang tot die Woord van God kan verhoed,
om te verseker dat die Bybel altyd beskikbaar, toeganklik en bekostigbaar vir almal sal
wees – ’n Bybel vir elkeen.
Lucky Nkhoma
Hoof van Kommunikasie: BSA

Lief en leed

Ds Stoffel en Eunice Smit
in 2013 tydens sy 60ste
ampsjubileum

• Emerituspredikant ds CJ (Stoffel) Smit is Maandag 17 Augustus in die ouderdom van 93
jaar oorlede. Ds en mev Smit het sedert sy emeritaat in 1988 in Potchefstroom gewoon.
Vir baie jare het hy nog as preekhulp in die ring van Potchefstroom gewerk. Die egpaar het
sedert Augustus 2019 in ’n aftreeoord gewoon. Die laaste paar maande het sy gesondheid
egter baie verswak. Ons dra ons innige meegevoel oor aan sy vrou, tannie Eunice, en hul
seun Phonnie en sy gesin. Die roudiens vind op Vrydag 21 Augustus om 12:00 in Gemeente
Potchefstroom se kerkgebou plaas. Skakel ds Willem Kok (083 664 0058) vir reëlings indien
u die diens wil bywoon. Ons is nog steeds gebonde aan die maksimum van 50 persone vir
die bywoning van begrafnisse.
• Emerituspredikant ds PP (Paul) Jooste is Dinsdag 18 Augustus in die ouderdom van 77
jaar aan Covid-19 oorlede. Hy het die siekte opgedoen in die tehuis vir bejaardes waar hy
gewoon het. Ons innige simpatie gaan aan sy familie. Ds Jooste het in 2004 geëmeriteer
nadat hy sedert 1997 in Gemeente Swartkop gedien het. Hy was vroeër Weermagkapelaan
by Voortrekkerhoogte.

Ds Paul Jooste

Dr Kobus Gerber

• Mev Rose van der Merwe, moeder van emerituspredikant ds WL (Wikus) van der Merwe,
is Maandag 17 Augustus in die ouderdom van 91 jaar in die tehuis vir bejaardes in Zeerust
oorlede. Ons innige simpatie gaan aan ds Wikus en hul familie.
• Dr Kobus Gerber (69), vorige algemene sekretaris van die NG Kerk en lid van die vorige
uitvoerende bestuur van die WGGK (2010-2017), is Donderdagoggend 6 Augustus oorlede.
Na ’n operasie om ’n hartstent te ontvang, is hy weens komplikasies van ’n bloedklont
teruggeneem na die teater. Nadat hy ontslaan is, het hy ’n massiewe hartaanval gehad
en is hy in die hospitaal oorlede. Ons innige simpatie gaan aan sy familie en kollegas. Dr
Gerber het ’n groot rol gespeel in die NGK se hertoetrede tot ekumeniese liggame (WGGK,
SARK en WRK), en ook in die Hervormde Kerk se hertoetrede tot die WGGK. Hy het groot
waardering vir die NHKA gehad en ons in alle opsigte ondersteun. Hy het ook die SARK, wat
organisatories heeltemal verval het, weer administratief oorgeneem en op die been gebring
na die NGK se hertoetrede. Na sy emeritaataanvaarding het hy hom op Wakkerstroom
(Mpumalanga) gevestig sodat hy daar met gemeenskapsprojekte ’n voortgaande bydrae tot
die opheffing van agtergeblewe gemeenskappe kon lewer.
• Intussen is ds Kobus Potgieter, ’n vorige moderator van die NG Kerk se algemene sinode,
hierdie week in die ouderdom van 99 jaar oorlede enkele dae nadat hy positief getoets
het vir Covid-19. Hy was die eerste predikant van die NG gemeente Universiteitsoord en
betrokke by die bou van dié gemeente se kerkgebou. Sy roudiens vind volgende Maandag
plaas in die NGK Suidoos-Pretoria in Stellastraat, Waterkloof. Ons innige simpatie gaan
aan sy familie.

Ds Peet en Daleen Swanepoel

• Ds Peet Swanepoel van Gemeente Nkana in Zambië het positief getoets vir Covid-19.
Sover het hy ligte simptome – ’n bietjie kortasem en ’n ligte hoes. Hy sonder homself af
aangesien sy vrou, Daleen, negatief getoets het. Hy gebruik die nodige medikasie, Daleen
kyk mooi na hom en hy is in ’n goeie luim. Die gemeente is ook baie bemoedigend teenoor
hulle. Ons bid hom spoedige herstel toe, en sterkte vir hom en Daleen.

Ds Martin Slabbert

• Ds Martin Slabbert (48) van Philadelphia het verlede Sondag weer vir die eerste keer in
die gemeente gepreek na sy hartaanval op 13 Julie. Hy voel weer gesond, maar is steeds
versigtig wat fisieke aktiwiteite betref. Hy het die hartaanval gekry terwyl hy en sy vrou in
die ooste van Pretoria bergfiets gery het. Hy het bloot pap en naar gevoel, met pyn onder
die arm. Hy het toe eers gaan sit en lê om te rus, en toe rustig met sy fiets na die teerpad
gegaan, terwyl sy vrou die motor gaan haal en hom opgelaai en hospitaal toe geneem het.
Daar het hulle vasgestel dat hy trombose het (’n bloedklont wat in ’n aar vassit) en hom
opgeneem. Die bloedklont is binne ’n paar dae met medikasie opgelos, waarna hulle ’n
stent in die aar gesit het om die vernouing reg te stel.

2

• Baie geluk aan dr André en Esbé Ungerer met die geboorte van hul vierde kleinkind, Emma
Jansen, op 7 Augustus. Emma is die tweede dogter van Francois en Merike Jansen; hul
eerste dogter, Halea, is verlede jaar in Januarie gebore. Dr en mev Ungerer se kleinseuns,
André en Adriaan, is onderskeidelik in 2017 en 2019 gebore; hul ouers is Christiaan en
Anina Ungerer.
• Baie geluk aan prof Wim en Gerda Dreyer met die geboorte van hul kleindogter, Danielle
Dreyer; sy is hul vyfde kleinkind. Haar ouers is Elanie en David Dreyer van Secunda.
Emma Jansen

• Die volgende predikante verjaar tot 28 Augustus, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○
○
○

Donderdag 20 Augustus:
Saterdag 22 Augustus:
Woensdag 26 Augustus:
		
Donderdag 27 Augustus:
Vrydag 28 Augustus:		

Ds MM (Marike) van der Merwe (beroepafwagtend)
Ds WH (William) Harmse (Alberton-Wes)
Di C (Chris) le Roux (Stellenbosch/Worcester) en 		
JJ (Joseph) Steÿn (Klerksdorp-Oos Môrester/Orkney)
Prof JH (Johan) Koekemoer (emeritus)
Ds GC (Gert) van Staden (emeritus)

Gemeentes en bediening

Danielle Dreyer

• Dr GC (Gerhard) Lindeque van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en voorheen leraar
in Gemeente Midstream het die beroep na Gemeente Makarios aanvaar. Hy word op 6
September daar bevestig.

Dr Gerhard Lindeque

• 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).
• Die Kerkargief is weer sedert 4 Augustus oop vir navorsing. Die Hervormde Kerkargief
is sedert 2017 in die Erfenissentrum op die terrein van die Voortrekkermonument gevestig.
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. Alle aanvrae vir huweliksafskrifte of Argiefmateriaal word ook net skriftelik
hanteer. 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.
• 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 20 Augustus:
Vrydag 21 Augustus:		
Donderdag 27 Augustus:
		

Pensioenvergaderings
Raad van Finansies
Rata Bestuur Werkwinkel					
Ons Tuis Direksie
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Bybelgenootskap
• 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-for-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.
• Lofsang en aanbidding: Sondag 23 Augustus. Die BSA se eintlike verjaardag is op ’n
Sondag. Dankseggingsdienste sal oral in Suid-Afrika plaasvind.
• Aanlyn-kerkdiens by Bybelhuis Sondag 23 Augustus. ’n Spesiale diens sal deur die
uitvoerende hoof, ds Dirk Gevers, gelei word om 09:00 (07:00 GMT) by die Bybelhuis in
Kaapstad. Die diens sal regstreeks op die BSA se Facebook en YouTube-platforms uitgesaai
word sodat almal deel kan wees van hierdie wonderlike geleentheid.
• Lofsang Sondag 23 Augustus. ’n Virtuele konsert, Songs of Praise, onder begeleiding
van Richard Cock, sal om 15:00 (13:00 GMT) op die BSA se Facebook en YouTube
platforms-vertoon word.

Bybelgenootskap: Dankgebed
Almagtige en ewige God:
Ons dank U vir 200 jaar van Bybelgenootskapwerk in Suid-Afrika. Ons dank U dat U deur u
genade vir ons voorsien het. Ons dank U vir vrugbare samewerking tussen die kerke en die
Bybelgenootskap. Dankie vir die baie Bybelvertalings wat voltooi is en die miljoene Bybels
wat tallose mense in staat gestel het om u Woord te verstaan. Ons dank U vir almal wat
deur die jare getrou gewerk het en vir diegene wat steeds met die taak besig is. Ons dank
U ook vir almal wat oor die jare heen hierdie werk so mildelik ondersteun het en vir diegene
wat dit steeds doen.
Lei en seën die werk van Bybelgenootskappe, hier in Suid-Afrika en regoor die wêreld,
sodat alle mense in ons land en in die res van die wêreld u stem in die taal van hul hart kan
hoor.
Versterk diegene wat by hierdie Bybelbediening betrokke is sodat die lig van u Woord tot in
die verste en donkerste uithoeke van die aarde sal skyn.
Help ons om ’n einde te maak aan Bybelarmoede. Seën ons tweemiljoen-Bybels-projek.
Gee dat u Woord ’n lamp vir ons voet en ’n lig vir ons lewenspad sal wees, en ’n baken van
hoop vir almal.
Gee dat hierdie jaar waar ons 200 jaar van Bybelgenootskapwerk in ons geliefde land
herdenk, werklik ’n Jaar van die Bybel sal wees – ’n jaar waarin u Woord opnuut vooropgestel
en u Naam verheerlik word!
Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus, ons Here.
Amen.
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Kerklike publikasies

• Die Kerkkalender vir 2021 wat SENTIK vir gebruik in ons gemeentes voorberei het,
word aan predikante en gemeentes gestuur en is ook op die Kerk se webblad by https://
nhka.org/korporate-id/ beskikbaar. Die kalender bevat inligting oor die kerklike feesdae,
openbare vakansiedae en spesiale geleenthede wat vir die hele Hervormde Kerk van
belang is. Skooltermyne is hierdie keer nie aangedui nie, omdat finale besonderhede ten
opsigte van die nuwe skooljaar nog nie beskikbaar is nie. Gemeentes kan nou hul eie
gemeenteprogram op die kalender invul en dit in gedrukte formaat of elektronies onder hul
lidmate versprei.
• In die Augustus 2020-uitgawe van Die Christelike Vrou word Vrouemaand gevier met
artikels geskryf deur vroue oor vroue in ons lewe, met ds Hannelie Botha se redaksionele
artikel opgedra aan Sterk vroue. Ds Janine Bevolo-Manders vertel hoe ons vroue Bakens
van hoop kan wees deur stories van hoop te versamel en daarmee positiwiteit uit te dra.
Ds Kathleen Smith en mev Mari-lizé Beukes het onderhoude gevoer met Mari van Wyk,
predikantsvrou van Gemeente Kaapstad, wat in Augustus 2019 op Vrouedag die punt van
Kilimandjaro bereik het saam met ander vroue. Sy vertel hoe dit hulle geïnspireer het om
in Augustus 2020 vir ’n ander verdienstelike saak die drie pieke by Kilimandjaro weer te
trotseer. Volg die skakel https://nhsv.org.za/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.
• 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.
5

• 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)
14-18 September
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

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
Leer my, almagtige Vader, om met opregtheid te lewe.
Ag, my Vader, bewaar my daarvan
dat ek ook vir myself ’n front voorhou.
Kweek in my ’n smaak vir die ongekunstelde,
die egte, die eenvoudige.
Maak my deursigtig. Reinig my van selfsug en vertoon.
Leer my om na buite te kyk eerder as na binne.
Leer my die moeilike les om meer van ander te dink as van myself.
Laat my eie belange vir my al hoe minder belangrik raak.
Vergewe my die baie opsetlike sondes
wat steeds ’n plek in my lewe het.
O Vader, leer hierdie kind van U integriteit –
laat my sê en my doen één wees.
As ek u wil met meer ywer gesoek en meer moeite gedoen het
om U, deur die Bybel en deur gebed, beter te leer ken,
sou my lewe nou meer van u karaktertrekke vertoon het.
Dankie, Here, dat u Gees my nie éérs hoef te verbeter
om vir U aanvaarbaar te wees nie.
U Gees verander ons, laat ons weer gebore word,
maak ons ’n nuwe mens!
Hier is ék, Gees van God: Doen dit vir my!
En laat my dan van voor af groei
in eerlikheid en gebed.
Walter James
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)
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