
GGGH

GGGH staan vir: Gaan groot of gaan huis toe! Dit beteken min of meer: Doen jou bes, 
gee jou alles, of moenie eens begin nie, moenie bodder nie.

’n Mens sou kon redeneer dat GGGH nie juis toepaslik is vir die tye waarin ons leef nie. Vir 
lank was ons gedwing om in ons huise te bly. Kanse om groot te gaan, was maar yl gesaai. Of 
was dit? Ons moes groot gaan op vertroue: Ons moes groot vertroue hê dat die stukkies lap 
wat ons op ons gesigte dra, ons kan beskerm teen ’n virus wat ons baie bang maak; ons moet 
groot gaan om te vertrou dat die goed wat oral op ons hande gespuit word, 70% alkohol bevat 
en werklik effektief is teen Covid-19.

Ons kry GGGH-oomblikke in die Bybel ook, baie van hulle! Toe Noag die opdrag kry om ’n 
groot skip te bou en dit vol te maak met pare diere, het dit nogal van hom gevra om groot te 
gaan. Toe God vir Abraham sê om sy gemaklike bestaan te verlaat en die woestyn in te trek 
sonder om te weet waarnatoe hy op pad was, kon hy gekies het om by die huis te bly, of hy 
moes groot gaan en trek. Moses het sy groot-gaan-oomblik gehad toe God vir hom sê om sy 
kierie oor die see uit te steek en die waters te laat oopgaan sodat die Israeliete droogvoets 
kon deurtrek.

Ook in die Nuwe Testament is daar groot-gaan-oomblikke. Jesus sê vir die kelners om water in 
klipvate te gooi en dit dan vir die seremoniemeester aan te bied as wyn. Dit moes nogal groot-
gaan-moed van daardie kelners geverg het – en die wonder: Die water het in wyn verander! By 
Betesda lê ’n man wat nie kan beweeg nie al vir 38 jaar en wag om in die waters van die bad 
te kom en dalk gesond te word. Jesus kry hom jammer en sê vir hom: Staan op, tel jou goed 
op en loop! Dus: Gaan groot, staan op, vertrou dat jou bene wat al vir 38 jaar nie meer werk 
nie, nou jou gewig gaan dra en jy sal kan loop!

Dis als mooi en goed, maar waar laat dit my? Ek is maar net ’n gewone mens, ek is nie ’n 
Moses of ’n Abraham nie. Dit was maklik vir dié mense om groot te gaan, maar dis dalk maar 
beter dat ek net huis toe gaan. Die ironie is natuurlik dat Noag, Abraham en Moses, en later 
Paulus en Timoteus, almal ook net gewone mense was wat seer seker ook gedink het dat hulle 
eerder maar huis toe moet gaan, wie’s hulle nou om groot te gaan? Maar hulle het aangehou 
om met God te wandel, en groot dinge het gebeur.

Ek hoor nou die dag André Schwartz se nuwe lied. Hy is met motorneuronsiekte gediagnoseer 
en reageer tans goed op behandeling, maar dié siekte het onder andere gemaak dat die helfte 
van sy tong lam is. Dit het nie sy sang geaffekteer nie. Ek haal aan uit sy lied Die Pad:

Raak jou voete seer, dit gaan nog seerder word, sal blase maak, selfs bloei. Raak die las te 
swaar, dit gaan nog swaarder raak, jou swakker maak, selfs breek. Raak die vrae te veel en 
woorde min, te ver geloop vir oor begin? Voel die reis te lank, jou oë verdwaal, te ver om my 
te kom haal? Maar êrens gaan jy opstaan, êrens gaan jy weer probeer, al val jy dan ook nog 
’n keer, probeer jy weer en weer, want hierdie is die pad, die een wat ek moet loop, kronkel vir 
kronkel, draai vir draai, glo ek vas in hoop.

Ten spyte van sy terugslae, sing André van iemand wat groot gaan op die lewe, groot gaan op 
hoop. Mag ons dit ook regkry!

Ds Etienne Fourie, Kempten
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Lief en leed

 • Prof PA (Piet) Geyser is Saterdag 29 Augustus om 14:58 in die ouderdom van 76 jaar van 
sy uitmergelende aardse stryd verlos. Sy vrou, Louise, skryf soos volg: Genadiglik het hy 
vinnig en sag gegaan, omring deur sy mense wat hom innig liefgehad het. Nooit sal ons 
verstaan waarom hy so moes gely het en dat hy ook in hierdie wrede Covid-grendeltyd 
soveel pyn en beproewing alleen moes verduur nie. Die woord wat hy self gebruik het, 
“impasse”, op 26 Maart toe hy gehospitaliseer is, het bevestig dat hy besef het dat daar 
’n pad met geen uitkoms vir hom gewag het. Soos ’n lydensbeker in die voetspore van 
sy Verlosser, wat hy tot die laaste droesem sou moes ledig. En gedurende hierdie laaste 
lewenstryd het hy die mooiste preek van sy lewe geskryf. Tussen hospitaalmure vir 157 dae 
het hy talle mense se lewens aangeraak met sy dankbaarheid en blymoedigheid. In lewe, 
lyding en dood was hy ’n dienskneg van Jesus van Nasaret wie se opdrag van naastediens 
hy lewenslank uitgeleef het. Ons is so bevoorreg en dankbaar vir sy lewensvoorbeeld en 
hoe hy ons lewens verryk het. Ons innige dank aan almal wat hierdie traumatiese pad saam 
met ons gestap het. Jul liefde en ondersteuning het ons staande gehou en gedra deur al 
ons twyfel, wanhoop en kleingeloof en om ons geloofsoë op ons Heer gerig te hou! Ons 
innige meelewing gaan aan Louise en hul dogters Charnelle, Talita en Petroné. Intussen is 
Petroné positief getoets vir Covid-19, en die roudiens vind daarom eers op Woensdag 16 
September om 11:00 plaas vanuit die kerkgebou van Gemeente Pretoria-Oos. Prof Theuns 
Dreyer sal die diens lei, en dr Wouter van Wyk sal namens die Kerk praat. Die diens word 
ook gestroom op die YouTube-kanaal Pretoria-Oos Gemeente. 

 • Dr AJG (Andries) Oosthuizen, lidmaat van Gemeente Alberton-Wes, is Woensdag 26 
Augustus in die ouderdom van 89 jaar oorlede. Dr Oosthuizen was vir verskeie termyne 
ouderlinglid van die Kommissie van die AKV en het ook in die Kuratorium gedien. Hy was 
’n oom van ds WJJ Kok en die skoonvader van ’n voormalige predikant van die Kerk, 
Deidrè Oosthuizen. Sy begrafnis vind plaas op Donderdag 3 September om 11:00 vanuit 
die kerkgebou van Gemeente Losberg in Fochville. Ons innige meegevoel gaan aan sy 
vrou Anna, seuns Theunis, Willie en Dries, en hul gesinne. 

 • Mev Ierene van Wyk, vrou van prof Wouter (emeritus) en moeder van dr Wouter (sekretaris: 
Kommissie van die AKV), het Woensdag 2 September ’n operasie in die Eugene Marais-
hospitaal ondergaan nadat sy Sondagnag 30 Augustus ’n heup gebreek het. Sy ontvang 
reeds geruime tyd drie maal per week dialise, en die familie is maar onrustig. Ons bid haar 
spoedige beterskap toe, en baie sterkte vir prof Wouter en die res van die familie. 

 • Mev Maryna Kramer, vrou van ds Jan Kramer (emeritus/Elsburg) en moeder van ds Marius 
Kramer (Krugersdorp-Oos), is onlangs in die hospitaal opgeneem nadat sy van pyn gekla 
het en toetse moes ondergaan. Dit hou moontlik verband met die nier wat verlede jaar 
verwyder is, en daar is ’n risiko vir kanker. Sy het klaarblyklik ook Covid-19 onder lede gehad, 
maar het waarskynlik reeds daarvan herstel. Ds Jan het hom nou as voorsorgmaatreël self 
geïsoleer. Ons bid mev Kramer spoedige en algehele herstel toe, en sterkte ook vir ds Jan 
en hul familie.

 • Ds PJ (Hannes) Wolmarans is georden 
op 3 September 1995 en vier dus vanjaar 
sy 25-jaar-ampsjubileum. Hy het in 2008 
by Gemeente Secunda aangesluit en die 
afgelope 12 jaar diep spore getrap in die 
lidmate se lewens. Die gemeente en kerkraad 
wil hom graag bedank vir al die goeie werk wat 
hy in en om die gemeente doen. Hy vier die 
jubileum met ’n erediens op 13 September 
by die gemeente. Groeteboodskappe en 
gelukwensings kan na nhk@mweb.co.za 
gestuur word. Indien iemand ’n video wil 
stuur, moet dit nie langer as ’n minuut wees 
nie. Navrae kan gerig word aan mev Tanja Hoffman by die genoemde e-posadres. 

Mev Ierene van Wyk

Dr Andries Oosthuizen

Prof Piet en Louise Geyser

mailto:nhk@mweb.co.za
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 • Die volgende predikante verjaar tot 11 September, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Donderdag 3 September: Ds JM (Marthinus) van Staden (Klerksdorp-Doringkruin)
 ○ Vrydag 4 September:  Ds MD (Giel) Malan (Wonderboompoort)
 ○ Sondag 6 September:  Ds P (Paul) Buitendag (Volksrust)
 ○ Maandag 7 September: Di JJP (Kobus) Müller (emeritus) en     

  DJB (Bouwer) Serfontein (Vereeniging)
 ○ Dinsdag 8 September:  Di WJ (Cobus) Jansen van Nieuwenhuizen    

  (Hartebeeshoek) en       
  M (Manda) le Roux (Weskus)

 ○ Vrydag 11 September:  Ds APJ (Dries) Beukes (emeritus/Swartkop)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Arabies-Israelse Bybelgenootskap: Bid vir nuwe geleenthede om Bybelbetrokkenheid 

te bevorder en vennootskappe met die Palestynse Kerk en gemeenskap te sluit. Bid 
vir vrede in Jerusalem. Bid vir ons toewyding om die Woord van God aan die Arabiese 
Israeli’s wat in Israel woon, beskikbaar te maak.

 ○ Israel: Dank die Here vir die voorreg om sy Woord in die hart van Jerusalem te kan 
versprei. Bid vir ons werksaamhede om die Woord van God beskikbaar en toeganklik 
te maak vir die mense wat hier woon, asook vir die baie besoekers.

Gemeentes en bediening

 • Ds M (Maryka) Potgieter van Newlands (deeltyds) het die beroep na Witfield (deeltyds) 
aanvaar. Sy word op 4 Oktober daar bevestig. 

 • Die Hervormde Kerkargief, in die Erfenissentrum op die terrein van die Voortrekker-
monument, is van Dinsdae tot Donderdae 09:00-15:00 oop vir navorsing, slegs per 
afspraak. 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. 

 • 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 3 September: Kommissie van die AKV
 • Vrydag 4 September:  Kommissie van die AKV
 • Donderdag 10 September: Rata Bestuurskomitee
 • Vrydag 11 September:  Rata 360

Kerklike publikasies

 • Die September 2020-uitgawe van Die Hervormer word ook nie in gedrukte vorm versprei 
nie, maar slegs elektronies. Ons vertrou dat die volgende uitgawe weer in gedrukte vorm 
versprei sal kan word. Lees die artikels van die September 2020-uitgawe hier. 

 ○ Covid-19 laat ons nuut dink
 ○ Nagmaal aanlyn?
 ○ Prof Andries van Aarde aan die woord

Ds Maryka Potgieter

mailto:argief@nhk.co.za
file:///\\server-erf\sentik\Sentik OP SERVER\Blitspos\2020\Junie 2020\11 Junie 2020\GEREDIGEER\nhbhs@nhk.co.za
https://nhka.org/die-hervormer/die-hervormer-september-2020/
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’n Gedig

die lewe is net

’n asemteug –
so word beweer

met tenger longe
tot barstens toe vol
dra dit die gewig van bloed

met die jare begin ’n yler
ketting are onvas en al hoe
                                stadiger sleep
na einde toe

totdat jy op ’n dag en uur
ylend in lighoofdigheid vergaan
                       verlossing word
             oorgegee soos reën
aan die dun
geut van aardse tyd

Marlise Joubert
(Uit: Grondwater, 2019)

Barmhartigheid

 • Die Kerk se Diakonale Pleegsorghuise stel trots Projek Boekwurm bekend. ’n Groot 
skenking van boeke is onlangs ontvang, en een van die pleegmoeders, Beulah Loubscher 
(Montana), het ’n katalogus begin opstel en die boeke daarin opgeneem. Die boeke word 
op ’n sentrale punt gestoor en roteer dan tussen die verskillende DPS-huise. Baie van ons 
DPS-kinders besit nie selfone en tablette nie, en die boeke is opgeraap deur die gretige 
lesers! Indien u beskik oor kinder- of tienerleesstof wat nog in ’n goeie toestand is, kan 
u enige van die DPS-huise kontak of vir Suzanne van Deventer by suzanne@rata.org.za. 
Baie dankie aan elkeen wat reeds boeke geskenk het!

 • 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.

mailto:suzanne@rata.org.za
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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
 
 • UP e-Konferensie 9-11 September

Eksodusmotiewe in die Ou Testament en Hebreeuse literatuur
Toegang gratis
Deelnemers moet teen 5 Julie hul deelname bevestig
Gaan na https://forms.gle/YDSUmGhQTzqWd92c7

•	 Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
14-18 September 
Lentekonferensie
Roetekaart: Van wond tot verwondering
Volledig aanlyn
Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za

 • Sentrum vir Kontekstuele Bediening (UP)
Brugbediening
Week 1: 9-12 November 2020
Week 2: 22-25 Februarie 2021
Kursusleier: Prof Malan Nel
Koste: R2 500 (BTW ingesluit)
Kursuspunte: 70
Navrae: Hesmarie Bosman 012 420 4952
Hesmarie.Bosman@up.co.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 020-000-
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.

mailto:Seniordalpta@gmail.com
https://forms.gle/YDSUmGhQTzqWd92c7
file:///\\server-erf\sentik\Sentik OP SERVER\Blitspos\2020\Julie 2020\30 Julie 2020\GEREDIGEER\excelsus@up.ac.za
mailto:Hesmarie.Bosman@up.co.za
mailto:produksie@nhk.co.za
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Gebed vir die week

O God, Here ook van die jongmense,
ons kom na U toe vandag.
Ons is jonk, en ons wil die lewe vier!

Maar ons is verontwaardig en verontrus
oor alles wat die lewe doodmaak:
honger, armoede, werkloosheid,
gebrek aan opvoeding,
siekte, onderdrukking,
koue individualisme, onreg.

Ons wil die volheid van die lewe aankondig:
werkgeleenthede, opleiding,
gesondheid, waardes,
behuising, brood vir almal.

O, ons smag na ’n hegter gemeenskap,
’n nuwe wêreld met genoeg liefde.

Ons hoop teen hoop,
maar ons vestig ons hoop op U.
U is die Here van die geskiedenis
en die toekoms.
Skep vir ons ’n nuwe môre!

Gebed van ’n jeuggroep uit Brasilië
 (Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)

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