
Toe ek hoor van...

Toe ek hoor van “lockdown” het ek siek gevoel – hoe sou ek en my kinders kon oorleef 
as ons heeltyd in die teenwoordigheid van my man moes wees? Die feit dat ons al twee 
jaar geskei is, het nie die siek gevoel weggevat nie. Ek moes myself kalmeer met die feit: 
Ons hoef nie. Ons is veilig...

So vertel ’n ma wat dit reggekry het om uit te breek uit ’n gewelddadige huwelik.

’n Ander kind sê op ’n dag vir my: Ek wil nie meer bang wees nie...

Tydens die 6de Algemene Diakensvergadering vertel ’n jong meisie dat sy vieruur in die oggend 
oor die heining geklim het om te ontsnap van haar pa en skool toe te gaan. Die skool het die 
maatskaplike werker van Rata (toe nog Die Ondersteuningsraad) gekontak en die meisie en 
haar broer is beveilig. Uiteindelik het sy ’n tuiste in ’n Diakonale Pleegsorghuis gevind.

As hierdie aanhalings jou getref het, weet gerus: Ons Kerk doen iets hieraan. Ons help hierdie 
slagoffers van mishandeling. Om die waarheid te sê, in die vorige 12 maande het ons 720 
kinders deur Kinderhofprosesse geneem. En daarna bly ons by hulle betrokke deur pleegsorg-
ondersteuningsdienste. Ons as Kerk help hierdie kinders omdat ons 70 jaar gelede al daarmee 
begin het, en vandag nog daarmee besig is deur ons maatskaplike organisasie, Rata.

Van hierdie maand af, as gevolg van die swak ekonomie, Covid-19 en die swak funksionering 
van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling, om maar enkele faktore te noem, is Rata se 
direksie gedwing om salarisse met 25% te sny. Dit is nou die salarisse van die maatskaplike 
werkers wat bereid is om op plekke in te gaan waar niemand anders wil ingaan nie – om 
kinders te gaan uithaal en te beveilig.

Maar ek en jy kan iets daaraan doen. Ons het die vermoë en die geleentheid om hierdie situasie 
om te draai. Daarom, as hierdie saak jou hart raak, word deel van die Rata-gemeenskap. Ons 
noem dit die Rata Care Alert Community:

Rata – liefhê – liefde wat jy doen!
Care – ons sorg, ons help, ons gee om!
Alert – ons koppe is nie in die sand nie, ons pak die bul by die horings!
Community – ons behoort, en ons wil hê hierdie kinders moet ook behoort!

Besoek ons by https://rata.org.za/rata-cac/ en word deel van die Rata-gemeenskap. Offer 
een bord kos per maand op en teken ’n debietorder vir R50 – of meer as jy kans sien. Hierdie 
klein maandelikse bydraes is die goudstof wat saamgevoeg word en uiteindelik goudstawe 
word! Of gaan na https://rata.org.za/donate/ en maak een donasie op ’n slag. Elke korrel 
help.

Maar dit alles begin wanneer jy sê: Ek wil die slagoffers van mishandeling help!

Ds Gerhard Stoltz
Voorsitter: Rata Maatskaplike Dienste
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Lief en leed

 • Mev Cynthia Nel, moeder van prof PJ (Pierre) Jordaan (NWU en Gemeente Wonder-
fontein), is Maandag 7 September in die ouderdom van 84 jaar in Potchefstroom oorlede. 
Ons innige simpatie gaan aan prof Pierre en sy vrou Cheryl en hul familie.    

 • Die roudiens vir prof PA (Piet) Geyser, wat Saterdag 29 Augustus oorlede is, vind 
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. Skakel ds 
Rue Hopley by 079 502 1990 vir hulp met laasgenoemde. 

 • Ds PWAN (Pieter) Bester van Gemeente Glencoe is in die hospitaal opgeneem met 
Covid-19. Hy moes na Milpark in Johannesburg oorgeplaas word. Weens ’n diafragmabreuk 
mag hy nie die noodsaaklike bloedverdunners kry nie, en hy ervaar veral asem- en 
suurstoftekort. Ons bid hom algehele herstel toe. 

 • Dr Frikkie Labuschagne se skoonvader, Ralph Kleingeld (86), het op 8 September ’n 
prostaatverwante operasie in ’n hospitaal in Potchefstroom ondergaan. Sy infeksietelling 
is gevaarlik hoog en hy is baie swak. Ons bid hom spoedige beterskap toe, en sterkte ook 
vir sy familie.

 • Dit gaan beter met dr Wouter van Wyk se moeder, mev Ierene van Wyk (84), na haar 
heupoperasie op 2 September. Daar is ’n pen in die been ingevoeg, en sy sal fisioterapie 
ontvang om die been te versterk. Ons bid haar goeie herstel toe. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 18 September, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 11 September: Ds APJ (Dries) Beukes (71) (emeritus/Swartkop)
 ○ Sondag 13 September: Prof CJ (Johann) Beukes (54) (Weltevreden)
 ○ Maandag 14 September: Dr HJ (Hennie) Botes (72) (emeritus/Buffelspoort)
 ○ Dinsdag 15 September: Ds PDM (Pieter) le Roux (58) (Christiana/Molopo/  

 Vaalharts)
 ○ Vrydag 18 September: Ds PJ (Peet) Kruger (84) (emeritus)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Libanon: Bid vir hul Sentrums vir Uitnemendheid. Hierdie sentrums dien die Kerk in die 

Midde-Ooste met God se Woord deur vertalings, publikasies, verskillende projekte en 
programme. Bid dat dit kinders, jongmense en volwassenes tot hulp sal wees.

 ○ Jordanië: Bid vir die Bybelgenootskap in Jordanië se plan om ’n Bedieningsentrum 
in plek te stel. Dit is ’n besige ligging in Amman wat toegang tot die Bybel en die 
Bybelgenootskap sal bevorder.

 ○ Sirië: Dank die Here vir die ondersteuning wat hulle die afgelope jaar ontvang het. 
Dank die Here vir sy Heilige Woord en vir die verspreiding daarvan na al die gebiede in 
die land danksy die ongelooflike poging van hul vrywilligers.

Gemeentes en bediening

 • 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.

Ds Pieter Bester

file:///\\server-erf\sentik\Sentik OP SERVER\Blitspos\2020\Junie 2020\11 Junie 2020\GEREDIGEER\nhbhs@nhk.co.za
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Vergaderings

 • Donderdag 10 September: Rata Bestuurskomitee
 • Vrydag 11 September:  Rata 360
 • Donderdag 17 September: Rata Finkom       

  Gekombineerde Finkom

’n Gedig

Vlerke

Hoe lank nog, my kind?
vra die latinis
soos eeue tevore
ook die psalmis vra

en sak vermoeid en stadig
in kussings weg,
oë gesluit, onttrek 
in ’n eie gesprek 

– ’n mank flamink
wat haar aan die soom
van water, lenig en geboë,
uit die wêreld wegdroom.

Reeds raak niks van haar
die aarde meer aan
buiten lang volstruisbene
waarop die bed rus

en wat saans, as die maan
verbydryf, haar skaduwee
tree vir tree
deur se kant toe skuif.

Anlen Marais
(Uit: Muur van berge, 1999)
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Kerklike 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.

 • 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  

mailto:Seniordalpta@gmail.com
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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

 • 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

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. 

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 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.

file:///\\server-erf\sentik\Sentik OP SERVER\Blitspos\2020\Julie 2020\30 Julie 2020\GEREDIGEER\excelsus@up.ac.za
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 Gebed vir die week

As ek om my rondkyk, Here,
sien ek die tekens van u grootheid
en goedheid:
die inkomende gety in Algoabaai,
die volmaan oor die see in Swakopmund,
die melkweg helder oor ons plaas, 
La Mascotte, in die Oos-Kaap.
Dit is die magtige werk wat U gedoen het.

Maar ook in die klein wonders
blyk u sorgsame hand:
swaeltjies onder die stoepdak in die lente,
erdwurms in die nat sooi
van ’n omgeploegde land,
en vuurvliegies wat helder skyn.

Nou kyk ek na myself:
Ek is ’n spikkel in die groot heelal.
Maar tog dink U aan my.
Met wetenskap en kultuur 
voer ek saam met ander heerskappy:
God se wagters oor die wêreld 
– in dié opsig byna soos engele. 

Help my, Here, 
om U weer in die alledaagse raak te sien.
Here, my Here,
hoe wonderbaar is u Naam
oor die hele aarde! 

Piet Naudé
(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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