
Ware tevredenheid

Ons het geleer alles met ’n te vooraan is nie goed nie, behalwe tevrede en te perd. 
Mag ek vra: Is jý tevrede? Op ’n skaal van 1 tot 10, hoe tevrede is jy met alles in jou 
lewe?

Paulus is seker die laaste persoon van wie ons sou verwag om tevrede te wees met sy 
omstandighede. Hy skryf die brief aan die Filippense uit ’n Romeinse tronk. Die lewe was 
nie vir hom maklik vandat die Here hom op die Damaskuspad tot stilstand gebring het 
nie. Gevangenskap, marteling en armoede het deel van sy lewe geword. Tog sê Paulus 
vir die kerk in Filippi dat hy geleer het om tevrede te wees ongeag sy omstandighede. Die 
inwoners van Filippi het geweet dat dit nie net lippetaal was nie. Hulle het onthou dat Paulus 
en Silas, toe hulle in die tronk gegooi is, in plaas van om te kla oor hul omstandighede en 
oor hoe onregverdig dit is, gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing het (Hand 16: 
25). Paulus se tevredenheid het gekom omdat hy waardeer het wat hy gehad het, naamlik 
sy verhouding met die Here en vrede met God. Die Here het ons vry gemaak sodat ons 
ons eie gesindheid en houding kan kies ongeag ons omstandighede.

In 1997, terwyl die wêreld se aandag gefokus was op die dood van prinses Diana en Moeder 
Teresa, het die afsterwe van ’n ander besonderse persoon feitlik ongesiens verbygegaan. 
Viktor Frankl is op 2 September dood in die ouderdom van 91 jaar. Dr Frankl het dieselfde 
sentimente as Paulus geëggo. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is dr Frankl gevange 
gehou by Auschwitz, waar hy gestroop is van sy identiteit as ’n mediese dokter en gedwing 
is om ander werk in die konsentrasiekamp te doen. Sy pa, ma, broer en vrou is in die 
kampe dood. Al sy notas wat sy hele lewe verteenwoordig het, is vernietig. Tog het hy die 
konsentrasiekampe oorleef en deur alles heen bly glo dat alles van jou gestroop kan word 
behalwe een ding: jou vryheid om te kies wat jou gesindheid in enige gegewe situasie sal 
wees.

Ons mag miskien nie ons omstandighede kies nie, maar ons kan kies wat ons gesindheid 
daarteenoor sal wees. Paulus skryf: Die lewe het my geleer om klaar te kom met wat ek 
het, maak nie saak wat gebeur nie (Fil 4: 11, Die Boodskap). Ons het altyd ’n keuse, en 
daardie keuse sal altyd ’n verskil maak. ’n Goeie gesindheid, ongeag jou omstandighede, 
ís jou keuse. 

Die geheim van ware tevredenheid is te vind in God alleen en nie in menslike uitvindsels, 
rykdom, vermaak of tegnologiese speelgoed nie. Dit is om te aanvaar wat die Here ons 
gegee het en om die meeste daarvan te maak. Ons moet die Here vra dat Hy ons met sy 
teenwoordigheid sal oorspoel en ons sal versterk met sy liefde sodat ons tevrede sal wees 
met Hom en met wat Hy ons gegee het. Slegs dan kan ons ware tevredenheid ervaar.

My gebed vir jou is dat jy, ongeag jou omstandighede, sal kies om tevrede te wees. Mag 
die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dan oor jou hart en gedagtes die wag 
hou in Christus Jesus (Fil 4: 7).

Ds Janine Bevolo-Manders, Witfontein
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Lief en leed

 • Predikanteweduwee mev HJ (Hendrien) Naudé (Swart) (82) is Saterdagoggend 12 
September onverwags oorlede. Sy was in die hospitaal en sou dié dag huis toe kon gaan. 
Ons innige simpatie gaan aan haar kinders en kleinkinders. Sy was die weduwee van ds 
AAJ (Adriaan) Swart (oorlede in 2008) en ds JH (Koos) Naudé (oorlede in 2016). 

 • Prof Piet Geyser se dankdiens wat Woensdag 16 September sou plaasvind vanuit 
die kerkgebou van Gemeente Pretoria-Oos, is weens die vakbondstaking van 
begrafnisdienswerkers uitgestel tot Vrydag 18 September om 11:00. 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, wat  Covid-19 opgedoen het, is toe nie 
oorgeplaas na Milpark in Johannesburg nie omdat sy toestand verbeter het. Ons bid hom 
algehele herstel toe. 

Die volgende predikante verjaar tot 25 September, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 18 September:  Ds PJ (Peet) Kruger (84) (emeritus)
 ○ Saterdag 19 September: Di AJ (Attie) Hattingh (46) (Krugersdorp-Noord) en   

  AJ (Kobus) Pienaar (59) (Kruin)
 ○ Dinsdag 22 September: Di ZC (Zet) Robberts (67) (emeritus) en    

  E (Errol) Sheppard (60) (Rietspruit)
 ○ Woensdag 23 September: Dr GJ (Gert) Malan (60) (Mosselbaai) en    

  ds DW (Wouter) Beukes (59) (emeritus)
 ○ Vrydag 24 September:  Dr JM (Thinus) van Staden (44) (Montana)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Malta: Bid asseblief vir die verskillende programme van die Bybelgenootskap van 

Malta sodat hulle in almal se behoeftes aan Bybels kan voorsien. 
 ○ Turkye: Dank die Here dat die Bybelgenootskap in Turkye ook vanjaar reeds 200 jaar 

bestaan. Bid asseblief dat hul aktiwiteite die mense van Turkye sal help om meer van 
die Woord van God te leer. Bid ook vir hul vertalingsprojekte en die veiligheid van die 
personeel.

 ○ Ciprus: Dank die Here vir die voorsiening van die nodige fondse wat die Bybel-
genootskap in Ciprus in staat gestel het om die mense van Ciprus met die Woord te 
bedien, ten spyte van die finansiële krisis. 

Gemeentes en bediening

 • Die Kommissie van die AKV het by hul vergadering van 3 en 4 September weer die probleem 
van plaasmoorde bespreek, en het soos volg besluit:

 ○ Die Kommissie versoek GLOmedia.tv om ’n gespreksprogram oor misdaad en 
plaasmoorde saam te stel.

 ○ Die Kerk se bydrae geskied veral by wyse van pastoraat, deur slagoffers en lidmate 
wat deur ervaring of mediablootstelling getraumatiseer is, by te staan.

 ○ Die Kommissie ontwikkel ’n netwerk van beraders, en versoek die Raad van Finansies 
en die ADV om ’n bedrag geld beskikbaar te stel vir traumaberading vir slagoffers 
van misdaad en plaasmoorde. Dr JM (Thinus) van Staden het donasies van R20 000 
gevind vir ’n fonds om traumaberading op die been te bring, terwyl verdere bydraes 
uit die Kerk versoek word. Geld wat vir dié doel by die Raad van Finansies inbetaal 
word, moet die verwysing 16TRAUMA gebruik.

 ○ Die HTK kan ’n volgende VTT wy aan ’n teologie vir trauma.
 ○ Lidmate word aangemoedig om praktiese hulp te verleen aan mense wat as gevolg 

van misdaad getraumatiseer is.

Ds Pieter Bester

Mev Hendrien Naudé
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 • Prof Gideon Els van die Universiteit van Johannesburg doen, met die ondersteuning 
van die Suider-Afrikaanse Kerk- en Konsertorrelistevereniging (SAKOV), navorsing om te 
probeer vasstel wat ons Afrikaanssprekende gemeentes se gunstelingkerklied is. As net 
al die “amptelike” kerkliedere (dus liedere uit die Liedboek van die Kerk, die Psalmboek, 
FLAM en VONKK) wat moontlik in gemeentes gesing kan word bymekaar getel word, is 
dit meer as 1 590 liedere. Dit is onmoontlik om ’n keuse uit so ’n groot populasie te maak. 
Sedert Mei 2020 het prof Els dus deur middel van die Delphi-metode en ’n paneel kundiges 
’n konsensus-steekproef van 75 kerkliedere saamgestel. Die steekproef van kerkliedere 
sluit liedere oor die hele spektrum van die algemene kerkjaar in, want vir die doeleindes 
van die navorsing word die “algemene” kerklied gesoek. Dit beteken dat spesifieke Kers- en 
Paasliedere nie in die keuses opgeneem is nie. Klik op hierdie skakel en voltooi die etiese 
klaring en vraelys. Die afsnydatum is Maandag 21 September. Kontak prof Els by 083 630 
2714, gideonels@gmail.com of gideone@uj.ac.za vir meer inligting.

•	 Die vergadering van die ring van Zeerust vind nie meer op Saterdag 10 Oktober plaas 
nie, maar wel op  Saterdag 24 Oktober, by Gemeente Zeerust.

 • Ds PJ (Pieter) Steenkamp van die Dora Theo Gemeente Kimberley se e-posadres het 
verander. Dit is nou pieter@paretosa.com.

 • 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 17 September: Rata Finkom       
  Gekombineerde Finkom

Kerklike publikasies

 • In die September 2020-uitgawe van Die Christelike Vrou word die begin van die lente 
met ds Hannelie se redaksionele artikel ingelui en lees ons hoe die spring-cleaning van 
lente ook in ons persoonlike lewe gestalte kan kry. Sonette Benson vertel in Die onbekende 
van tegnologie hoe ’n aanlyngehoor van mense oral in Suid-Afrika en selfs van oor die 
wêreld ingeskakel het toe Mathys Roets spesiaal vir die NHSV ’n aanlynkonsert gehou het 
op 27 Junie 2020. Mari-lizé Beukes het ’n tweede onderhoud gevoer met Mari van Wyk, 
predikantsvrou van Gemeente Kaapstad, waarin Mari haar dagboek vir ons beskikbaar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV5PgTUn3MhsYsb_VczseWpyXAuX6gMNhdo4fnBbhMImVJaQ/viewform
mailto:gideonels@gmail.com
mailto:gideone@uj.ac.za
mailto:pieter@paretosa.com
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stel – vanaf die eerste dag se eerste tree na die kruin van die hoogste berg in Afrika waar 
sy saam met haar mede-spanlede, na vele uitdagings, vyf dae later bo-op die kruin van 
Kilimandjaro kon staan. Kom beleef hierdie ekspedisie in haar eie woorde! Volg die skakel 
https://nhsv.org.za/publikasies/. 

Barmhartigheid

 • Word deel van die Rata Care Alert Community en help slagoffers van mishandeling:
 ○ 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 https://rata.org.za/rata-cac/ en offer een bord kos per maand op deur ’n debietorder 
vir R50 te teken – of meer as jy kans sien. Of gaan na https://rata.org.za/donate/ en maak 
een donasie op ’n slag. Elke bydrae help.

 • 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.

https://nhsv.org.za/publikasies/
https://rata.org.za/rata-cac/
https://rata.org.za/donate/
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 • 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  

’n Gedig

mens kan ’n plaas klein bêre

mens kan ’n plaas klein bêre
opgedis in die spore die
geeste die bene langs die asvure
mens dra hom hier, bv.
kikoejoe geoes tussen die kantoor en die bakkie;
drie blikblomme van jare terug se grafte;
’n stukkie skaapwol uit die kraal; ’n
duiweveer van die weshoek van
’n trots-op-wees-tuin; ’n stukkie rooi
van die voorkant van ’n
speelgoedtrekker; vyf klippe uit die beeste
se gang; ’n takkie van ’n
moerbeiboom oos van die huis; ’n boutjie
uit die waenhuis; en nog veiliger dieper
’n grasspriet van die rantjie
bo die werf; ’n blommetjie agter die ou
voerskuur; ’n duimdrukker uit die
melkkantoor; tien bloekomsade, en ’n bietjie
gruis uit die hopie grond van ’n
voorafgegroude gat; dit alles,
die skuld van die derde en die vierde geslag
die geeste en die bene
bo al die hele ruimte op in die kop.
mens kan ’n plaas klein bêre, so

Gilbert Gibson
(Uit: boomplaats, 2005)

Toerusting
  
 • Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)

Oktober 2020
 ○ 13-15 Sertifikaat in bedieningsvernuwing (3)
 ○ 20-22 Sertifikaat in bedieningsvernuwing (7)
 ○ 27-29 Sertifikaat in bedieningsontwikkeling (7)

November 2020 
 ○ 3-4 Liturgiewerkwinkel (3)
 ○ 11 Kerk van die toekoms (2) 
 ○ 12-13 Opleiding van begeleiers van ’n bedieningsdiagnose in gemeentes

Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za

mailto:Seniordalpta@gmail.com
mailto:excelsus@up.ac.za
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 • 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

 • Aanlynkursusse in pastorale berading      
 ○ Pastorale sorg en krisis-intervensie 
 ○ Fokus op die vrou 
 ○ Treurberading en sterwensbegeleiding 
 ○ Fokus op die huwelik 
 ○ Trauma en krisisse 
 ○ Fokus op kinders en jongmense 

Registreer enige tyd van die jaar – afstandonderrig 
Leraars ten minste 50 VBO-punte vir elke kursus 
Lede van CPSC (Beradersvereniging) 20 punte vir elke kursus 
Bou krediete op vir verdere studie
Navrae: Prof Wentzel Coetzer wentzelc@gmail.com
018 294 7457 / 083 660 0409

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.

mailto:Hesmarie.Bosman@up.co.za
mailto:wentzelc@gmail.com
mailto:produksie@nhk.co.za
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Ds Willem Sauer
Ds Etienne Fourie en dr Johan van Staden
Mev Tessa Oppermann
Mnr Hugo van Niekerk

Redakteur:
Subredakteurs:
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Uitlegkunstenaar:

Gebed vir die week

Almagtige Vader,
ek weet dat U nie die diens van my hande
of die toewyding van my hart nodig het nie,
want U is self volmaak en volkome in elke opsig.
Maar u Woord leer tog dat U plesier het
aan ’n nederige hart.
Daarom vra ek dat U die trots uit my hart sal weer;
dat U die illusie dat ek enigiets sonder U kan doen,
sal wegneem;
dat U my daaraan sal herinner dat U, en nie ek self nie,
my gemaak het wat ek is.
Here God, U is die begin en die einde van my lewe.
Leer my die grense van my kennis,
sodat ek ú wysheid sal soek.
Leer my die grense van my vermoëns,
sodat ek in Ú my krag sal soek.
Dié krag wat juis tot volle werking kom
wanneer ek swak is.
Mag ek dan nou tot nuwe lewe gewek word
deur gemeenskap met U.

Reinhold Niebuhr
 (Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)


