
’n Vreemde nuwe wêreld
Na 27 preke op die bank in my kantoor, kan ek nou weer op die kansel staan, en nogal voor 
200 mense!

Ses maande gelede, toe die staat van inperking begin het en ons op ander maniere die evangelie 
moes begin verkondig, het ek gedink dit gaan vir drie, en toe vyf weke wees. Nie eens in my wildste 
drome het ek gedink dit sal ses maande wees voor ons weer as gemeente in die kerk bymekaar 
kan wees nie. Ja, ons het eredienste gehou vir 50 mense, maar dit is net nie dieselfde nie.

Baie het in hierdie ses maande gebeur. Ons kinders was maande lank by die huis, en nou gaan my 
seun net elke tweede dag skool toe.

Daar is skielik meer leë besigheidspersele in die dorp, en by die skool waar ek in die Beheerliggaam 
dien, sukkel ons om skoolfonds in te kry. Nie omdat almal onwillig is nie – diesulkes is daar seker 
ook – maar omdat mense eenvoudig nie meer die geld het wat hulle vroeër hierdie jaar gehad het 
nie.

Want die feit is dat Covid-19 se impak en gevolge baie erger was as bloot die getalle van nuwe 
gevalle en sterftes wat daagliks op TV en in koerante aangekondig is. Die grootste prys wat hierdie 
jaar betaal is, was op ekonomiese gebied. Werkloosheid het angswekkend vermeerder, met al die 
sosioëkonomiese probleme wat daarmee gepaard gaan.

Kyk ons uit ’n menslike oogpunt na hierdie prentjie, kan ons wonder wat van die Kerk gaan word.
 
In baie gemeentes het egter iets onverwags gebeur. Die inperking het ons gedwing om nuut te dink 
oor bediening. Want toe ons kerkdeure toegesluit is, moes die bediening voortgaan, en so is nuwe 
bedienings in gemeentes gebore. Preke is op Facebook en YouTube versprei. Klankopnames van 
preke is op WhatsApp en SoundCloud versprei. Die ongelooflike was dat ’n plattelandse gemeente 
soos die gemeente waar ek werk die boodskap daagliks kon uitstuur aan nagenoeg ’n duisend 
ontvangers, onder andere ook aan gelowiges in agt ander lande.

Dit is die werklikheid van hierdie snaakse jaar: Dit het deure oopgemaak, moontlikhede geskep.

Maar dit bring my terug by my inleiding. Eerskomende Sondag staan ek weer voor 200 lidmate – 
gemasker maar daar. En dit laat my wonder hoe die pad vorentoe gaan lyk. Gaan die buitengewone 
hoë offergawes wat ons vanjaar gekry het, volhoubaar wees? Hoe gaan ons ons virtuele bediening 
in die toekoms hanteer? Stop kan ons nie stop nie, want daar is baie verswakte bejaardes en 
gelowiges in vreemde lande en ander tale wat Sondae die Woord van God in hul eie taal kon hoor. 
Watter impak gaan masker dra en sosiale afstand hê op die warm gemeenskap waaraan ons as 
Christene gewoond is?

Net die tyd sal leer...

Wat egter ’n voldonge feit is, is dat ons anders na bediening en begrotings moet kyk, want hierdie 
jaar het vir ons gewys dat ons nie meer soos vroeër kan voortgaan nie, dat ons vars en nuut moet 
dink oor bediening en kerkwees.

Ek kan nie wag nie vir die volgende opwindende hoofstuk in die Kerk se geskiedenis.

Bly veilig en maak ’n verskil.

Ds Willem Sauer, Waterberg
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Lief en leed

 • Die volgende predikante verjaar tot 2 Oktober, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Donderdag 24 September: Dr JM (Thinus) van Staden (44) (Montana)
 ○ Saterdag 26 September: Ds MJ (Marna) van der Westhuizen (45)   

  (beroepafwagtend)
 ○ Maandag 28 September: Prof IWC (Natie) van Wyk (67) (emeritus)
 ○ Dinsdag 29 September: Ds BM (Buddie) Dupper (67) (emeritus/Pongola)
 ○ Vrydag 2 Oktober:  Ds CJ (Charel) van der Berg (63) (Pietermaritzburg)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Golfstate: Bid asseblief vir ons trauma-genesingsprogram en vir die omskakeling van 

ons Nuwe Testament in ’n dialek van Arabies wat in die Golfstate gebruik word.
 ○ Iran: Die land is in 2020 swaar getref deur die pandemie. Bid asseblief dat ons 

donateurs ons werk sal ondersteun sodat ons die mense van Iran kan troos met die 
Woord van God.

 ○ Irak: Doen asseblief voorbidding vir ons mense wat nou al vir baie jare ly. Bid vir vrede 
en genesing. Dit is veral die jeug en kinders wat ’n behoefte het aan God se Woord.

Gemeentes en bediening

 • Omsendskrywe 15 van 2020 is pas aan gemeentes en predikante gestuur. Daarin is die 
maatreëls vervat vir eredienste en gemeentelike aktiwiteite tydens vlak 1 van die nasionale 
inperking. Die Kommissie van die AKV vertrou dat ampsdraers en gemeentes nou met die 
meeste van hul normale werksaamhede sal kan voortgaan. Die noodregulasies wat op 
18 September 2020 in die Staatskoerant gepubliseer is, is saam met die omsendskrywe 
uitgestuur. 

Aangesien tot 250 mense nou godsdienstige byeenkomste mag bywoon, sal slegs 
’n klein aantal gemeentes steeds meer as een erediens op ’n Sondag moet hou om al 
die lidmate te akkommodeer. Dit is vir die meeste gemeentes nie meer nodig om van 
’n besprekingstelsel gebruik te maak om die getal mense in die erediens te beperk nie. 
Gemeenteaktiwiteite soos Bybelstudie, kategese en wyksbyeenkomste kan ook nou hervat 
word, solank die nodige voorsorgmaatreëls gerespekteer word. Huweliksbevestigings 
kan voortaan deur tot 250 gaste bygewoon word, mits die nodige afstand gehandhaaf 
word en alle gesondheidsprotokolle gevolg word. Die regulasies behou egter steeds groter 
beperkings met betrekking tot begrafnisse. Van nou af mag ’n maksimum van 100 mense 
’n begrafnis bywoon, en al die maatreëls vir afstand tussen begrafnisgangers, maskers en 
handreiniging moet gehandhaaf word. Daar word nie spesifiek na sang of die bediening 
van die sakramente verwys nie. Na ons oordeel kan gemeentesang plaasvind solank die 
lidmate ver genoeg uitmekaar sit en hulle maskers ophou. Dit sal goed wees om soveel 
deure en vensters moontlik oop te maak om die lugsirkulasie in die gebou te verbeter. 
Indien die kerkraad geleentheid skep vir die bediening van die sakramente, moet hulle 
toesien dat alle moontlike stappe geneem word om die oordrag van die virus te bekamp.

Die reëlings is onderhewig aan die grootte van die kerkgebou of fasiliteit waar eredienste 
gehou word, want die getal teenwoordiges mag nooit meer as 50% van die gebou se kapasiteit 
oorskry nie en mense wat nie in dieselfde huis bly nie, moet steeds minstens 1,5 m van 
mekaar sit. Die regulasies laat instansies toe om tot 500 mense by buitelugaktiwiteite te 
akkommodeer, mits die ruimte genoeg is sodat mense steeds ’n veilige afstand van mekaar 
af kan bly. Dit hou in dat gemeentes ook ander aktiwiteite soos gemeenskapsprojekte of 
fondsinsamelings sou kon hervat. Lees die volledige omsendskrywe en noodmaatreëls 
hier.

 • Die vergadering van die ring van Zeerust vind nou plaas op Sondag 18 Oktober, by 
Gemeente Zeerust.

https://nhka.org/wp-content/uploads/2020/09/15-2020-Maatreels-vir-eredienste-en-gemeentelike-aktiwiteite-tydens-Vlak-1-van-die-nasionale-inperkings-weens-COVID-19.pdf?idU=1
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 • 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.

Vergadering

 • Vrydag 2 Oktober: Beleggingskomitee

Kerklike publikasies

Studentesake

file:///\\server-erf\sentik\Sentik OP SERVER\Blitspos\2020\Junie 2020\11 Junie 2020\GEREDIGEER\nhbhs@nhk.co.za
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 • Studentebehuising by Gemeente Philadelphia. Veilige behuising is beskikbaar vir 
studente in 2021 op die terrein van die gemeente in Pretoria. Dit is 200 m van die UP-
kampus en binne stapafstand van winkels en ander besighede. Kamers met gemeenskaplike 
ablusie en kombuis sowel as enkelwoonstelle is beskikbaar. Kontak Elize Fourie by 
nhkphiladelphia@gmail.com vir meer inligting.

’n Gedig

Wonderwerk
(vir Christian James)

met elke sonsak is ek ’n dag ouer
en slyt ons tyd saam al gouer

só stap ons in mekaar se skoene voort:

jy word by die dag vinniger groot
en Pappa kom al nader aan die dood

maar, Boeta, dit is presies hoe dit hoort:

knoop jou veters intussen styf vas
my twaalfs sal jou weldra perfek pas

Christo van der Westhuizen
(Uit: Chrisalis, 2019)

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.

 • 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:nhkphiladelphia@gmail.com
https://rata.org.za/rata-cac/
https://rata.org.za/donate/
mailto:Seniordalpta@gmail.com
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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

 • 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

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:excelsus@up.ac.za
mailto:Hesmarie.Bosman@up.co.za
mailto:wentzelc@gmail.com
mailto:produksie@nhk.co.za
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Gebed vir die week

Heilige Gees, in die môre kom vra ek vir u vrede.
Wys my baie duidelik wát u wil in elke situasie is.
Seën asseblief my optrede teenoor almal
met wie ek vandag te doen sal kry.
Leer my om met u vrede in my
my uiterlike kalmte te behou,
al is my frustrasie hóé groot.
Maak my regverdig in alles wat ek doen,
gedagtig aan u hoë reg.
Maak my geduldig en sensitief teenoor ander,
omdat U so geduldig en genadig met my is.
Rig Ú my gedagtes en emosies in alles wat ek doen of sê.
As onvoorsiene dinge gebeur,
herinner my daaraan dat dit nie buite ú voorsienigheid val nie.
As ek magteloos voel in vasgeloopte situasies,
laat my by U wysheid en uitkoms soek. 
Gee my ’n styl vol begrip en deernis,
sodat ek niemand verleë of verbitterd sal laat voel nie.
Maak my sterk vir die lang werksure wat voorlê.
En mag hierdie gebed dwarsdeur die dag voortgaan,
want sonder U kan ek niks doen nie.
En selfs wanneer ek vergeet, en ophou bid,
laat u Gees ín my dan met U praat.

’n Gebed uit die Oosters-Ortodokse Kerk
 (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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