
Wanneer ’n skat jou vind!

Het dit al met jou gebeur? Jy is met die alledaagse besig, en skielik duik ’n verrassende 
gebeurtenis op – ’n geleentheid wat jou verstom.

Dit kan ’n prys wees wat jy wen, ’n werksaanbod wat uit die bloute na jou toe aankom, 
nuus dat jy gekeur is vir ’n gesogte studierigting, of ’n een-uit-’n-duisend geleentheid vir ’n 
winskopie wat op jou pad kom. ’n Jongman vertel een aand tydens huisbesoek van ’n tante 
waarvan hy net gehoor het, en wat ’n hoogs produktiewe boerdery, grond en implemente 
ingesluit, aan hom bemaak het. Dit is wanneer jy besef – ’n skat het my gevind!

Matteus 13: 44-46 vertel van die skat in die saailand en die pêrelhandelaar wat op soek 
was na goeie pêrels. Die arbeider in die saailand wat besig is om die grond om te ploeg, 
ontdek ’n versteekte skat. Die pêrelhandelaar is besig met sy gewone handeldrywery en 
eensklaps – die pêrel van sy drome! In die gewoon alledaagse handel en wandel besef 
albei dat die skat hulle as’t ware gevind het. Albei verkoop alles wat hulle het om die 
gevonde skat hul eie te maak.

Op ’n manier het ek iets van bogenoemde beskrywings beleef. Ek en my vrou, Esbè, woon 
op 9 Februarie 2020 die bekendstelling van SkillsPro se Diploma in Bediening by Gemeente 
Vereeniging by. In my aanbieding verwys ek na die bekende sielkundige Carl Jung wat 
reeds in 1920 sy teorie oor sinchronisiteit laat verskyn het. Dit beteken dat daar nie iets 
soos toeval is nie. Dinge praat met mekaar waar twee of meer gebeure betekenisvol met 
mekaar verband hou. Hy gebruik ook die term betekenisvolle toevalligheid. As gelowige 
kom hierdie dinge vir my neer op God se wil en werking in my lewe.

Ons word genooi om met die eienaar van SkillsPro, Gustav Janse van Rensburg, ds 
Bouwer Serfontein en albei se gades middagete by ’n plaaslike restaurant te gaan nuttig. 
Uit die bloute kondig Gustav aan dat hy en sy vrou besluit het om hul aandeel aan die 
Diploma in Bediening, deur SkillsPro ontwikkel, aan die Hervormde Kerk te skenk. Dit 
was een van daardie asembenemende oomblikke. Die grootsheid van die oomblik, die 
waarde van die skenking en die potensiaal wat die diploma inhou, het my tevergeefs na 
gepaste woorde laat soek. Die bekendstelling van die diploma en die aankondiging by die 
restaurant was ’n betekenisvolle toevalligheid. Veel meer as dit – dit was ’n skat wat die 
Hervormde Kerk gevind het – God se wil en werking in oortreffende trap!

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het op 3 September ’n 
vennootskapsooreenkoms met SkillsPro aanvaar wat daarop neerkom dat die NHKA ’n 
60%-aandeel in die diploma het. Die besigheidsmodel is só saamgestel dat alle uitgawes 
betreffende die aanbieding van die diploma deur studente se inskrywings gedek word, 
en dat daar dus geen verskuilde kostes vir die NHKA is nie. Elders in hierdie uitgawe van 
Blitspos verskyn die eerste advertensie van die Diploma in Bediening. ’n Skat wat die 
Hervormde Kerk gevind het!

Dr André Ungerer
Voorsitter: Kommissie van die AKV
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Ds Annalize Rossouw-
Lombard

Ds Arie Kuyper

Ds Hennie Nel

Ds Frikkie Viljoen

Ds Jan Wilson

Die Motsepe Foundation het welwillend ’n ruim bedrag geld beskikbaar gestel vir 
werkskeppingsprogramme vanuit die Hervormde Kerk. 

Enige gemeente wat finansiering vir so ’n projek wil aanvra, moet dr Wouter van Wyk 
dringend vir meer inligting kontak by wouter@nhk.co.za. Daar is ’n pro forma-aansoekvorm 
wat teen Woensdag 7 Oktober 2020 ingedien moet word sodat aansoeke betyds oorweeg 
en verfyn kan word vir voorlegging aan die donateurs. 

Lief en leed

 • Emerituspredikant ds AC (Arie) Kuyper ondervind tans gesondheidsprobleme en moet 
op 8 Oktober ’n spesialis besoek, met die moontlikheid van hospitalisering. Ons bid hom 
spoedige beterskap toe. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 9 Oktober, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 2 Oktober: Ds CJ (Charel) van der Berg (63) (Pietermaritzburg)
 ○ Sondag 4 Oktober: Di AC (Anel) Boshoff (25) (Kriel) en     

 SA (Schalk) Kok (54) (Potchefstroom-Noord)
 ○ Maandag 5 Oktober: Ds L (Leon) Janse van Rensburg (53) (Namibkus)
 ○ Dinsdag 6 Oktober: Di E (Etienne) Verhage (67) (emeritus) en    

 PF (Frikkie) Viljoen (65) (Centurion-Oos)
 ○ Woensdag 7 Oktober: Dr PJ (Paul) de Beer (81) (emeritus) en    

 ds S (Steve) Oxton (33) (Wapadrant)
 ○ Donderdag 8 Oktober: Prof JD (John) Gericke (79) (emeritus/Setlaars) en   

 dr WA (Willie) Strydom (59) (Eikenhof/Johannesburg-Suid)
 ○ Vrydag 9 Oktober: Prof WA (Wim) Dreyer (62) (UP) en     

 ds LJ (Sakkie) Meyer (81) (emeritus)

 • #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe 
 ○ Nieu-Seeland: Bid dat ons goeie vordering sal maak in ons missie om Bybels aan 

almal beskikbaar te stel en om Bybelbetrokkenheid aan te moedig. Mag die Woord 
beskikbaar wees in alle formate wat in die behoeftes van mense van alle ouderdomme 
sal voorsien. 

 ○ Papoea-Nieu-Guinee: Bid vir die hersiening van die Tok Pisin Bybel en dat dit in die 
behoeftes sal voorsien van die lesers wat dit aangevra het. Bid dat ons bekostigbare 
Bybels beskikbaar kan stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie. Die ekonomiese 
omstandighede op die eilande is moeilik. 

 ○ Suidsee-eilande: Bid dat ons bekostigbare Bybels beskikbaar kan stel aan inwoners van 
hierdie ontwikkelende eilande wat dit nie kan bekostig nie. Bid dat Bybelbetrokkenheid 
en gevolglik geloof in die streek sal groei.

Gemeentes en bediening

 • Ds A (Annalize) Rossouw-Lombard (beroepafwagtend) is vir 12 maande vanaf 1 Oktober 
2020 deeltyds na Gemeente Dora Theo Kimberley beroep. Sy het die beroep aanvaar. 

 • Die Kommissie van die AKV het ds HSK (Hennie) Nel van Potgietersrus se versoek om sy 
aansoek om vervroegde emeritaat terug te trek, aanvaar. 

 • Ds PF (Frikkie) Viljoen se aansoek om emeritaataanvaarding op 31 Oktober 2020 is 
goedgekeur.  

 • Ds JF (Jan) Wilson se aansoek om emeritaataanvaarding op 30 November 2020 is 
goedgekeur.  

 • Op die Kerk se amptelike webblad, onder Die Woord, https://nhka.org/die-woord/, kan 
besoekers uitstekende toerustingsmateriaal vind. Daar is gedagtes vir elke dag, 
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dagstukkies uit 2020 se Bybelse Dagboek, eredienste van verskeie gemeentes, preke vir 
verskillende tye van die kerkjaar, videomateriaal, en ander hulpbronne vir gemeentes. 

 • Gemeente Magaliesmoot is dankbaar om op 15 en 22 November 2020 haar 50ste 
bestaansjaar te vier. Die gemeente is op 20 November 1970 gestig. Op 15 November om 
09:00 tree Piet Smit tydens ons Nagmaaldiens op. Die 22ste vanaf 09:00 kuier ons saam 
rondom die Woord en met sanger Marietjie du Plessis. Daar sal ’n vingerete na die diens 
in die saal aangebied word. Alle oudlidmate en ander belangstellendes is welkom om saam 
te kuier. Indien u interessante staaltjies met ons wil deel of foto’s het wat die gemeente se 
aktiwiteite oor die laaste 50 jaar uitbeeld, stuur dit asseblief na andreavanvu@gmail.com 
of davidbarnard@mweb.co.za. Indien u die feesprogramme wil bywoon, RSVP asseblief 
na nhkmagmoot@gmail.com. 

Beplande vergaderings

 • Vrydag 2 Oktober: Beleggingskomitee
 • Dinsdag 6 Oktober: ADV Finkom        

 Kuratorium
 • Woensdag 7 Oktober: Rata Dagbestuur       

 Plesion Direksie
 • Vrydag 9 Oktober: Oudit- en Risikokomitee

Kerklike publikasies

 • Die Oktober 2020-uitgawe van Die Hervormer word ook nie in gedrukte vorm versprei nie, 
maar slegs elektronies. Ons vertrou dat die Kerk se amptelike mondstuk binnekort weer in 
gedrukte vorm versprei sal kan word. Lees die artikels van die Oktober 2020-uitgawe hier. 

 ○ Daar is altyd hoop
 ○ Dink nuut na al die seer
 ○ ’n Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling

 • Vyftig jaar van genade, Gemeente Oos-Moot 1968-2018. Prof Pieter Kok, ouderling en 
vroeër skriba van Gemeente Oos-Moot, is die outeur van dié besondere gedenkbundel wat 
’n aanbeveling in die hele Kerk dubbel en dwars verdien. Omdat hy self 45 van die 50 jaar in 
die gemeente geleef het, ontgaan niks sy oplettende blik nie. Wat maak dié gedenkbundel 
dan anders as ’n ander 50-jaar-terugblik en die dun gedenkbundels wat meestal verskyn? 
Waarskynlik die feit dat min gemeentes ’n persoon het wat sulke gedetailleerde navorsing 
oor gemeentegeskiedenis doen en die deursettingsvermoë het om ’n hardebandboek saam 
te stel en met ’n ISBN-nommer te laat verskyn. Na baie navorsing en hersiening het die boek 
in Januarie 2020 die lig gesien. Die bekendstelling in April is deur die Covid-19-gebeure in 
die wiele gery.

PDF Kok slaag goed daarin om bronnemateriaal (kerkraadnotules, ringsargiewe, 
nuusbriewe, ens) uit die Kerkargief en plaaslike gemeenteargief te vertolk en te verpak in 
’n leesbare vorm. So kry ’n mens ’n voëlvlug-geskiedenisles oor waar die Hervormde Kerk 
vandaan kom. Hy begin by die vestiging van ’n Protestantse kerk aan die Kaap, en brei 
later uit oor hoe die NHKA na 1886 voortgesit is. Vir baie is hierdie inligting dalk nie meer 
so bekend nie. Wat besonder opval, is dat dit een van die min gedenkbundels is wat ook 
daarin slaag om die konteks van afstigtings in Pretoria se noordoostelike gemeentes in ’n 
neutedop te verduidelik. Dit bevat ook heelwat nuwe inligting en staaltjies. So kry lesers ’n 
indruk van hoe die Hervormde Kerk sedert die 1950’s ’n enorme bloeityd beleef het en ’n 
aansienlike rol in die Moot-gemeenskap gespeel het.

Daar is heelwat swart-wit foto’s in die boek, veral rondom kerkbou in 1971 en van heelwat 
lidmate wat betrokke was by die gemeentelewe. Elke aspek van gemeentelewe is nagevors, 
nie net op die patroon van die bedieningsperiodes gekoppel aan ’n predikant se bedieningstyd 
nie. Dit is beslis ’n nuwe bydrae en voorbeeld vir toekomstige navorsing. Daar word na 
ontwikkelings in die gemeente gekyk, van saalbou tot nuusbriewe; van gemeenskapsprojekte 
tot liturgie en die dalende getal kinders. Daardeur word dit ’n refleksie en evaluering van 
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Gemeente Oos-Moot se voetspoor, maar eintlik is dit ’n blik op die lewenswêreld van baie 
gemeentes in die ring van Noordelike Pretoria en Afrikaanssprekende stedelike gemeentes 
in die algemeen.

Prof Natie van Wyk, ’n lidmaat in die gemeente, skryf in die Oordenking: Ons terugblik op 
die verlede sal geen waarde hê as dit nie kan help met die oriëntasie vir vandag en môre 
nie… Die wêreld het die laaste dekade ingrypend verander, en ons gaan die toekoms met 
groot onsekerheid tegemoet. Miskien het prof Natie van Wyk nooit kon dink hoe profeties 
sy woorde nou in Septemeber 2020 sou blyk te wees nie!

Die boek met 238 bladsye kan slegs by die skrywer bestel word, teen R350. Stuur ’n e-pos 
na pdfkok@gmail.com. (Berig saamgestel deur mnr Nándor Sarkady, Kerkargivaris)

Studentesake

mailto:pdfkok@gmail.com
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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

Skepsel

Een lentenag
het U ’n spikkel bloed geneem,
daaroor geblaas, en my gevorm
na U beeld.

U plant ’n stippel in ’n nis:
laat dit vertak, weef ’n membraan,
knoop alles aan ’n koord wat klop
tot U met dié klein akrobaat tevrede is.

Teen winter, anderjaar,
het U die dag geseën,
die water en die reën laat breek,
’n koppie deur die moeder-anemoon laat kroon.

U het aan my ’n stem gegee,
’n naam, ’n stukkie
aardbol afgepen,
geliefdes neergesit as troos.

Ek woon en werk.
U sal voorsien tot my vertrek:
son en skaduwee by dag,
by nag die sterrelig.  

Zandra Bezuidenhout
(Uit: Aardling, 2006)

Barmhartigheid

 • NHSV beurse en lenings vir 2021. Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in 
enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die 
toekennings. Aansoekvorms kan hier afgelaai word. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 
15 November 2020. 

 • 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.

mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
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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

Allegaartjie

“Wanneer aakligheid homself in sy vele gewade en hoedanighede tuisgemaak het tus-
sen ons, wanneer sagtheid verdryf is, wanneer wreedheid genormaliseer word, word die 
mens se slegste gedrag ook sy gewoonte. En die gedweë aanvaarding van die ontvanger 
(of slagoffer!) word weer sy gewoonte. Die afgelope paar maande het ’n werklike (en in 
baie gevalle blywende) uitwerking op die mensdom gehad. Nie net daar waar die meeste 
sterftes voorgekom het nie, nie net onder die mees kwesbare groepe nie, ook hier waar ek 
dit voor my kan sien. Eergister het ’n vrou my die vinger gewys omdat sy gedink het ek wou 
haar parkeerplek neem. Ek was op pad na die uitgang, ek wou geen parkeerplek hê nie, 
maar haar swak oordeel en kru optrede was onmiddellik. Almal is maar woedend oor die 
virus, vergeet hiervan, het ek vir myself gesê. Minute later het ek besef dat ek besig is om 
gewoond te raak aan onbeskofte, irrasionele optredes en dat dit verkeerd is. Ons is reeds 
gewoond aan misdaad, en korrupsie, ons aanvaar onnoselheid en vooroordeel. Ons durf 
nie nóg waansin lêplek gee nie. Ons mag verduur en verdra, ons mag ’n situasie verstaan 
en tydelik verduur, maar gewoond raak, nooit!” (Nataniël, Sarie Oktober 2020)

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

 • 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 

mailto:Seniordalpta@gmail.com


7

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.

Gebed vir die week

O God, waarom is ek meer begaan
oor die aantal goeie werke as oor die werke self?
My aandag word so in beslag geneem deur getalle,
dat die vreugde om ander te help verlore gaan.
Ek is dikwels meer behep met die kwantiteit skape in u kudde
as met die kwaliteit voedsel wat ek aan hulle gee.
Ek weet getalle kan ’n mens maklik mislei, Here –
in menslike terme beteken vol kerke immers sukses –
en klein, onindrukwekkende gemeentes lyk te veel soos ’n mislukking.
Maar U tel anders: U loop weg van die nege en negentig
en bestee u energie aan die een afgedwaalde.
En ek? Dié wat “wegraak”, skryf ek sommer af.
En soek nuwe op en wakker kerkgangers.
Help my om reg te tel, Here! 

 Michael Elliott
 (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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