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’n Erflating
Teken in om ’n
skakel na blitspos te
ontvang

In Augustus 2019 kry ek ’n oproep van ’n prokureursfirma: Is jy ds Fourie van Gemeente
Kempten? Ek erken huiwerig dat dit wel die geval is, terwyl my brein oortyd werk om te dink
wat ek kon gedoen het wat maak dat ’n prokureursfirma op my spoor is.

Nuus, berigte en
kort kommentaar
(uiters 100 woorde)
aan
produksie@nhk.co.za

Die dame lig my in dat hulle besig is met die boedel van wyle Pierre Prinsloo en dat deel van die
boedel ’n erflating aan die gemeente is. In al my jare in die gemeente is dit die eerste keer dat so iets
gebeur, en ek was vir ’n wyle stomgeslaan. Toe skop die emosies in. Agter die onverwagte erflating lê
daar ’n verhaal wat naby aan my hart is.

Webblad van die
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So sewe jaar gelede sien ons twee ooms Sondag vir Sondag in die erediens sit, altyd op dieselfde
plek: derde bank van voor, links langs die paadjie. Hulle is albei diep in hul 60’s, altyd in pak en das,
lyk nes al die ander ooms in die gemeente. Al nooi ons elke Sondag nuwe intrekkers om aan te meld,
meld dié twee nooit aan nie. Die gemeente begin bespiegel: Is hulle dalk twee boeties, of net goeie
vriende? Een Sondag stap oudl Paul na hulle toe, stel hom voor en sê dat hy hulle gereeld in die
erediens sien en graag nader kennis wil maak. So leer ons vir Pierre Prinsloo en Hugo van Niekerk
ken.

Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid
vir die inhoud.
Menings deur
skrywers uitgespreek,
is egter nie
noodwendig die
beleid of standpunt
van die Hervormde
Kerk nie.

Ek maak kontak en hulle maak ’n afspraak om my te kom sien. Hulle vertel hoe hulle by ons uitgekom
het. Hugo sing in ’n koor wat op ’n keer by die gemeente opgetree het. Hulle was beïndruk oor ons
nog met orrelbegeleiding sing en het uit nuuskierigheid die eredienste begin bywoon. Hulle het nou
besluit dat hulle graag lidmate wil word. Ek hanteer hulle soos ek enigiemand sou hanteer wat by die
gemeente wil inskakel en sê dat hulle baie welkom is.
By ’n volgende geleentheid meld hulle dat hulle nou al 37 jaar lewensmaats is en vir sewe jaar wettig
in ’n burgerlike verbintenis staan. Ek hanteer dit net soos ek sou as ’n egpaar vir my sou sê hoe lank
hulle getroud is.
Gaandeweg begin Pierre en Hugo meer en meer betrokke raak by die aktiwiteite. Pierre was ’n argitek
en toe ons agterkom dat ons nie planne vir enige van die strukture op die kerkterrein het nie, bied hy
aan om ons te help. Hy bestee weke om alles op te meet en teken sorgvuldig vir ons nuwe planne. Hy
vra ons nie ’n sent vir al sy werk nie.
Hugo word gediagnoseer met kanker. Ek bel om te reël om siekebesoek by hulle aan huis te doen.
Pierre vra: Sal jy regtig na óns huis toe kom? Ek verstaan nie wat die probleem kan wees nie, maar
sou later uitvind dat hulle vir baie jare by ’n susterskerk ingeskakel was, maar dat die predikant nooit
na hul huis wou kom nie. Sonder dat hulle verbitterd is of ’n ophef maak daarvan, laat val Pierre en
Hugo hoe hulle al seergekry het in kerke. Hugo word al sieker. As hulle vir ’n Sondag of twee nie in die
erediens is nie, vra die lidmate: Waar is ons twee omies?
Hugo sterf in Mei 2017. Ek was in daardie stadium in Zambië by Gemeente Nkana. Dr Christo van der
Merwe lei die diens. Die susters doen moeite met verversings soos hulle altyd doen. Pierre kan nie
genoeg dankie sê nie.
Verlede jaar sterf Pierre onverwags. Twee maande later kom die nuus van die erflating. Verlede
Woensdag het die prokureurs R50 000 in die gemeente se bankrekening inbetaal.
Vir my is daar egter ’n veel kosbaarder erflating. Sonder dat ek ooit ’n woord oor ons Kerk se standpunt
oor homoseksualiteit gesê het of oor aanvaarding of so iets gepreek het, is Pierre en Hugo deur
die gemeente omarm. Hulle kon tuiskom by ons. Ons het dit dalk nie besef nie, maar hulle was so
dankbaar daarvoor dat hulle in hul testament vir die gemeente dankie gesê het. Dat dit so is, is ’n
nalatenskap wat my diep raak.
Ds Etienne Fourie, Kempten

Lief en leed
• Emerituspredikant ds Willem Slabbert en sy vrou, Ria, is in die Eugene Marais-hospitaal
opgeneem. Hy het Sondagaand 11 Oktober soos volg laat weet: “Ek en Ria lê hier en niks
doen in die hospitaal. Ons is twee weke gelede opgeneem na ’n koronadiagnose. Ria kan
môre huis toe gaan. Ek het nog ’n week nodig om my longe funksioneel te kry. Ons is dus
verby die storm en die opvolgtoets vandag sal dit seker môre bevestig. Terloops, dit is goeie
raad om uit die virus se pad te bly.”
Ds Willem en Ria Slabbert

• Die volgende predikante verjaar tot 23 Oktober, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○
○

Saterdag 17 Oktober:
Sondag 18 Oktober:

Prof JH (Jan) Barkhuizen (80) (emeritus)
Dr JH (Johan) van Staden (54) (Sionspoort) en 			
ds JBJ (Kiewiet) van Deventer (48) 				
(Joachim Prinsloo/Ruskoppies)
Maandag 19 Oktober: Ds HN (Hein) Kloppers (51) (Koster/Noordrand)
Woensdag 21 Oktober: Di JD (Jan) Grobler (71) (emeritus) en 				
A (André) Steinmann (27) (Piet Potgieter)

• #hoop vir almal. Voorbidding vir Bybelgenootskappe
○ Filippyne: Bid dat die Here in die Bybelbehoeftes van ons mense, veral dié wat
siggestremd is, sal voorsien. Bid vir die ontwikkeling van Oudiobybels in mense se
hartstaal en dat dit beskikbaar gestel sal word.
○ Mikronesië: Bid dat ons bekostigbare Bybels aan hierdie eilande sal kan voorsien,
aangesien vervoerkoste en die huidige ekonomiese klimaat sommige van die
uitdagings is wat kerke en individue in die gesig staar. Bid dat die Here ons sal help
om struikelblokke wat verhoed dat mense ’n Bybel van hul eie kan besit, uit die weg te
ruim.

Gemeentes en bediening
• Die Ringsvergadering van Klerksdorp vind nou plaas op Sondag 1 November om 12:00
by Gemeente Klerksdorp-Wilkoppies.
• Bydraes aan die Bybelgenootskap. Drr Gerhard Lindeque en Sanrie de Beer laat weet
soos volg: “Baie dankie vir al die bydraes wat reeds vanuit die Kerk ontvang is. Daar is
groot begrip vir al die uitdagings wat gemeentes vanjaar beleef. Die jaar 2020 wat in die
Kerk gevier word as die Jaar van die Bybel, het ook groot eise aan die Bybelgenootskap
gestel. Ons moes baie van ons beplanning rondom ons 200ste bestaansjaar aanpas. Ons
is dankbaar dat ons steeds in staat is om vanjaar drie nuwe vertalings beskikbaar te stel,
onder andere die Bybel AFR 2020. In plaas van om ons missie in te perk, het ons eerder
op ons kostestruktuur bespaar deur onder meer salarisse te verminder. Daarom hierdie
versoek om asseblief steeds te probeer om by die mikpunt van R55 per lidmaat uit te
kom. Dit verteenwoordig die subsidie vir een Bybel per lidmaat. U word vriendelik gevra om
die uitstaande bedrag tesame met die deurkollekte van Hervormingsondag (25 Oktober)
voor die einde van Oktober oor te betaal. Inbetalings kan gedoen word in die volgende
bankrekening: Bybelgenootskap van Suid-Afrika; ABSA Kempton Park; rekeningnommer
260-220-748; takkode 632005. Gebruik asseblief u gemeente se donateurnommer as
verwysing. Navrae en bewys van betaling kan gerig word aan mev Anne-Marie Malan by
malan@biblesociety.co.za. Baie dankie vir u positiewe gesindheid. Ons dra u as gemeente
steeds in gebed op aan die Here wat voorsien.”
• Inligting oor die 2020 Afrikaanse vertaling van die Bybel. Die 2020 Afrikaanse vertaling
van die Bybel word op Sondag 29 November bekend gestel. Gemeentes en lidmate sal
binnekort bestellings kan plaas sodat dit betyds afgelewer kan word vir die geleentheid.
Intussen kan inligting oor die vertaling op die volgende wyses bekom word.
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○
○

○

Daar is ’n kort bekendstelling-videogreep beskikbaar. Die skakel is:
https://youtu.be/--PKg1UV83E
Daar is ook ’n uitgebreide akademiese videokonferensie beskikbaar wat verskillende
aspekte van die vertaling dek. Dit bevat handige inligting wat gebruik kan word om vrae
oor die vertaling te beantwoord en meer kennis op te doen oor die agtergrond tot die
vertaling. Die skakel is:
https://www.youtube.com/watch?v=VOAUuXbXRHo
Laastens bevat Huisgenoot van 15 Oktober 2020 wat tans op die rakke is, ook ’n
populêre artikel oor die 2020 Afrikaanse vertaling van die Bybel.

• Die Oudit- en Risikokomitee, ’n subkomitee van die Raad van Finansies, beskik oor ’n
benoemingspos vir ’n afgestudeerde geoktrooieerde rekenmeester (GR) wat bereid is
om vier keer per jaar vergaderings by te woon. Die vergaderings vind kwartaalliks virtueel
plaas, naamlik in Februarie, Mei, Julie en Oktober. Die Oudit- en Risikokomitee hou toesig
om te verseker dat aan die nakomingsvereistes van die Kerk voldoen word en dat risiko’s
wat binne die Kerk mag ontstaan, bestuur word. Vir meer inligting, kontak mnr Johan
Hattingh by johan@nhk.co.za of 012 322 8885 x3012.
• 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.
• Preekgeleenthede. Teologiestudente met preekvergunning, predikante en dosente wat
gedurende Desember 2020 of Januarie 2021 in die omgewing van Sabie en Witrivier
vakansie hou, word genooi om van die volgende eredienste waar te neem:
○ Sondag 6 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
○ Sondag 13 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier (Sangdiens) 18:30
○ Sondag 20 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
○ Vrydag 25 Desember 2020 (Kersdag): Witrivier 07:00 en Sabie 09:00
○ Sondag 27 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
○ Sondag 3 Januarie 2021: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
○ Sondag 10 Januarie 2021: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
U sal vergoed word teen die tariewe soos vasgestel deur die Kerkkantoor. Kontak die gemeente by ned.herv@telkomsa.net / 060 635 4706 / 013 750 2259.
• Prof Bieks Beukes (emeritus) doen steeds navorsing oor die eerste vroue wat in
kerkrade van die NHKA opgeneem is. Hy skryf soos volg: “Volgens die jongste inligting
wat ek ontvang het, blyk dit dat die eerste vroue wat in die Hervormde Kerk gedien het as
diakens en ouderlinge die volgende is: Diakens: Op 10 Junie 1973 is mev Susan Scheepers
(destyds Fourie), eggenote van ds Skip Scheepers, en die ander 20 dames wat hier genoem
word, deur ds JP van Tonder in Gemeente Fonteinedal bevestig as diakens. H Coetzee,
Rina Botha, A Stoltz, Ina van Aarde, R Jacobs, Heleen Coetzee, M Verster, S Fourie, E
Roets, M Bouwer, D Kruger, E Coetzee, Rosa Grobbelaar, E Bellingan, JCL Coetzee, PP
Vorster, D Coetzee, C Malan, D Pieterse, S van Rensburg en B Gunwald. Ouderlinge: Op
5 Junie 1983 bevestig ds Kalman Papp vir Marie Potgieter en Adri Jacobs in Nelspruit as
ouderlinge. Die diakensamp is in 1973 oopgestel vir vroue en die ouderlingamp in 1979.
Indien enige vroue vroeër in die betrokke ampte bevestig is of inligting het van iemand wat
vroeër bevestig is, moet hulle my asseblief in kennis stel by beukesm13@gmail.com. Ek
sal graag ook inligting van hierdie dames wil ontvang oor hul verdere betrokkenheid by die
kerklike bediening daarna.” (Mnr Nándor Sarkady, ons Kerkargivaris, kontroleer al die
ingesamelde inligting in dokumente en publikasies wat in die Kerkargief bewaar word.)
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Beplande vergaderings
•

•
•
•

Donderdag 15 Oktober:
		
		
		
Vrydag 16 Oktober:		
Dinsdag 20 Oktober:		
Woensdag 21 Oktober:

Rata Bestuur Werkwinkel					
ADV Dagbestuur						
Moderamen							
Kommissie van die AKV
Kommissie van die AKV
Rata Finkom
Pensioenvergaderings

Kerklike publikasies
• In die Oktober 2020-uitgawe van Die Christelike Vrou vertel ds Hannelie Botha meer oor
die NHSV se Beurs- en Leningfonds vir Hervormde studente met die sluitingsdatum om die
draai. Dr Gerhard Lindeque en diak Wilna Gates gee ons ’n terugblik op die Bybelgenootskap
van Suid-Afrika se virtuele draf & stap vir hoop asook die projek Poppies en kinders vat
hande. Elize Jones verduidelik vir ons die moets en moenies van WhatsApp-groepe, en
’n heerlike staatmakerresep vir beetblatjang word met ons gedeel deur San Koch en ds
Hannelie. Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/.

Studentesake
• 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 UPkampus 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.
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’n Gedig
Niks
Die groot probleem
is hoe om ontslae te raak van niks
hierdie siekte wat só aan my vreet
Ek wens ek kon iemand ontmoet wat al dood was
sodat hy my die geheim van die lewe kan vertel
of: genoeg tyd om die saak te deurdink
(ek staan dwars in die pad
om die tyd voor te keer)
Want dít is die probleem
in alle boeke wat die geheim van die lewe vertel
staan die waarheid geskryf
in die stilte tussen die woorde
Vincent Oliphant
(Uit: Bloed vloei in stilte, 1983)

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.
• Machteld Postmus-behuisingskompleks vir bejaardes in Brooklyn, Pretoria, het ’n
tweeslaapkamer-woonregeenheid beskikbaar by Frans Boshoff vir R485 000. Kontak
mev Hannelie Fourie by 012 325 1857 x216 vir meer inligting.
• 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.
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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

Toerusting
• Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
Oktober 2020
○ 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 020-000287, 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.
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Gebed vir die week
Here, ons is dit mos nie werd dat U aan ons dink nie!
Hoe nietig is ons lewe!
Hoe nietig is ons pogings om U lief te hê!
Hoe nietig is ons pogings om regverdig te wees!
Hoe nietig is ons aansprake op sukses!
Hoe nietig is ons aansprake op mag!
Hoe flou is ons volharding in die geloof!
Here, wat kan ons voor U sê,
want in u teenwoordigheid is magtiges niks,
is beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie,
geleerdes asof hulle sonder kennis is
en slimmes sonder insig.
In u lig is die meeste van ons dade selfsugtig
en daarom sinloos en oppervlakkig.
Here, al wat ons na U kan bring,
is ons ontblote hart –
wat soek na vergifnis, vrede,
en ’n woord uit u mond.
Ou Joodse gebed
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)
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