
Sentrum vir Gemeentelike Bediening bring hoop

Mag ek die afkorting SGB anders bewoord met: Skielike Groot Beduidende 
verwagting! Ja, dit is ons ervaring hier in die ring van Lydenburg!

Ons bars om met net vier voltydse predikante en twee deeltyds, die nege gemeentes in 
die ring, oor ’n afstand van 273 km, tussen Komatipoort en Steelpoort, sinvol te bedien. 
In ons vasgelooptheid om by Steelpoort, wat vakant is en op die verste uithoek van die 
ring is, volhoubaar voort te gaan (Lydenburg is ook vakant), het ons as Ringskommissie 
by die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) aangeklop vir hulp.

En skielik was daar ’n groot, beduidende verskil (SGB). Die energie, bereidwilligheid 
en vaardigheid waarmee dr Frikkie Labuschagne tot die dienswerk in die ring toegetree 
het, het baie gou ’n nuwe verwagting aan die brand gesteek. Die SGB het hom dadelik 
verbind om Gemeente Steelpoort en die Ringskommissie met daadwerklike hulp te 
ondersteun. Die verwagting het soos ’n wegholveldbrand, met een aksie na die ander, 
’n lewendige gesprek in die kerkraad en gemeente ontketen.

Binne enkele weke loop die veldbrand van “nuwe verwagting” uit op dr Johan Bester 
(SGB) se besoek. Hy besin saam met die gemeente oor ’n bedieningsplan. Die 
gemeente weet hulle gaan nie gou weer ’n voltydse predikant hê nie. Met die kragtige 
“Missionale Kerkwees Bordspel” leer die gemeente saam met dr Bester om opnuut 
“geloofstaal” te praat. Die taal van hoe elke individu sáám DIEN in die liggaam van die 
Here.

Die gemeente ervaar in die besondere toetrede van die SGB ’n geloofsgemeenskap 
wat omgee. Die energieke, vaardige, deernisvolle en bereidwillige inspring van die 
SGB laat ’n lidmaat sê: Dit was ’n konstruktiewe naweek. Dankie, ds Johan, vir die 
vinnige terugvoering en samestelling van ’n haalbare bedieningsplan.

Daar lê vir Steelpoort en vir baie gemeentes nog groot uitdagings voor om kerk van 
Jesus Christus te wees. Maar laat die gemeentes van die Hervormde Kerk hoor dat 
dit hier in die ooste van die land ons ervaring is dat daar by die SGB die lus, die 
opgewondenheid, die vaardighede en die geloof in Jesus Christus is om mekaar te 
help om opnuut volhoubaar kerk te kan wees.

Dankie vir die SGB wat deur die Kerk in die lewe geroep is. Ons het weer MOED 
geskep!

Ds Willem Breytenbach
Skriba: Ring van Lydenburg

Konsulent: Gemeente Steelpoort
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Ds Riaan Botha

Ds Janine Bevolo-
Manders

Lief en leed

 • Die volgende predikante verjaar tot 30 Oktober, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Sondag 25 Oktober:  Ds CG (Chris) Liebenberg (51) (Nieu-Seeland)
 ○ Maandag 26 Oktober:  Di HSK (Hennie) Nel (60) (Potgietersrus),    

  GSC (Skip) Scheepers (71) (emeritus) en    
  JR (Robert) van Niekerk (30) (Noordelike Pretoria)

 ○ Dinsdag 27 Oktober:  Di KF (Kathleen) Smith (60) (Kaapstad) en    
  PM (Pieter) Smith (66) (emeritus)

 ○ Woensdag 28 Oktober: Ds CEC (Colin) Hertzog (51) (Middelburg-Noord)
 ○ Vrydag 30 Oktober:  Dr AE (Anet) Dreyer-Krüger (40) (Rustenburg-Suid),  

  ds WH (Wilhelm) Steyn (77) (emeritus) en    
  WF (Werner) Venter (51) (Schoemansdal) 

Gemeentes en bediening

 • Ds R (Riaan) Botha van Standerton het ’n beroep ontvang na Lydenburg. 

 • Ds JM (Janine) Bevolo-Manders van Witfontein het ’n beroep ontvang na Rustenburg-
Tuine (deeltyds). Sy word op 7 Februarie 2021 daar bevestig. Sy bly ook werksaam in 
Gemeente Witfontein. 

 • 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 vervroegde Kerssangdiens 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.

 
Vergaderings

 • Maandag 26 Oktober:   Oudit- en Risikokomitee
 

mailto:johan@nhk.co.za
mailto:andreavanvu@gmail.com
mailto:davidbarnard@mweb.co.za
mailto:nhkmagmoot@gmail.com
mailto:ned.herv@telkomsa.net
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Bybelgenootskap

 • 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. Inligting oor die vertaling kan 
op die volgende wyses bekom word:

 ○ 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.

 • Gemeentes kan nou bestellings plaas vir die Bybel 2020. Pryse: swart hardeband 
standaarduitgawe R129 en leer-sagtebanduitgawe R329. Daar is nog nie ’n 
grootdrukweergawe beskikbaar nie. Maak asseblief so gou moontlik ’n opname in die 
gemeente en stuur ’n e-pos met die hoeveelhede na salesnr4@biblesociety.co.za. U 
sal dan ’n kwotasie ontvang met besonderhede van die betaling. Bestellings wat betyds 
geplaas word, sal afgelewer kan word voor die amptelike bekendstelling op Sondag 29 
November. 

Daar is ook ’n uitgawe van die 2020 Bybelvertaling met die deuterokanonieke boeke 
(apokriewe) daarby beskikbaar. Predikante en lidmate wat daarin belangstel, kan dit 
bestel saam met die res van die gemeente se bestelling. Die uitgawe het ’n hardeband 
kleuromslag en kos R229. 

 • Let asseblief op die volgende wanneer u ’n bestelling plaas: Daar bestaan nie so iets soos ’n 
“kleinletteruitgawe” nie. Die amptelike naam is: Die Bybel 2020-vertaling. Die naamwoorde 
vir God en Jesus is deurgaans met hoofletters gedruk in die Bybel 2020-vertaling. Die 
uitgawe waarna verwys word as die hoofletteruitgawe is ’n spesiale besending wat 
gedruk is vir kerke wat daarvoor gevra het. Dit is die uitgawe waarin hoofletters wat in Ou 
Testamentiese tekste in die geval van bepaalde name en voornaamwoorde (soos Dienaar, 
Hy, Hom) wat in die 1933/53-vertaling met hoofletters gedruk is, so behou word, asook in 
dié Ou Testamentiese tekste wat deur skrywers in die Nuwe Testament op Jesus as die 
Christus van toepassing gemaak word. Hierdie uitgawe stem verder in alle opsigte ooreen 
met die Bybel 2020-vertaling. Iemand wat die hoofletteruitgawe wil hê, moet self spesifiek 
daarvoor vra. Oor die algemeen sal ons in die Nederduitsch Hervormde Kerk dus gewoon 
die Bybel 2020-vertaling bestel.

mailto:malan@biblesociety.co.za
https://youtu.be/--PKg1UV83E
https://www.youtube.com/watch?v=VOAUuXbXRHo
mailto:salesnr4@biblesociety.co.za
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Hier is die kodes wat gebruik kan word om bestellings te plaas:

9780798224185 

 
AFRIKAANS 2020-vertaling, volledige Bybel, 
mediumgrootte, swart hardeband 
 

 R129 

9780798224192 

 
AFRIKAANS 2020-vertaling, volledige Bybel, 
mediumgrootte, luukse bruin verwerkte leeromslag, 
goud-op-snee, duimindeks 
 

 R329 

9780798224222 

 
AFRIKAANS 2020-vertaling, volledige Bybel met 
deuterokanonieke boeke, mediumgrootte, volkleur 
hardeband 
 

 R229 

’n Gedig

Die leer van bome

As kind het hy die geur van hout
leer ken, in saagsels klam van hars
geruik hoe seders hul teen pyn verset
en vaag vermoed hy hoor ’n mens uitroep
as saag en spyker deur die balke knars;

al spelende so onder maats het hy
gemerk hoe vlek die soet granaat
’n meisiekind se hande en haar mond;
alreeds begryp hoe taai die boom
se vrug akkoord hou met die smaad.

Later het die palm groen hosannas
voor hom oopgestraat, het hy vervloek
die vyeboom se vrugtelose aard. En toe
hy struikelend op pad na Golgota
wou rus, die skadu van ’n boom gesoek –

en ná hy met die ander kon vergader,
toe hy in daardie laaste tuin alleen
moes worstel met sy eerste Vader,
toornig van die vrank olyf geleer
dat bome wroegend soos ’n mens kan ween. 

Lucas Malan
(Uit: Edenboom, 1987)

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 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.

mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
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Kerklike publikasies

Barmhartigheid

 • Rata Maatskaplike Dienste bied ’n reeks webinare aan, en die eerste een fokus op 
Leef saam met… verlies. Die bedryfsielkundige Elna Esterhuizen bied die tema aan op 
Saterdag 24 Oktober van 09:00 tot 11:00. As jy voel jy kan baat by die hulp/ondersteuning 
wanneer dinge vir jou te veel raak en jy al verliese en trauma in jou lewe ervaar het, is 
hierdie die webinaar/plek vir jou. Registrasie is gratis. Indien jy belangstel, registreer by 
www.rata.org.za/webinars – gaan na Upcoming Webinars of kontak Annelle Flanagan by 
012 543 0234 / info@rata.org.za. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rata.org.za%2Fwebinars&data=04%7C01%7Cproduksie%40nhk.co.za%7Ce4888cd81d964e04f94a08d8745e6468%7C7038b565ddf142c58877599c22f69a46%7C0%7C0%7C637387296767907437%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=AXsgNCQRVwezHWeYNdjAncEa%2Bwo8cC1o%2FX%2FpN%2FXPiwo%3D&reserved=0
mailto:info@rata.org.za
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 • 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.

 • 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
 ○ 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

https://nhsv.org.za/wp-content/uploads/2020/09/NHSV-BL-Aansoekvorm-21.pdf
mailto:Seniordalpta@gmail.com
mailto:excelsus@up.ac.za
mailto:Hesmarie.Bosman@up.co.za
mailto:wentzelc@gmail.com
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Ds Willem Sauer
Ds Etienne Fourie en dr Johan van Staden
Mev Tessa Oppermann
Mnr Hugo van Niekerk
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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.

’n Gebed beantwoord

Ek het God gevra vir ’n bos vars blomme.
Toe kry ek ’n kaktus met honderde fyn dorinkies.

Ek het God gevra vir vrolike vlinders.
Toe kry ek ’n klomp aaklige ruspes.

Ek was teleurgesteld.
Ek was kwaad.
Ek het myself bejammer.

En toe, skielik, na baie dae,
sien ek my kaktus pragtig blom.

En toe ek weer kyk,
het die ruspes verander in vrolike vlinders. 

Toe het ek iets begin verstaan
van God se vreemde, wonderlike weë.

CM Kao
(Uit: Die groot aanhalingsboek, Lux Verbi 2018)

mailto:produksie@nhk.co.za

