
Vordering onderweg na 2025
Met die opening van die 72ste Algemene Kerkvergadering in 2019 was dr André Ungerer se tema Die Kerk 
onderweg na 2025. Die eerste, rigtinggewende besluit van daardie AKV het toe ook soos volg gelui:

SINERGIE ONDERWEG NA 2025. Alle gemeentes, ringskommissies en sinodale strukture streef deurlopend 
sinergie na. Die Kerk voer gesprek om die bediening aan lidmate en die gemeenskap te bevorder deur kerklike 
belange en dienste op alle vlakke te konsolideer en te optimaliseer. Die Kommissie van die AKV en die Raad van 
Finansies kry opdrag om alle sinodale poste, rade en komitees se werkopdragte te herbelyn om sodoende sinodale 
dienste verder te konsolideer en te optimaliseer.

’n Jaar later kan daar dus met reg gevra word watter vordering tot dusver gemaak is.

Op sinodale vlak het die Kommissie van die AKV ’n kommissie onder leiding van ds Willem Kok (skriba, Kommissie 
van die AKV) opdrag gegee om ondersoek te doen na alle sinodale poste, rade en komitees, en daaroor terug te 
rapporteer. Die ondersoekkommissie het pas by die Kommissie van die AKV se vergadering op 15 en 16 Oktober 
2020 oor ’n wye spektrum van sake verslag gedoen.

Na bespreking het die Kommissie van die AKV ’n aantal uitgangspunte aanvaar. Eerstens aanvaar die Kommissie 
dat die Kerk uitdrukking behoort te wees van die Koninkryk van God, en dat ons in die Hervormde Kerk daarom 
moet probeer onderskei wat God besig is om in ons midde te doen. As ’n missionale kerk moet ons gemeentes 
geloofwaardig werksaam wees in die gemeenskap.

Daarmee saam aanvaar die Kommissie dat die Kerk die minimum strukture moet hê en maksimaal op die evangelie 
gerig moet leef. Alle kerklike strukture moet slegs dien om gemeentes en lidmate in hul dienswerk te ondersteun. 
Gemeentes is die vertrekpunt en kerklike strukture moet toenemend vereenvoudig word.

Die afname in lidmaatgetalle maak dit dringend om ons kerklike strukture te verminder en te vereenvoudig, want 
dit het ongelukkig ’n groot invloed op ons finansieringsmodel. Dit beteken onder meer dat slegs die noodsaaklikste 
dienste uit ’n sinodale kantoor gelewer behoort te word terwyl daar deurlopend gestreef word na groter effektiwiteit.

Maar dan moet ringe en gemeentes noodwendig groter verantwoordelikheid aanvaar. ’n Herindeling van ringe moet 
so gou moontlik geïmplementeer word, tesame met deeglike opleiding en begeleiding van ringskommissies en 
funksionarisse op rings- en gemeentevlak. Net so moet gemeentes op plaaslike vlak self al meer verantwoordelikheid 
aanvaar vir hul eie administratiewe en finansiële sake. Slegs op dié wyse kan die Kerk op plaaslike vlak konsolideer 
en optimaal funksioneer.

In ’n wêreld wat al meer en meer deur wetgewing gereguleer word, en waarin die Kerk ook moet voldoen aan wetlike 
vereistes, moet die Kerk deursigtig wees in besluitneming, beheer van finansies, nakoming van belastingverpligtinge 
en bestuursaangeleenthede. Ons moet hoër standaarde handhaaf as ’n skool of besigheid of vrywillige vereniging! 
En dit vra van elke predikant, kerkraadslid, skriba en funksionaris in die Kerk besondere toewyding.

Die implikasies van die voorafgaande beginselbesluite moet natuurlik eers met al die betrokkenes bespreek word, 
en die besonderhede moet deeglik deurtrap word voordat enige besluite geïmplementeer kan word. Die Kommissie 
beplan daarom om gedurende Februarie 2021 ’n inligtingsvergadering vir ringskommissies te hou waar gesprek 
gevoer kan word oor die implikasies en implementering van alle besluite wat uit die voorgaande beginsels voortvloei.

Ondertussen is dit egter net so dringend dat gemeentes en ringe ook ’n daadwerklike bydrae tot sinergie en 
samewerking moet lewer. Gemeentes kan vaste oorhoofse uitgawes op die instandhouding van kerkgeboue, 
munisipale heffings, water en elektrisiteit, sekuriteit, tuindienste en administrasie drasties inkort deur samewerking 
en samesmelting waar dit enigsins moontlik is.

Waar twee of drie klein gemeentes saamwerk of saamsmelt, word dit byvoorbeeld weer moontlik om ’n eie, voltydse 
predikant te beroep. Dit verseker beter bediening vir die lidmate en ’n leefbare traktement vir die predikant. Dit 
hou ook in dat die gekonsolideerde gemeente slegs een orrelis en koster nodig het in plaas van twee of drie. En 
outomaties is daar groter kategeseklasse met ’n beter gees onder die jong lidmate, en meer bekwame kategete wat 
die kinders kan onderrig en inspireer.

In die proses word sukkelende gemeentes omskep in dinamiese geloofsgemeenskappe wat hoop gee. En so bied 
die Kerk ’n nuwe visie vir ’n desperate wêreld. Laat ons bid en werk!

Dr Wouter van Wyk, Sekretaris: Kommissie van die AKV 
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Ds Fanie Naudé

Prof Johann Beukes

Lief en leed

 • Ds Fanie Naudé (emeritus) is, nadat hy van Covid-19 herstel het, met ’n defektiewe hartaar 
gediagnoseer. Hy het toe ’n hartomleiding ondergaan en ’n stent is in ’n aar aangebring. Hy 
is na meer as sewe weke in die hospitaal ontslaan en na ’n rehabilitasiesentrum oorgeplaas. 
Na vier weke tuis, gebruik hy steeds ’n suurstofmasjien as gevolg van die skade wat 
Covid-19 nagelaat het. Ons bid hom algehele herstel toe. 

 • Baie geluk aan prof Johann Beukes, wat die ATKV en die Suid-Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns se gesogte ATKV-SA Akademieprys vir ’n geakkrediteerde akademiese 
artikel in Afrikaans ontvang het. Prof Beukes is leraar in Gemeente Weltevreden en dosent 
aan die Universiteit van die Vrystaat se Departement Filosofie. Die artikel, Die Arabiese 
trajek in die Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie, het in LitNet Akademies se 
Geesteswetenskappe-afdeling verskyn. Lees die artikel by die volgende skakel:
https://www.litnet.co.za/die-arabiese-trajek-in-die-post-karolingiese-periode-van-
middeleeuse-filosofie/  

 • Baie geluk aan Nicolaas Buitendag, seun van prof Johan Buitendag, wat pas ’n LLD-
graad behaal het aan die Kyoto Universiteit in Japan. Hy is die eerste Suid-Afrikaner wat ’n 
doktorsgraad aan hierdie universiteit se Regsfakulteit behaal. Die titel van sy proefskrif is 
States of exclusion: A critical systems theory reading of international law. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 6 November, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 30 Oktober: Dr AE (Anet) Dreyer-Krüger (40) (Rustenburg-Suid),   
 ds WH (Wilhelm) Steyn (77) (emeritus) en    
 WF (Werner) Venter (51) (Schoemansdal)  

 ○ Saterdag 31 Oktober: Ds QJ (Quinten) Schimper (31)     
 (Krugersdorp/Krugersdorp-Wes) 

 ○ Maandag 2 November: Ds IM (Naas) Lombard (62) (Suidoos-Witbank)
 ○ Dinsdag 3 November: Di P (Petrus) Harmzen (51) (Gerdau) en    

 HA (Hennie) Retief (69) (emeritus)
 ○ Woensdag 4 November: Di HN (Hennie) Botha (81) (emeritus) en    

 G (Gerhard) Viviers (40) (Wolmaransstad)
 ○ Vrydag 6 November: Ds WL (Wikus) van der Merwe (67) (emeritus) 

Gemeentes en bediening

 • Hervormingsdag Saterdag 31 Oktober 17:00-20:00
Theatre Venue, Pittsstraat 77, Weavind Park, Pretoria
Feestelike konsert, afgesluit met Martin Luther se ’n Vaste burg is onse God
Gehoordeelname en 3-gang-maaltyd 
R250 per persoon
Bespreek by Douw de Jager
067 337 1855 / douwdejager7@gmail.com

 • 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. 

 • Vakante werkruimte vir die samewerkende kerke in Harare. Die NHKA en die NGK in 
Harare funksioneer sedert 2019 as een gemeente. Dit is ’n tipies stedelike gemeente en 
bestaan hoofsaaklik uit ouer persone. Daar is ook lidmate wat buite die stedelike gebied 
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woon. Die vastetermynpos vir drie jaar kan met wedersydse instemming verleng word. 
Aansoeke word ingewag van ’n tweetalige predikant wat gelegitimeer is in die Hervormde 
Kerk of die NG Kerk (eredienste word om die beurt in Afrikaans en Engels gelei). Aangesien 
die skoolopleiding in Zimbabwe geweldig duur is, moet predikante verkieslik nie skoolgaande 
afhanklikes hê nie.

Die vergoedingspakket beloop ’n leefbare inkomste in Zimbabwe, plus gratis verblyf in ’n 
gemeubeleerde pastorie (insluitende sekuriteit, telefoon, data, water, ligte en ’n bediende) 
en gratis gebruik van ’n gemeentevoertuig.

Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV met vermelding van die kontak-
besonderhede van twee referente, en moet gestuur word aan njssteenekamp@gmail.com. 
Vir meer inligting, kontak die konsulent van die Hervormde Kerk, ds Nicolaas Steenekamp, 
by 073 279 3315 (RSA); of NHKA oudl Rinus Grau by +263 71 261 1536; of NGK oudl Deon 
Theron by +263 77 224 6233.

 • 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.

 • 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.

 

Bybelgenootskap

 • Bydraes aan die Bybelgenootskap. Gemeentes word 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 
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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. 

 • 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 ’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. Die Bybel word amptelik bekendgestel 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.

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 

Kerklike publikasies
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’n Gedig

Spoeg

Die allerhoogste, haas ondenkbare
was onder ons mensgewoon genoeg
om klei te maak
van grond en sy eie spoeg:
en die blindgeborene
het gehoorsaam die heilige modder
in die badwater van Silóam
afgewas en gesién verdwyn...
En regop gespring en oorstelp om hom
rondgekyk, ’n ongerepte Adam weer,
en spraakloos in die stil gelaat 
van Hom wat mensgewoon en verskriklik is:
tot sy speeksel toe God uit God. 

Sheila Cussons
(Uit: Die heilige modder, 1988)

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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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.

 • 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

“My suster is drie jaar gelede dood en dit was vreeslik. Ek het ook my ouers en grootouers 
aan die dood afgestaan, maar dié verlies is iets anders. Ek dink wanneer jou sielsgenoot 
sterf, gebeur iets wat jy nie kan beskryf nie.” (Wilson Dunster oor die onlangse dood van sy 
vrou, Elize Cawood; in Beeld 20 Oktober 2020)

Toerusting
 
 • Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)

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 

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
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Ds Willem Sauer
Ds Etienne Fourie en dr Johan van Staden
Mev Tessa Oppermann
Mnr Hugo van Niekerk

Redakteur:
Subredakteurs:
Koördineerder:

Uitlegkunstenaar:

 ○ 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.

Gebed vir die week

Here,
met die sonsopkoms van hierdie nuwe dag
bid ek dat U my sal seën
met die wysheid en die krag
om u wil te ken en te doen
sodat ek saans met sononder
vreugdevol kan gaan rus
in die wete dat ek vandag my werk vir U
reg en goed gedoen het.
Gee my elke aand
met die opkoms van die silwer maan
en onder die skittering van u sterre
’n dankbare hart
vir die skoonheid van u skepping,
en vir die voorreg dat ek vandag
’n klein stukkie kon bydra
tot die grootsheid van u wêreld.

 Ab van Gréves
 (Uit: Die groot boek van Christelike aanhalings, Nina Smit 2005)

mailto:wentzelc@gmail.com
mailto:produksie@nhk.co.za

