
Winde van verandering
Wanneer jy vuur slaan, is die wind jou grootste vyand. Hoe sterker die wind, hoe sterker jou vyand. 
Maar wanneer jou vyand kort-kort van rigting verander, word jou vyand uiters gevaarlik, veral as jy 
boonop met hoë temperature en uiters droë velde gekonfronteer word.

Ons besoek aan die brandgeteisterde gebied bring nuwe insigte oor brande, brandbeheer en brandstigting. 
Brandpaaie word voorberei om brande te beheer, sodat die situasie onder normale omstandighede redelik 
beheerbaar is. Ons hoor en leer dat die brande dié jaar egter nie die normale patrone volg nie.

Brande ontstaan hoofsaaklik weens nalatigheid, weerlig en brandstigting. Nalatigheid is betrokke as kook- 
en braaivure nie ná gebruik geblus word nie. Soms hanteer mense ook hoekslypmasjiene, sweisapparaat 
en ander toerusting sonder die nodige voorsorgmaatreëls. Jaarliks steek weerlig aan die begin van die 
reënseisoen droë velde aan die brand. Opsetlike stigting van brande deur individue of groepe is egter ’n 
baie groot probleem.

Die brand by Hertzogville is opsetlik gestig, en aangedryf deur hewige winde en hoë temperature. Hierdie 
brand het ook die meeste skade aangerig. Die brande by Boshof, Dealesville, Warrenton en elders het 
as gevolg van nalatigheid of weerlig ontstaan. Daar word geraam dat ongeveer 135 000 hektaar weiveld 
afgebrand het.

Ons praat met ’n boer buite Hertzogville wat vertel van heropbou van kuddes na die droogte van 2015-
’16. Van 2017 tot aan die begin van 2020 is kuddes weer opgebou. Nou, nadat kuddes weer 75% van die 
voor-droogte-kuddes was, verloor van die boere hul totale kuddes.

Mens en dier word onkant betrap in hierdie veranderde winde. Benewens veekuddes, is daar twee 
renosters en verskeie ander wild wat in die brande omkom. Sommige diere wat die “veiligheid” van oop 
spasies soos paaie bereik, versmoor in die oorweldigende rook. Verlies van menselewens en ongevalle 
was gelukkig bitter min.

Op ons pad na Boshof sien ons verskeie trokke met voer wat op pad is na die onderskeie verspreidings-
punte. Vreemdelinge wat nog nooit in die Vrystaat was nie, bring hulp. Ons praat met ds Andreas van 
Rooyen van die NG gemeente Boshof. ’n Jong man wat aktief help vuur slaan, reël dat voer afgelewer 
word by versamelpunte en vandaar versprei word. Hy staan verstom oor die hoeveelheid hulp wat instroom 
van oral in die land. Behalwe voer wat benodig word, is water nodig vir diere. Kilometers se infrastruktuur 
van waterpype na kampe en drinkbakke is vernietig. Voer sonder water beteken niks vir diere nie.

Ander items wat benodig word, is hout-hoekpale vir grensdrade, asook draad.

Wonderwerke vind beslis plaas. Klein kalfies en ander diere word lewend en ongedeerd gevind dae nadat 
al die ander diere in sommige kampe doodgebrand en verwyder is. Dan is daar die voerskenkings wat 
teen ongekende tempo instroom en boere wat vee skenk aan boere wat alles verloor het, sodat hulle weer 
met kuddes kan begin.

Die sake wat my bybly, is die onderliggende spanning wat heers oor verblyfreg, grondhervorming en die 
gepaardgaande werkloosheid. In die landelike gebiede woon die meeste van die voormalige plaasarbeiders 
nou op die naaste dorpie met swak infrastruktuur en dienste. Van hierdie dorpies se werkloosheidsyfers 
is tot 85%.

Wat benodig ons nou? Gebed. Want die winde van verandering waai steeds, en slegs in gebed kan ons 
die wysheid en insig vind vir oplossings.

Voerskenkings kan met ds Andreas van Rooyen gekoördineer word. Kontak hom by 082 553 9081. 
Finansiële bydraes kan steeds aan die ADV Rampfonds gemaak word, en hulpverlening sal met die 
NHKA se Gemeente Christiana gekoördineer word.

Diak Andries Pretorius
Visevoorsitter: Kommissie van die ADV

andriespretorius@ptadrom.co.za
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Prof Jaco Beyers

Mnr Johann Hattingh

Ds Corné Lemmens

Mev Kotie/Jackie de 
Bruin

Ds Pieter Steenkamp

Lief en leed

 • Ds Johann de Bruin (emeritus/kurator van die SP Engelbrecht-museum) se moeder, mev 
Kotie/Jackie de Bruin (77), is Sondagoggend 1 November oorlede in die Harthospitaal in 
Sunnyside, Pretoria. Sy sou op 5 November 78 jaar oud gewees het. Ons innige simpatie 
gaan aan ds De Bruin en hul familie. 

 • Oudl Anton Valks, voormalige lid van die Kommissie van die AKV, en sy vrou, Sarie, was 
Maandag 2 November in ’n ernstige motorongeluk toe hul motor buite Graaff-Reinet gerol 
het. Na ’n ondersoek is hulle uit die hospitaal ontslaan, maar later weer opgeneem. Oudl 
Valks is in Bloemfontein in die hospitaal en moet ’n nekoperasie ondergaan om ’n gebreekte 
werwel te heg. Mev Valks is in Bethlehem in die hospitaal waar sy ’n operasie ondergaan 
het om skouerligamente te heg; sy het ook ’n gebreekte borsbeen. Ons bid hulle goeie 
herstel toe na die skrikwekkende ervaring. 

 • Baie geluk aan prof Jaco Beyers, wat vir die tydperk 1 November 2020 tot 31 Oktober 
2024 aangestel is as die nuwe hoof van die Departement Godsdiensstudies aan die 
Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie en Religie. Hy het as hoof van die Departement 
waargeneem sedert prof Nelus Niemandt se vertrek aan die einde van Januarie vanjaar. 

 • Baie geluk aan mnr Johann Hattingh van die Sinodale Dienssentrum met die verwerwing 
van die Nagraadse Diploma in Bestuur (Ondernemingsbestuur) aan die Noordwes-
Universiteit. Hy het die diploma met lof verwerf. Hy is ook tans besig met ’n meestersgraad 
in bedryfsleiding aan NWU. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 13 November, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 6 November:  Ds WL (Wikus) van der Merwe (67) (emeritus)
 ○ Saterdag 7 November: Ds SA (Fanie) Beukes (41) (Laeveld) 
 ○ Maandag 9 November: Ds PJ (Hannes) Wolmarans (51) (Secunda) 
 ○ Woensdag 11 November: Ds AH (Adriaan) Roets (61) (Swartkop) 
 ○ Vrydag 13 November:  Ds IL (Innes) Benadé (62) (Oudtshoorn) 

Gemeentes en bediening

 • Ds C (Corné) Lemmens, wat  sedert 2016 met siekte-emeritaat was, word vanaf 1 
November 2020 weer in die Kerk beroepbaar gestel. 

 • Ds PJ (Pieter) Steenkamp van die Dora Theo Gemeente Kimberley se aansoek 
om vervroegde emeritaat op 31 Oktober 2020 is pas deur die Kommissie van die AKV 
goedgekeur. 

 • Die Kommissie van die AKV stem in dat predikante die langverlof waarop hulle kragtens 
die Kerkorde en die verlofreglement vir predikante geregtig is, binne die huidige ongewone 
omstandighede nie noodwendig binne een jaar nie, maar eerder in oorleg met die kerkraad 
en ringskommissie binne ’n redelike tyd na opheffing van die ramptoestand moet neem.

 • GLOmedia.tv nooi u uit om te gaan kyk na die reeks Kerkmusiek: Die draer van hoop. Ds 
Hannes van der Merwe (aanbieder) en Pieter van den Berg (orrelis) stap ’n pad saam met 
ons deur die liturgiese jaar. Vanaf Episode 7, Kerkhervorming, en vir die maande wat volg, 
kan u dit GRATIS ervaar. Word deel van ’n wêreld gevul met hemelse klanke en beleef die 
orrel, die “koning” van alle instrumente, in ons kerke. Gaan na https://glomedia.tv/videos/
kerkmusiek .

 • 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 
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welkom om saam te kuier. 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 
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.

 • Predikante kan by Gemeente Dullstroom preek en gratis verblyf vir twee nagte kry vir die 
gratis preek. Die gemeente bied gratis verblyf vir ’n predikant en sy/haar gesin. Kontak 
mev Johanna Pieterse by nhkdullstroom@gmail.com / johannapieterse01@gmail.com 
/ 072 116 3353. 

 • 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 
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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.

 
Vergaderings

 • Saterdag 7 November: ADV Kommissie
 • Dinsdag 10 November: TOIBO Uitvoerende Komitee     

  Raad van Finansies
 • Woensdag 11 November: Rata Direksie       

  Raad van Finansies

Bybelgenootskap

 • 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. Gebruik die volgende kodes vir bestellings:

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

 • In die Lente-uitgawe van Vroueflitse begin die NHSV met ’n nuwe reeks artikels gemik op 
die geestesgesondheid van ons jeug, en gee ds Janine Bevolo-Manders vir ons riglyne 
vir kinders se algemene digitale gebruik, veral gesien in die lig van aanlyn-skoolgaan 
tydens die huidige pandemie. Mev Wilna Koekemoer vertel van die Perskebome van 
dankbaarheid wat ons plant, maar waarvan ons nie eet nie. Volg die skakel https://nhsv.
org.za/publikasies/  
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’n Gedig

Weggaan van die plaas

Alles is ingepak. Net die bed staan
vanaand langs die spieëlkas vir oulaas reg.
Die huis eggo stemme en voetstappe
tussen gestapelde kartondose.
In ’n groot, swart notaboek teken Pa,
soos hy jaar na jaar elke dag gedoen
het, stip die dag se weersgesteldheid aan.
Vandag: “Reën. . . 50. Goeie dag.”

Môre kom ’n vervoerwa die trek haal.
Ná vandag sal hy nie oor weer skryf nie.
Die reënmeter sal omwaai en verroes,
die son bleek in die weste ondergaan.
Al vier windrigtings sal vir hom verval,
soos sy wêreld: die plaas en sy joernaal.

Johann Lodewyk Marais
(Uit: Palimpses, 1987)
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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.

Barmhartigheid

 • Ds Herman Meyer (beroepafwagtend) skryf op 27 Oktober: “Dis vroeg Sondagoggend 
en dit begin amper lig word hier in Rustenburg. Presies ’n week gelede was van die boere 
in die Vrystaat en Noord-Kaap nog besig met ’n groot stryd om die vure op hul plase onder 
beheer te kry. Dis nou vyfuur hier en die eerste vragmotor van Boere Droogtehulp SA lei 
die konvooi van 54 vragmotors en 17 bakkies met sleepwaens na Hoopstad en omgewing 
om gratis voer by die boere te gaan aflaai. Ek skep ’n geleentheid en druk my vragmotor 
agter die voorlopers in, en die lang dag begin. Verlede Maandag het die beplanning egter 
baie anders gelyk in die kantoor, want die Droogtehulp-span het begin planne beraam om 
’n konvooi Sondag na die boere in nood te stuur. Teen Dinsdag was daar 13 vragmotors 
beskikbaar, maar daar is kopgekrap oor die fondse om die brandstof te voorsien. Teen 
Woensdag het die prentjie vinnig begin verander na oud-Springbok Bakkies Botha se 
onderhoud op Jacaranda FM namens die organisasie. Die telefone het nie ophou lui nie, 
talle donasies is oorbetaal en nuwe deure het oopgegaan. Ondernemings het vragmotors 
gestuur en geborg, boere het van oral voer geskenk. Vrywilligers het aangebied om op eie 
koste met hul bakkies en sleepwaens saam te ry om hulp te verleen. Oral op die pad en deur 
die dorpe het mense hul ligte geflits en toeters geblaas, en hier en daar het jy ’n baie dankie van die 
straat af gehoor. Ek glo dit was vir almal betrokke en veral vir die gemeenskap ’n groot belewenis.

Ses ure later is al die voer op ’n sentrale plaas afgelaai nadat eers geopen is met Skriflesing 
en gebed. Verskeie boere het met groot hartseer hul belewenis van die gebeure gedeel 
en almal was oombliklik ontroer. Hierdie mense was werklik opreg dankbaar en waar daar 
in die uitdagende week vooraf nie meer uitkoms of enige sekerheid was nie, is daar nou 
weer nuwe hoop vir moontlike oorlewing. Terwyl ek die sweet van my voorkop afvee, raak 
ek ontslae van die trane op my wange. Al kry die Vrystaat goeie reën en begin die boere 
weer plant, sal hulle moontlik eers oor 4-6 maande na hul eie vee kan omsien. Die nood is 
werklik ernstig, maar die mense glo ondanks alles en alle struikelblokke wat nog voorlê dat 
ons hemelse Vader sal sorg en voorsien. God is alomteenwoordig, maar ek weet Hy was 
vandag self hier. Hy het mense se harte oral in die land aangeraak om ’n verskil te maak 
waar dit nou nodig is, en Hy het sy hand gehad in alles wat gelei het tot hier. 

Op pad terug voel ek skuldig, maar ook ’n opgewonde tevredenheid. Ek wens ons kon 
meer doen en hoop maar net dat ons almal saam se klein bydraes vandag ’n verskil gaan 
maak vir ’n boer en sy gesin. Die meeste van ons beleef moeilike tye na die inperking, 
maar my hartsbegeerte is dat, indien enigsins moontlik, ons lidmate betrokke sal raak by 
enige organisasie of Rampfonds wat ’n verskil kan maak in die lewensomstandighede of 
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gemoedstoestand van enige mens in nood, want so leef ons as Christene ons geloof uit 
volgens Jakobus 2: 14-26.

Kyk gerus na die video’s op Boere Droogtehulp SA se Facebook-blad.”

 • 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. 

 • NHSV takjaarverslae. Covid-19 het in 2020 letterlik alles verander. Só het die pandemie 
ook ’n impak gehad op die normale funksionering van die NHSV. Omstandighede het 
vereis dat die NHSV Hoofbestuur noodgedwonge die takjaarverslae moes aanpas. Vir die 
Hoofbestuur is die inligting in die takjaarverslae, wat ons takke jaarliks so getrou invul, 
van onskatbare waarde en rigtinggewende betekenis. Benewens die inligting is dit ook 
vir ons lekker om te hoor hoe dit in elke tak gaan. Dit weerspieël ons vrouelidmate se 
betrokkenheid in hul gemeentes, barmhartigheidswerk, jeugwerk, en ons onderskeie 
tehuise. Só ook onderlinge samewerking met hul kerkrade en hoe daar omgesien word 
na hul predikantspare en emeriti. Oulike idees rondom byeenkomste, fondsinsamelings en 
projekte word ook ingewin. Ons hou ook tred met takke se voortdurende verandering van 
behoeftes na gelang van veranderende omstandighede. 

Ons verslag is vanjaar korter. Daarom wil ons weer eens ’n beroep op takke doen om dit in 
te vul en voor 30 November na hul streekvoorsitters te stuur. ’n Opregte woord van dank 
aan die besture wat só getrou die verslae invul.

 • 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.

 • 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 versorgings-
fasiliteit 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

https://nhsv.org.za/wp-content/uploads/2020/09/NHSV-BL-Aansoekvorm-21.pdf
mailto:Seniordalpta@gmail.com
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Toerusting

 • Excelsus (Sentrum vir Bedieningsontwikkeling)
November 2020 

 ○ 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

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 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.

mailto:excelsus@up.ac.za
mailto:Hesmarie.Bosman@up.co.za
mailto:wentzelc@gmail.com
mailto:produksie@nhk.co.za
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Redakteur:
Subredakteurs:
Koördineerder:

Uitlegkunstenaar:

Gebed vir die week

Ek sal nie bekommerd wees nie,
al reën die dood uit die lug,
al breek die oorlog die vrede,
al breek die rampe oor my huis.

Wat sou my bekommernis tog baat?

Ek sal nie bekommerd wees nie,
as my dag vir my te veel word,
as die werk vir my te veel word,
as die duisend klein dinge van die lewe my knel.
Ek sal met hulle worstel, 
maar my nie bekommer nie.

Ek sal nie bekommerd wees,
as ek oud en swak word en my krag wyk,
as ek niks weet wat môre voorlê nie.

Môre ken U alleen. 

Jörg Zink
(Uit: Die groot boek van Christelike aanhalings, Nina Smit 2005)


