
Ver in die ou Kalahari...
Twee jaar lank was ek in die gelukkige en bevoorregte posisie om twee besonderse gemeentes te 
bedien – Donegal en Molopo. Gemeente Donegal is so 30 km voor Tosca, en Molopo is op Bray 
self. 

Dis die Kalahari wat ek maar net geken het van liedjies en stories op televisie. Ek verstaan as jy dalk ’n 
oomblik moet neem om te google waar dit is – ek moes ook!

Dit is egter nie waar die bekoring van hierdie twee gemeentes stop nie. Daar is onderskeidelik 23 en 9 
belydende lidmate in die gemeentes. So min as wat daar is, so staan elkeen reg om in te spring en te 
help op watter manier ook al nodig is.

Met gemeentes wat so klein en afgeleë is, is daar ’n paar uitdagings wat almal nie noodwendig verstaan 
nie. Ons boeke kom bitter selde met ’n skoon oudit terug, want iets soos ’n finansiële komitee is daar 
nié. Ons ry ver om by mekaar uit te kom. Die grondpad word mettertyd jou grootste bondgenoot. Sein 
kry jy ook nie oral nie.

Gooi ’n wêreldpandemie en ’n afskeidsdiens vir die meerderheid gemeentelede van Molopo wat in 
Botswana sit daarby, en jy het chaos... of so het ek gedink. Die enigste plan wat ons kon beraam, was 
om vir die eerste (en ook die enigste) keer by die grensdraad ’n erediens te hou.

Eers is daar geloop en gesoek na ’n boom vir ’n bietjie koelte. Die vorige Sondag met ’n 
kerkraadsvergadering (wat op dieselfde wyse moes plaasvind) het mooi gewys dat die Kalahari-son 
niemand se maat is nie.

Stoele en ’n tafel is aangery vir die lidmate wat aan Botswana se kant bymekaar gekom het. Die tafel is 
mooi gedek en die kelkies en vars tuisgebakte brood vir die Nagmaal is daarop neergesit. Om mekaar 
te beskerm, het ek, my man en my ouma steeds ons maskers gedra.

So hou ons toe diens – onder die boom, in die middel van die Kalahari, met ’n klein luidspreker en ek 
wat die Nagmaal deur die grensdraad bedien.

Ek besef dat ons tydens hierdie erediens iets beleef van hoe Jesus self van plek tot plek gegaan het 
en buite gesit het terwyl Hy die skares meer van God geleer het. Dit val my op hoeveel keer ons deur 
ons dade die werk van die Heilige Gees verhinder omdat ons by tradisionele idees vashaak oor waar ’n 
erediens moet plaasvind en hoe dit moet lyk. Ek dink oor hoe ons praat van “kerk toe gaan” en daarmee 
verwys na ’n gebou wat jare terug gebou is, terwyl ons kerk nie tot ’n gebou kan beperk nie.

Kerk is oral waar gelowiges bymekaar kom. Kerk is oral waar ons in diens staan van mekaar en mekaar 
liefhet. Kerk is nie ’n gebou nie, kerk is gemeenskap. Ons is nie veronderstel om “kerk toe te gaan” nie, 
maar om kerk te wees waar ons ons ook al bevind.

Sou hierdie erediens vir almal “aanvaarbaar” gewees het? Seker nie. Was die Heilige Gees minder 
betrokke omdat dit nie in ’n kerkgebou gehou was nie? Beslis nie!

Van al die eredienste wat ek tot dusver gelei het, sal ek hierdie erediens nooit vergeet nie. Nie net 
omdat dit soveel anders was as die “normale” erediens nie, maar omdat die Heilige Gees so kreatief en 
ongehinderd in ons kon werk.

Enige navrae rondom die gemeentes en hul eredienste kan aan Rudy Slippers (076 861 1277) gerig 
word.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo
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Ds Riaan Botha

Ds Rudi Rust

Lief en leed

 • Dr Piet van Staden (emeritus) van Stellenbosch/Worcester se dogter, Shalmi van Staden 
(38), van Somerset-Wes, het op 6 Oktober ’n beroerte gehad. Sy was ongeveer twee weke 
lank in ’n koma en baie kritiek. Dit gaan op die oomblik al beter, hoewel daar nog ’n lang pad 
van herstel vir haar voorlê. Sy kry tans spesialisbehandeling met fisioterapie, spraakterapie 
en ander terapieë wat nodig is. Ons bid haar algehele herstel toe.

 • Ons deel graag hierdie foto van gemeentes 
Molopo en Donegal wat erediens hou – onder ’n 
boom, in die middel van die Kalahari, met ’n klein 
luidspreker en ds Nastasia Vosloo-Steyn wat die 
Nagmaal deur die grensdraad bedien.

 • Die volgende predikante verjaar tot 20 November, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Vrydag 13 November: Ds IL (Innes) Benade (62) (Oudtshoorn)
 ○ Saterdag 14 November: Ds NJS (Nicolaas) Steenekamp (54) (Middelburg)
 ○ Sondag 15 November: Di K (Kristy) Claassen (35) (buiteland),    

 JG (Hannes) Janse van Rensburg (53) (Zuurfontein),  
 F du C (Francois) Labuschagne (90) (emeritus) en   
 PJO (Pieter) Pretorius (74) (emeritus) 

 ○ Maandag 16 November: Dr WC (Wian) Kloppers (64) (emeritus) en    
 ds CH (Casper) du Plessis (67) (emeritus/Odendaalsrus)

 ○ Woensdag 18 November: Dr CJ (Chris) Viljoen (44) (CSO/Saffierkus)
 ○ Vrydag 20 November: Prof J (Johan) Buitendag (67) (emeritus) en    

 ds CJA (Cornie) Pieterse (72) (emeritus) 

Gemeentes en bediening

 • Hofsaak. Die advokate van die NHKA en diegene wat van die Kerk weggebreek het, het 
met die regter ooreengekom om die saak op grond van tegniese redes wat onlangs ter 
sprake gekom het, uit te stel. Die twee partye het die regter se ondersteuning, en die 
regter het reeds aangedui dat sy in Maart 2021 beskikbaar is om die saak aan te hoor. Die 
saak is dus op hierdie tydstip vir ’n paar maande uitgestel, maar word vroeg volgende jaar 
voortgesit.

 • Ds R (Riaan) Botha (Standerton) het die beroep na Lydenburg aanvaar.  

 • Ds RJ (Rudi) Rust (Vanderbijlpark-Oos) het ’n beroep ontvang na Vaalpark (deeltyds). 

 • Die Bybelgenootskap sê dankie. Drr Gerhard Lindeque en Sanrie de Beer skryf soos 
volg: “Baie dankie aan al die gemeentes wat hul bydraes inbetaal het voor/op 31 Oktober 
2020. Landwyd het gemeentes en donateurs van die Kerk saam R2 145 781 bygedra. 
Dit beteken dat ongeveer 39 000 Bybels daardeur gesubsidieer kan word ten einde die 
Bybel bekostigbaar beskikbaar te kan stel. Die Kerk se bydraes toon ’n landwye daling 
van ongeveer 4% ten opsigte van 2019 en is effens meer as die bydraes in 2018. In die lig 
van die inperking en al die uitdagings wat ons beleef het in 2020, is dit egter steeds rede 
tot groot dankbaarheid. Dit is duidelik dat lidmate en kerkrade die Bybelgenootskap sien 
as ’n betroubare vennoot om ons missionale verantwoordelikheid in die wêreld na te kom. 
Hiermee dan ’n opregte woord van dank en waardering. Dit is ’n groot voorreg om die Kerk 
by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika te verteenwoordig.”

 • 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 .

https://glomedia.tv/videos/kerkmusiek
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 • 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 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.

mailto:nhkmagmoot@gmail.com
mailto:njssteenekamp@gmail.com
mailto:nhkdullstroom@gmail.com
mailto:johannapieterse01@gmail.com
mailto:ned.herv@telkomsa.net
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 • 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.

 
Vergaderings

 • Dinsdag 17 November: Rata Bestuursafsluiting      
 ADV Kommunikasie

 • Woensdag 18 November: Kinderhuise Direksie      
 Plesion Dagbestuur

 • Donderdag 19 November: Kommissie van die AKV      
 Rata Finkom        
 Gekombineerde Finkom

 • Vrydag 20 November: Kommissie van die AKV

Kerklike publikasies

 • Die gedrukte weergawe van die November/Desember 2020-uitgawe van Die Hervormer 
word gedurende die volgende paar dae aan gemeentes gestuur. Hierdie uitgawe is reeds 
hier elektronies beskikbaar. Lees onder meer die volgende artikels: 

 ○ Die Bybel 2020-vertaling
 ○ Diploma in Bediening – ’n geleentheid vir ampsdraers en lidmate
 ○ ’n Nuwe tydvak vir die Hervormde Teologiese Kollege

mailto:johan@nhk.co.za
https://nhka.org/die-hervormer/die-hervormer-november-desember-2020/
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’n Gedig
Villanelle-skildery

my lief, ek skilder ’n gedig vir jou  
terwyl ek strofes ritmies sien dans  
op palet van sorgelose hemelblou

ek wou die doek eers spierwit hou  
as ek dink aan jou lewe eerbaar, rein;  
my lief, ek skilder ’n gedig net vir jou

die komposisie word eenvoudig gehou;  
beelde, kleure sterk ekspressionisties  
op palet van kommervrye hemelblou

rissierooi die dapper passie van jou;  
jou ruim hartlikheid hommelbygeel;  
my lief, ek verf ’n kleurryke gedig vir jou

breë kwas bind verlate verslyne gou  
in komplementerende jukstaposisie  
op palet van sorgvrye hemelblou

onverdunde olieverfstrofes steeds nat  
onthul skaamdapper ’n voldoekgedig;  
my lief, dié gedig is geskilder net vir jou  
op palet van versoenende hemelblou

Desmond Gird
(Uit: LitNet Nuusbrief 823, 30 Oktober 2020)

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

 • 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. Studente wat reeds ’n beurs en lening 
ontvang het, moet jaarliks aansoek doen. Die sluitingsdatum vir aansoeke is verleng tot 
29 Januarie 2021. 

https://www.litnet.co.za/author/desmond-gird/
mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
https://nhsv.org.za/wp-content/uploads/2020/09/NHSV-BL-Aansoekvorm-21.pdf
https://nhka.org/wp-content/uploads/2020/11/Brosjure-Diploma-in-Bediening.pdf
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 • 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
Enkelwoonstel te koop teen R510 000
Twee eenslaapkamerwoonstelle te koop teen R515 000
Een 1½ -slaapkamerwoonstel te koop teen R520 000
Een tweeslaapkamerwoonstel te koop teen R560 000
Een tweeslaapkamerwoonstel te huur teen R6 500 per maand
Navrae: Ansie by 012 329 4318 / 084 920 8723
Seniordalpta@gmail.com

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:Seniordalpta@gmail.com
mailto:produksie@nhk.co.za
mailto:produksie@nhk.co.za
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Gebed vir die week

Mag God op die dag 
wanneer die lewe sy genade verloor het, 
sy musiek oor jou uitgiet.

Mag God op die dag 
wanneer die rumoer van die markplein 
jou van alle kante oordonder 
en jou hier toesluit 
sodat jy Hom nie kan hoor nie –

mag God juis dán na jou toe kom 
as die God van stilte. 

Mag Hy juis dán na jou toe kom 
met sy vrede en sy rus.

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

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