
Legitimasie 2020
Hulle het grootoog en ietwat bangerig in my kantoor gesit. Dit was Februarie 2015. 
Sariné Potgieter en Lynette Lötter was die enigste twee eerstejaars wat daardie jaar vir 
teologiese studies kom aanmeld het.

Die onsekerheid wou hulle telkens oorweldig. Dink ek hulle sal met die tale regkom? Hoe gaan 
hulle ooit deur die ses jaar kom? Die vrae het opgehoop en die bang het geknaag. Ek het 
self met my eie kwota bangheid en onsekerheid geworstel. Ek het pas die nuwe hoof van die 
Hervormde Teologiese Kollege (HTK) geword. Voor my was die eerste eerstejaars vir wie se 
toerusting en begeleiding ek enduit verantwoordelik sou wees.

Ons het mekaar gereeld gesien en rondom die Bybel geestelike gesprekke gevoer. Iewers in 
hul tweede jaar maak een die opmerking: Ek wens ek het soveel soos Doktor geweet. Nogal 
strelend vir die ego. Ek kon dadelik sê: Onthou, hoe meer jy weet, hoe meer besef jy dat jy nie 
weet nie. Dit was nie ydele trooswoorde nie. Teoloë stuit voortdurend teen hul gebrekkige en 
gefragmenteerde kennis. Ons kennis van God is op die beste van dae onvolkome en voorlopig, 
en soos wyle prof Gerrit Velthuysen op ’n keer gesê het: Ons staan op die skouers van almal 
voor ons. Hy het dit gesê na aanleiding van ’n tydstip toe hy gereken het hy het iets nuuts in die 
teologie ontdek, net om later te besef iemand het honderde jare voor hom reeds soortgelyke 
insigte getoon.

Hoekom die lang relaas? Ses jaar later was albei studente se gemiddeldes vir BDiv IV en MDiv 
bo 75%. Sariné ontvang, met lof, toekennings in Godsdiens- en Sendingwetenskap, Dogmatiek 
en Christelike Etiek, Nuwe Testamentiese Wetenskap, Ou Testamentiese Wetenskap en 
Kerkgeskiedenis. Sy ontvang ook die toekenning vir akademiese prestasie oor die hele terrein 
van teologiese studie, asook die Cules Boshoff-erepenning. Die Cules Boshoff-erepenning 
is vir uitstaande akademiese prestasie en baie goeie leierskap in die studentegemeenskap 
soos by Huis Teologie, die Van der Hoff Teologiese Vereniging en ook in die gemeente waar 
sy betrokke was. Lynette ontvang, met lof, die toekenning in Praktiese Teologie asook die 
Kuratoriumprys vir die beste skripsie.

Behalwe Lynette en Sariné, word Daniel Steinmann (59) virtueel in Windhoek gelegitimeer. 
Daniel het gedurende die 1980’s sy teologiegrade behaal maar nooit tot die bediening 
toegetree nie. Hy is tans redakteur van die Namibia Economist, maar het hom in die loop 
van jare op uitnemende wyse teologies verryk. Die pandemie maak dit vir Daniel onmoontlik 
om vanuit Namibië die legitimasie in lewende lywe by te woon. Hy het op 8 November sy 
proeferediens aanlyn gedoen en in die daaropvolgende week sy proponentseksamen. Tydens 
sy legitimasie sal die Kommissie van die AKV in die Raadsaal van Philadelphia teenwoordig 
wees, en Daniel in Windhoek bygestaan deur familie, kollegas en enkele kerkraadslede. 
Die wonder van die moderne tegnologie bring mee dat albei partye mekaar kan sien, met 
mekaar kan kommunikeer, terwyl die nodige dokumentasie onderteken word. Later, wanneer 
hy Pretoria besoek, sal ’n geleentheid geskep word sodat hy sy handtekening in die historiese 
legitimasieboek kan aanbring.

Legitimasie 2020 in vir my ’n besondere geleentheid. Sariné, Lynette en ek was saam groentjies 
in 2015, en ses jaar later deel ek in hul vreugde. Daniel Steinmann, ’n medestudent uit die 
1980’s se legitimasie in Windhoek, is ’n kosbare virtuele eerste.

Dr André Ungerer
Hoof: Hervormde Teologiese Kollege
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Sariné Potgieter

Lynette Lötter

Prof Theuns Dreyer

Daniel Steinmann

Lief en leed

 • Prof Theuns Dreyer (emeritus) is gedurende die nag van 15 November oorlede. Hy sou op 
8 Desember 74 jaar oud geword het. In die woorde van prof Wim Dreyer in sy huldeblyk in 
die 2021 Almanak: “Waar begin ’n mens om met enkele woorde hulde te bring aan iemand 
soos prof Theuns Dreyer? Die hemelse Vader het hom met ’n skerp intellek, menslikheid, 
inherente leierskapsvaardighede, akademiese integriteit en diep geloof geseën en toegerus. 
Hierdie gawes uit die Vaderhand het hy onbaatsugtig en met toewyding tot voordeel van die 
Hervormde Kerk aangewend.” Die roudiens vind plaas om 11:00 op Vrydag 20 November 
vanuit Gemeente Montana, waar hy die afgelope jare as pastorale hulp gewerk het. Ons 
innige simpatie gaan aan sy kinders, dr Anet Dreyer-Krüger (Rustenburg-Suid) en ds 
Thomas Dreyer (Wapadrant), sy kleinkinders en ander familie. 

 • Ds Willem Kok van Gemeente Potchefstroom en skriba van die Kommissie van die AKV 
se vader, mnr Danie Kok, is Woensdag 11 November skielik oorlede. Hy was 85 jaar oud. 
As boer het hy na aan die natuur en naby God geleef. As gelowige en kerkmens het hy 
net op God vertrou. Sy roudiens het Dinsdag 17 November vanuit Gemeente Carletonville 
plaasgevind. Ons bid die familie die Here se troos toe met hul groot verlies. Ds Willem 
Kok laat weet soos volg: “Baie dankie aan elkeen vir u meelewing met ons groot verlies 
en hartseer. My pa was ’n voorbeeld van harde werk en vaste vertroue in God. Hy het 
gesterf terwyl hy in die koöperasie mieliesaad vir die nuwe seisoen gekoop het. Ek het baie 
waardering vir elkeen se medelye en omgee.”

 • Ds Fanie Swanepoel (emeritus) en sy vrou, Elsa, vra dat ons hierdie skrywe plaas:  
“Van ’n diep dankbare en geseënde huisgesin: Ek en Elsa kom uit dieselfde agtergrond: 
twee oortuigde gelowige huisgesinne, belydende lidmate van die NHKA. Ons is in dieselfde 
Kerk gedoop, het daar belydenis afgelê en is op 26 November 1955 daar getroud. Ons 
ken mekaar al 71 jaar, is 65 jaar getroud en ek 65 jaar in die bediening. Ons het twee 
kinders. Elsa, ons dogter, het vyf kinders en nege kleinkinders. Gerhard, ons seun, en sy 
vrou Nellie, het twee kinders en twee kleinkinders. Ek het al die kinders getrou, klein- en 
agterkleinkinders gedoop. Een agterkleinkind is oorlede, gebore met ’n ongeneeslike siekte 
(Krabbe disease): Dit was onbeskryflike lyding en vir ons almal ’n droewige tyd. Ek en Elsa 
kan verder in alles met die grootste vreugde en dankbaarheid lewe. Op 89 jaar is ons nog 
so bevoorreg – onbegryplike genade, alles onverdiend – dat ons mekaar nog het, saam 
kan lag, saam kan huil, met mekaar kan gesels, en dat ons saam kon werk en dien in die 
wingerd van die Here. Ons hele gesin is vir ons ’n kosbare skat, ons kan mekaar nog geniet 
en liefhê. Ons kan nooit genoeg dankie sê nie: Soli Deo gloria.”

 • Baie geluk aan die drie studente wat Donderdag 19 November gelegitimeer word: Sariné 
Potgieter, Lynette Lötter en Daniel Steinmann. 

 • Die volgende predikante verjaar tot 27 November, en word hartlik geluk gewens:
 ○ Vrydag 20 November: Prof J (Johan) Buitendag (67) (emeritus) en    

 ds CJA (Cornie) Pieterse (72) (emeritus) 
 ○ Sondag 22 November: Dr PB (Piet) Boshoff (71) (emeritus),     

 Di PR (Rudi) Janse van Rensburg (27) (Ottosdal) en   
 LS (Lammert) van Rooyen (52) (Lichtenburg-Oos) 

 ○ Maandag 23 November: Di ME (Mariaan) Beukes (58) (Meyerton/Sonlandpark) en  
 HS (Henk) Joubert (58) (Welgelegen-Pietersburg) 

 ○ Dinsdag 24 November: Di JJ (Jacques) Pieterse (52) (Laer Suidkus) en   
 CAP (Neels) van Tonder (64) (Warmbad) 

 ○ Donderdag 26 November: Ds GJ (Gert) van Staden (73) (emeritus) 
 ○ Vrydag 27 November: Ds MA (Michael) Müller (28) (Klerksdorp-Wilkoppies) 

Gemeentes en bediening

 • Gemeente Magaliesmoot is dankbaar om vanjaar haar 50ste bestaansjaar te vier. 
Die gemeente is op 20 November 1970 gestig. Op 15 November het Piet Smit tydens ’n 
vervroegde Kerssangdiens opgetree. Op 22 November vanaf 09:00 kuier die gemeente 
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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. 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 in die omgewing van Sabie en Witrivier vakansie hou, word 
genooi om die volgende eredienste waar te neem:

 ○ Sondag 20 Desember 2020: Sabie 08:00 en Witrivier 10:00
 ○ Vrydag 25 Desember 2020 (Kersdag): Witrivier 07:00 en Sabie 09:00

U sal vergoed word teen die tariewe soos vasgestel deur die Kerkkantoor. Kontak die ge-
meente by ned.herv@telkomsa.net / 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.

 

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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Vergaderings

 • 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 
is pas aan gemeentes gestuur. Hierdie uitgawe is ook 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

Studentesake
 • Ouers en kerkrade word versoek om inligting aangaande skoolverlaters of ander 

jongmense wat van voorneme is om volgende jaar na Bloemfontein te kom vir studies 
of werk, aan Gemeente Bloemfontein deur te gee. Die kerkraad wil graag na die jongmense 
van die platteland omsien en hulle geestelik versorg. Ons e-posadres is: 
nhgbloem@gmail.com.

 • 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:nhgbloem@gmail.com
mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
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’n Gedig
jaar van sterftes

was daar hierdie jaar ’n dorsmasjien?
was dit ’n sekel se lem wat hulle stomp

afgemaai het op ’n streep? hoe broos 
is die torso dan van aardbewoners nie!

en die windstil seisoen sleep voort
die grond bly dors, die son ’n vuurbees

elke klip se temperatuur laat voete brand
en wie sal die verskroeide spore genees?

wat het geword van die groen stroom
waarlangs kannas groei, in aller yl?

in die bloekomboom gedy die takke nou
met blare dun soos bokkoms op ’n ry

Marlise Joubert
(Uit: Grondwater, 2019)

Barmhartigheid
 • Die jaar 2020 word gekenmerk deur enorme aanpassings op alle gebiede, en hier teen die 

einde van die jaar probeer ons steeds om sin te vind in die gebeure rondom ons en ook 
om sinvolle beplanning te doen vir die toekoms. Die NHSV Dagbestuur het aanvanklik 
beplan om die Nasionale Kongres van 2020 te skuif na 2021 vanweë die pandemie. 
Na die afgelope NHSV Dagbestuursvergadering, waar verskeie opsies deeglik bespreek 
is, al die voor- en nadele teen mekaar opgeweeg is en gemeentes en NHSV takke se 
huidige situasies in ag geneem is, is die besluit geneem om die Nasionale Kongres van 
2020/2021 af te stel. Ons 49ste Nasionale Kongres sal dus DV plaasvind in 2023. NHSV 
Streekbyeenkomste vir 2021 sal steeds voortgaan soos ons aanvanklik beplan het vir 
volgende jaar. Ons 2020-tema – Lééf die liefde – “Laat julle lig so voor die mense skyn” – is 
ook ons tema vir 2021 en word gebruik vir die streekbyeenkomste wat gaan plaasvind. Die 
Nasionale Kongres dien altyd as vertrekpunt vir die volgende drie jaar se beplanning en 
aksiestappe wat daaruit vloei. Die NHSV Dagbestuur het dit goedgedink om die naweek 
van 19-21 Februarie 2021, wanneer die NHSV Hoofbestuursvergadering plaasvind, in te 
rig in die vorm van ’n NHSV Blomberaad. Die belangrikste punte wat by die Nasionale 
Kongres behandel sou word, sal tydens die Blomberaad in diepte bespreek word tydens 
’n werksessie om beplanning vir die volgende drie jaar in plek te stel. Na afloop van die 
Blomberaad sal al die gebruiklike verslae wat by die Nasionale Kongres sou gedien het, 
beskikbaar wees vir NHSV takke, asook die beplanning vir die drie jaar vorentoe. Mag ons 
ligdraers in hierdie wêreld wees en 2021 hoopvol tegemoet stap met ’n dankbare hart dat 
God vir ons sorg. 

https://www.litnet.co.za/author/desmond-gird/
https://nhka.org/wp-content/uploads/2020/11/Brosjure-Diploma-in-Bediening.pdf


6

 • 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. 

 • 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

Toerusting
 • Lees die onderhoud wat Melt Myburgh gevoer het met prof Johann Beukes, Afrikaans 

die soepelste taal vir filosofie, by https://www.litnet.co.za/johann-beukes-afrikaans-
die-soepelste-taal-vir-filosofie/. Prof Beukes, leraar in Gemeente Weltevreden, is ook 
ereprofessor in filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat en residensiële assosiaat by 
die Sentrum vir die Geskiedenis van Filosofie en Wetenskap aan Radboud Universiteit 
Nijmegen in Nederland. 

Allegaartjie
“Soggens sesuur is dit koffie-en-koerant. ‘Twee goed wat sinoniem is met mekaar. My ma, 
sy’s nou al 96, het op tien Die Volksblad begin lees. Sy’s nog blakend gesond en bly in haar 
eie meenthuis in Bloemfontein. Toe die papier-Volksblad gestaak is, was dit vir haar ’n groot 
slag. Sy kan nie met ’n rekenaar werk nie en sy voel nou herderloos. Sy kry darem nog 
Sondae Rapport, dis vir haar wonderlik om nog ’n papierkoerant te kan vashou.’ ” (Rudie 
van Rensburg, skrywer, in Rapport, 15 November 2020)

Prof Johann Beukes

https://nhsv.org.za/wp-content/uploads/2020/09/NHSV-BL-Aansoekvorm-21.pdf
mailto:Seniordalpta@gmail.com
https://www.litnet.co.za/johann-beukes-afrikaans-die-soepelste-taal-vir-filosofie/
https://www.litnet.co.za/johann-beukes-afrikaans-die-soepelste-taal-vir-filosofie/
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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

Ek vra U nie om my meer tyd te gee nie,
ek vra U ’n groot kalmte om elke uur te vul.

Ek vra van U omsigtigheid 
dat ek nie my tyd doodmaak nie
en dit nie wegjaag of bederf nie.

Elke uur is ’n vak grond.
Ek wil dit oopploeg en liefde saai,
gedagtes en gesprekke,
sodat daar vrug kan wees.

 Jörg Zink
 (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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