
Terugblik op ’n moeilike tyd
As jong dominee was ek vir agt jaar ’n Weermagkapelaan. Ek onthou die eerste klomp 
troepies wie se “uitklaar” ek beleef het nog baie goed. Ons het ’n parade gehad, en nadat 
hulle uitgetree het, was hul diensplig afgehandel.

Ek het met van hulle gepraat na die tyd en gevra wat hulle nou gaan doen en hoe hulle hul tyd in 
die Weermag beleef het. Twee goed het my opgeval. Die een was dat die Maak vinnig! en die Wag! 
hulle geïrriteer het. En die tweede ding wat almal van hulle gesê het, was dat dit ’n slegte tyd was 
wat lekker is as jy terugkyk.

En hier staan ons aan die einde van 2020. ’n Jaar van Maak vinnig! en Wag! En ’n jaar waarvan 
nog nie almal die lekker na die tyd ervaar het nie...

Ja, daar was hierdie jaar ’n hele paar raakpunte met baie van ons se Weermagdae. Die vyf weke 
van – wat sal ’n mens dit noem? Niks en niemand kon ons daarop voorberei het nie. En toe 
die realiteit. Die ekonomie is in die moeilikheid, mense het hul werk verloor, kennisse sterf aan 
Covid-19, die emosionele uitputting, die onsekerheid...

Ek wens soms tydreis het bestaan, dan kon ons iemand terugstuur in die verlede in om alles terug 
te draai, alles beter te laat uitwerk. Kom ons wees eerlik, waar ek hier skryf, het ek pas gelees dat 
’n tweede vlaag infeksies meer en meer na ’n werklikheid lyk.

En tog, ten spyte van al hierdie negatiewe dinge, is so baie positiewes gebore. Ons werk anders, 
dink anders, kuier anders. Ons verkondig die evangelie anders.

Wat die belangrikste is, is dat ons as Christene in hierdie jaar gesien het dat God nie soos alles om 
ons verander het nie. En dit is die rots waaraan ons in hierdie storm kan bly vashou. Hoe aktueel 
is hierdie feit nie juis hier in die Adventtyd en uiteindelik op Kersdag nie! God het toe en ook nou sy 
kinders nie vergeet nie. Hy het sy Seun gestuur om vir ons as offer die prys vir ons skuld te betaal.

Hierdie jaar was die een feit uit die Skrif wat my deur alles gedra het die feit dat die engel vir Josef 
in die Matteus-evangelie sê die mense sal Jesus Immanuel noem, God met ons. En ek het onthou 
wat Jesus se laaste woorde in dieselfde Evangelie is: En onthou, Ek is by julle al die dae tot die 
voleinding van die wêreld (Matt 28: 20).

Ja, hierdie jaar was nie lekker nie. Vir die manne, dit was soos ’n “oppie” by die skietbaan. Daar 
was trane, sweet, nagte se wakker rondrol. En tog kan hierdie jaar ook in my toekoms en in jou 
toekoms dalk ’n jaar wees waarop ons gaan terugkyk en sê dat, ten spyte van die swaarkry, dit ’n 
lekker jaar was. Want onthou, God is steeds by my en jou, in 2020, in 2021 en tot aan die voleinding 
van die wêreld.

Onthou dit hierdie Kersfees, onthou dit in 2021.

En terloops, wees maar versigtig met die nuwejaarsvoornemens. 2020 het ons geleer om meer op 
God te vertrou en minder op onsself.

Geseënde Kersfees en 2021!

Ds Willem Sauer 
Redakteur: Die Hervormer en Blitspos

*** Hierdie is die laaste uitgawe van Blitspos vir 2020. Die eerste uitgawe van 2021 verskyn 
op Donderdag 14 Januarie.
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Dr Elritia le Roux

Lief en leed

 • Ons innige simpatie gaan aan mev Sarie Roux van die Sinodale Dienssentrum en haar 
familie met die afsterwe van haar suster, Melanie Perceval (35), op 28 Oktober. Sy het 
op Saterdagoggend 24 Oktober ’n epileptiese aanval gehad, waarna sy na die hospitaal 
geneem is. Op Woensdag die 28ste om 02:50 is sy oorlede. Na die tyd is ’n gewas op haar 
brein gekry, sowel as ’n swart kol op haar een long.

 • Ons innige simpatie gaan ook aan mnr Louwrens Pretorius van die Sinodale Dienssentrum 
met die afsterwe van sy ouma, mev Dora Viljoen (89), op Vrydag 27 November, na ’n kort 
stryd met kanker. Louwrens sê sy was ’n gelukkige en liefdevolle mens – alles wat ’n mens 
in ’n ouma soek – en sal altyd hul voorbeeld bly.

 • Mev Anne Barkhuizen, vrou van prof Jan Barkhuizen, het Woensdagoggend 2 Desember 
’n heupoperasie ondergaan. Hulle het Sondag nog die bekendstelling van die nuwe 
Bybelvertaling in Bloemfontein bygewoon, omdat prof Jan ’n groot aandeel aan hierdie 
jarelange projek gehad het. Ons bid haar spoedige herstel toe.

 • Dr Elritia le Roux het op Sondag 22 November haar afskeidspreek gelewer in Gemeente 
Middelburg. Sy emigreer aan die einde van die jaar na Duitsland. Sy behou kragtens 
Ordinansie 3.2.14.1 ampsvoorreg totdat sy as predikant van die Freie Evangelische 
Gemeinden Deutschland bevestig is en dus lidmaat van dié kerk word. 

•	 Die volgende predikante verjaar tot 15 Januarie 2021, en word hartlik geluk gewens:

 ○ Donderdag 3 Desember: Dr SM (Sanrie) de Beer (51) (Philadelphia/   
 Bybelgenootskap)

 ○ Dinsdag 8 Desember: Di S (Susan) van Schalkwyk (60) (Van Warmelo) en   
 M (Markus) Pretorius (34) (Eendracht) 

 ○ Vrydag 11 Desember: Dr GCJ (Gerhard) Nel (54) (Horison Roodepoort),  
 di CJ (Johan) Bezuidenhout (58) (Ermelo-Suid),  
 DS (Daan) Smit (72) (emeritus) en     
 AV (Antonie) van Staden (50) (beroepafwagtend) 

 ○ Saterdag 12 Desember: Ds MJ (Martin) Fouché (62) (Riebeeckstad/Virginia) 
 ○ Sondag 13 Desember: Di JP (Johan) du Preez (50) (Van der Hoff) en    

 A (Annézel) Meiring (35) (beroepafwagtend) 
 ○ Maandag 14 Desember: Ds G (Gustav) van Zyl (33) (Phalaborwa) 
 ○ Woensdag 16 Desember: Di JJ (Johan) du Toit (84) (emeritus),     

 JC (Johann) Marnewick (57) (Johannesburg-Wes),  
 M (Martin) Meyer (55) (Secunda) en     
 C (Charlene) van der Merwe (50) (beroepafwagtend) 

 ○ Vrydag 18 Desember: Ds JJC (Ogies) du Plooy (80) (emeritus) 
 ○ Saterdag 19 Desember: Ds MA (Marius) Venter (55) (emeritus) 
 ○ Sondag 20 Desember: Ds PC (Peet) Swanepoel (67) (emeritus/Nkana)  
 ○ Dinsdag 22 Desember: Ds JH (Jan) van Staden (62) (Bronkhorstspruit)  
 ○ Woensdag 23 Desember: Ds FP (Phillip) Horn (60) (emeritus/Bethlehem) 
 ○ Maandag 28 Desember: Ds CM (Corlien) van der Merwe (49) (Hartebeestpoort) 
 ○ Dinsdag 29 Desember: Ds PR (Philip) Prinsloo (74) (emeritus) en    

 dr PJ (Piet) van Staden (75) (emeritus) 
 ○ Saterdag 2 Januarie: Ds WA (Willem) Dreyer (30) (Delareyville) 
 ○ Sondag 3 Januarie: Prop M (Mari-Louise) Trollip (26) (beroepafwagtend) 
 ○ Maandag 4 Januarie: Dr JP (Kobus) Labuschagne (76) (emeritus) 
 ○ Dinsdag 5 Januarie: Dr (Christo) Pretorius (52) (Pretoria/Wonderboom-Suid) 
 ○ Woensdag 6 Januarie: Ds HF (Hennie) Louw (51) (Drie Riviere) 
 ○ Saterdag 9 Januarie: Ds I (Ivan) Katzke (53) (Bloemfontein) 
 ○ Sondag 10 Januarie: Ds JH (Jan) Kay (67) (emeritus/Utrecht/Vryheid) 
 ○ Dinsdag 12 Januarie: Di A (Annerie) Conradie (49) (Culembeeck) en   

 DS (Dawie) Jacobs (53) (Dolfynkus/Durban-Suid) 
 ○ Woensdag 13 Januarie:  Dr FJ (Frikkie) Labuschagne (54) (Sinodaal) 
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 ○ Donderdag 14 Januarie: Di J (Japie) Coetzee (70) (emeritus),     
 JMC (Chris) de Beer (63) (emeritus) en    
 CJA (Tony) Simpson (79) (emeritus) 

 ○ Vrydag 15 Januarie: Di W (Werner) Olivier (52) (siekte-emeritaat) en  
 GJC (Chris) Schoeman (71) (emeritus) 

Gemeentes en bediening

 • Die Sinodale Dienskantoor sluit op 22 Desember 2020 en heropen op 4 Januarie 2021. 
Die amptelike opening van die Sinodale Dienssentrum vind plaas op Maandag 18 Januarie.

 • Prop L (Lynette) Lötter (beroepafwagtend) het die beroep na Montana (deeltyds) aanvaar. 

 • Ds RJ (Rudi) Rust (Vanderbijlpark-Oos) het die beroep na Vaalpark (deeltyds) aanvaar. Hy 
sal by albei gemeentes werksaam wees. 

 • Ds RTI (Robby) Pienaar van Gemeente Ogies emeriteer op 31 Maart 2021.

 • Prof EC (Elsabé) Kloppers aanvaar op 28 Februarie 2021 vervroegde emeritaat.  

 • Ds MS (Marius) Jansen van Vuren van Gemeente Ventersdorp aanvaar op 28 Februarie 
2021 vervroegde emeritaat.

 • Die Kommissie van die AKV stem in dat ds PJE (Piet) Botha (emeritus) tot 30 Junie 2021 
in Gemeente Klerksdorp werk.

 • Ds EN (Nastasia) Vosloo-Steyn is losgemaak van gemeentes Donegal en Molopo en in 
die Kerk beroepbaar gestel. 

 • Prof CJ (Johann) Beukes verander met ingang van 1 Maart 2021 van lewenstaat. Hy bly 
predikant van Gemeente Weltevreden tot 28 Februarie 2021.

 • Ds MJ (Marna) van der Westhuizen (beroepafwagtend) het van lewenstaat verander.

 • Ds C (Corné) Lemmens (beroepafwagtend) het van lewenstaat verander. 

 • Die Kommissie van die AKV het dr GMJ (Gafie) van Wyk van Gemeente Kaapstad benoem 
as nuwe redakteur van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) in die plek van dr E 
(Elritia) le Roux wat na Duitsland emigreer. 

 • Die Kommissie van die AKV het ds D (David) Barnard van Gemeente Magaliesmoot 
benoem as nuwe redakteur van die Bybelse Dagboek in die plek van dr GJ (Gert) Malan, 
wat die redakteurskap bedank het.  

 • Die Inligtingsvergadering vind op 21 en 22 Februarie 2021 plaas. 

 • Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) vind op 17 Maart 2021 plaas. 
Die Universiteit van Pretoria se klasse hervat eers op 15 Maart 2021.

 • Die Kommissie van die AKV het goedgekeur dat die tweede Sondag in Februarie 2021 
se deurkollekte aangewend kan word vir die aanvulling van die NHSV se Beurs- en 
Leningfonds.

 • Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) versoek gemeentes om hul bydraes in 2021 
met 5% aan te pas, en gemeentes wat tans geen bydraes gemaak het nie, word versoek 
om ook in 2021 ’n bydrae te maak, al is dit dan selfs ’n beskeie bydrae.  Die Kommissie van 
die AKV sal gemeentes versoek om steeds een Sondag se bydrae aan die BSA af te staan, 
maar om hul gereelde bydraes so ver moontlik maandeliks oor te betaal. Gemeentes kan 
oorweeg om hul bydraes reeds op die Sondag naaste aan Bartolomeusnag (24 Augustus) 
oor te betaal, eerder as om te wag tot Hervormingsondag.

Prop Lynette Lötter

Ds Rudi Rust

Ds Nastasia Vosloo-
Steyn

Dr Gafie van Wyk

Ds David Barnard
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 • Die Kommissie van die AKV neem kennis van die volgende skrywe van ds WA Botha: “’n 
Verdere versoek is dat ons in Australië graag ingelig wil word oor mense wat emigreer. Die 
Kerk hier maak ’n baie harde landing aansienlik sagter. Wat die Kerk hier vir ons beteken 
het, kan nie onder woorde gebring word nie. Omdat lidmate so hard werk in Australië, kan 
hulle baie maklik kerklos raak. Julle is dus baie welkom om my besonderhede vir mense in 
Australië te gee.” Ds Botha se e-posadres is williebotha1773@icloud.com. 

 • Bybelvasvra. Die Konteks Bybelvasvra het die afgelope naweek geskiedenis gemaak 
toe die nasionale Vasvra vir die eerste maal ooit slegs elektronies plaasgevind het. Baie 
dankie vir almal se ondersteuning, deelname en reëlings in hierdie verband. Die bestek vir 
2021 se Vasvra sal vroeg in die nuwe jaar gekommunikeer word. Wie weet? Miskien is die 
elektroniese manier van deelname ’n opsie wat dalk langer met ons gaan wees. Alle spanne 
wat deelgeneem het aan 2020 se nasionale Bybelvasvra, was in die ope afdeling. Die 
uitslae is soos volg:

 ○ Eerste plek: Potchefstroom Moedergemeente (spanleier Kobie Harmse) met 96%.
 ○ Tweede plek: Gemeente Montana (spanleier Analise van der Linde) met  91%.
 ○ Derde plek: Gemeente Kempten (spanleier André Pieterse) met 71%.

Baie geluk aan al die wenners. Daar sal reëlings getref word om trofeë en pryse te oor-
handig.

 • Regstelling. Dr Gerhard Lindeque van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika laat 
weet soos volg aangaande die inligting in die voorbladteks van verlede week se Blitspos: 
“Medewekers aan die Bybel 2020-vertaling vanuit die Nederduitsch Hervormde Kerk van 
Afrika volgens die lys agter in die eerste druk is prof JH Barkhuizen, prof APB Breytenbach, 
dr EM Cornelius, dr SM de Beer, prof PJ Jordaan, prof A Kruger, ds C le Roux, dr GC 
Lindeque, prof JP Oberholzer, ds MJ Slabbert, ds CP van der Walt, dr P van Staden en dr 
WC van Wyk (jr). Nie alle medewerkers kon tot aan die einde van die proses saamwerk nie. 
Die inkorting van die proses het meegebring dat sommige medewerkers wat wel gewillig 
was om saam te werk, nie enduit deel van die proses kon bly nie.”

 • Beskikbaarheid van die Bybel 2020-vertaling. Die eerste oplaag van die Bybel 
2020-vertaling is uitverkoop by die Bybelgenootskap. Die volgende besending word 
in Februarie 2021 verwag. Die goeie nuus is egter dat aldrie uitgawes van die Bybel 
2020-vertaling gratis gelees kan word deur die toepassing BibleSA by iStore of Play Store 
af te laai. Dit sluit ook die uitgawe met die deuterokanonieke boeke in. Daar is ook ’n groot 
aanvraag na ’n grootdrukuitgawe van die Bybel 2020-vertaling. Die Bybelgenootskap het 
reeds begin met die proses om ’n grootdrukuitgawe voor te berei. Dit behoort egter eers 
teen die einde van 2021 beskikbaar te wees.

 • Gemeente Weltevreden in die ring van Roodepoort beskik oor ’n vakante werkruimte vir 
’n voltydse predikant vanaf 1 Maart 2021. Die traktement en ander voordele geld volgens 
die aanbevole skale van die Kerk. Aangesien die gemeente in ’n jong predikant wil belê, 
sal voorkeur verleen word aan predikante met tien jaar of minder diens. Predikante wat 
belangstel om na die gemeente beroep te word en graag ’n diens in die gemeente (teen 
billike vergoeding) wil lei voor 1 Maart, kan ’n e-pos stuur aan sowel die skriba, oudl Danie 
Jansen van Rensburg, by dokdanie@vrnet.co.za, as die viseskriba, oudl Nelius Tolmay, by 
neliust@me.com. Predikante wat belangstel om vir die beroep na die gemeente oorweeg 
te word maar nie in staat is om ’n diens voor 1 Maart in die gemeente te lei nie, of vir wie 
daar nie ’n preekgeleentheid voor 1 Maart gebied kon word nie, kan tot einde Februarie 
2021 ’n verkorte CV stuur na dieselfde adresse. Die kerkraad wil graag die beroep van ’n 
volgende predikant voor 31 Maart 2021 afhandel.

 • 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.

Ds Willie Botha

mailto:williebotha1773@icloud.com
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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 
kontakbesonderhede 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. 

• Gemeente Laer Suidkus nooi lidmate wat vakansie hou aan die Suidkus van KwaZulu-
Natal uit na ons eredienste. Vakansiegangers wat in die verlede die eredienste te Port 
Edward bygewoon het, moet asseblief daarop let dat as gevolg van Covid-komplikasies met 
die gebruik van die skoolsaal te Port Edward daar voorlopig steeds slegs te Port Shepstone 
in die kerkgebou eredienste gehou word. Die eredienstye is soos volg: Elke Sondag om 
09:30, Kersfees om 07:00. Die adres is Scottstraat 3, Port Shepstone. Kontak ds Jacques 
Pieterse by 082 458 4482 of skriba Theuns Koekemoer by 082 468 0185. (Die landlyn-
nommer bestaan nie meer nie.)

 • 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 
gemeente 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.

 
Kerklike publikasies

 • Gemeentes word versoek om die besonderhede te verskaf van enige emerituspredikante 
en/of predikanteweduwees in hul geledere, sodat hul komplimentêre eksemplare van die 
Almanak/Bybelse Dagboek saam met die res van die gemeente se bestelling versend kan 
word. Stuur die besonderhede asseblief aan mev Sarie Roux by sentik@nhk.co.za

mailto:njssteenekamp@gmail.com
mailto:njssteenekamp@gmail.com
mailto:nhkdullstroom@gmail.com
mailto:johannapieterse01@gmail.com
mailto:ned.herv@telkomsa.net
mailto:johan@nhk.co.za
mailto:sentik@nhk.co.za
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Studentesake

 • Ondertekening van die ooreenkoms tussen Skillpro 
en die NHKA. In Blitspos van 1 Oktober skryf dr André 
Ungerer oor ’n skat wat die Hervormde Kerk gevind 
het. Dit is die aandeel in die Diploma in Bediening wat 
Skillspro aan die NHKA geskenk het. Die ooreenkoms 
vir hierdie vennootskap is onderteken deur dr Frikkie 
Labuschagne namens die Kerk, mnr Gustav Janse 
van Rensburg van Skillspro, en ds Bouwer Serfontein 
wat die kursus ontwikkel het. Hierdie vyf jaar lange 
deeltydse kursus is juis gemik op persone wat nie voltyds 
kan studeer nie. Dit is ’n uitstekende geleentheid om 
kerkraadslede, kategete en lidmate toe te rus vir dienswerk binne en buite die kerk. Maak 
asseblief hierdie kwalifikasie bekend in elke gemeente. Verdere inligting kan verkry word 
van ds Bouwer Serfontein by 082 339 7854 of ministry@skillspro.co.za . 

 • 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:ministry@skillspro.co.za
mailto:nhgbloem@gmail.com
mailto:nhgbloem@gmail.com
mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
https://nhka.org/wp-content/uploads/2020/11/Brosjure-Diploma-in-Bediening.pdf
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’n Gedig

Maria

Deur daardie tuintjie het sy stil gegaan,
haar hande need’rig oor haar bors gevou, 
toe hy, verblindend soos die son, daar staan:
drie wit lelies het hy in sy hand gehou.

Half-skaam, verleë, het sy opgekyk
en is opeens met groot vrees bevang:
sy oë het van haar nie afgewyk,
sy vleuels het oor heel die tuin gehang.

“Geseën is jy onder die vroue” – sy woorde –
of was dit winde? – verruis nog in haar oor,
toe hy teen die son in goue vlug verdwyn...

Sy het haar neergebuig en half-versmoorde
klein snikkies in haar hart gehoor,
van verlossing reeds die vreugde en die pyn.

WEG Louw
(Uit: “Vier sonnette” in Versamelde gedigte, 1988)

Toerusting

 • Op Sondag 6 Desember om 13:00 word op Radio Kansel (DStv Radio Kanaal 882; AM 
657; www.radiopulpit.co.za) ’n debat uitgesaai wat handel oor die onderwerp van aborsie. 
Dr Tanya van Wyk (NHKA) en dr Isak Burger (AGS) het met mekaar in gesprek getree.  

 • Prof Johann Beukes se boek Foucault in Iran 1978-1979, wat handel oor Foucault 
se problematiese ekskursie na Iran in 1978, is by AOSIS Scholarly Books in Kaapstad 
gepubliseer. Dit kan gratis aanlyn afgelaai word by https://books.aosis.co.za/index.php/
ob/catalog/book/203

Boodskap van die NHSV: Kersfees 2020

Lank, lank gelede, het ’n wyse en goeie koning in Persië regeer. Hy was baie lief vir sy 
mense. Hy het belanggestel in hulle. Hy wou alles weet omtrent hul lewens en hul uitdagings. 
Hy het dikwels aangetrek soos ’n gewone werker of soos ’n bedelaar, en dan na die huise 
van die armes gegaan. Niemand wat hy besoek het, het ooit gedink dat hy hul koning 
was nie. Een dag het hy ’n baie arm man besoek wat in ’n kelder gebly het. Hy het die 
growwe, droë brood geëet wat die arm man hom aangebied het. Hy het opgeruimd en 
vrolik met hom gesels. Toe is hy weg. Later het hy die arm man weer besoek en aan hom 
sy identiteit bekend gemaak. Die koning het gedink die man sou sekerlik vra vir die een of 
ander geskenk of guns, maar hy het nie. In plaas daarvan het die arm man gesê: U het u 
paleis en u glorie agtergelaat om my te kom besoek, in hierdie donker en treurige plek. U 
het die droë brood geëet wat ek u aangebied het. U het blydskap in my hart gebring. Vir 
ander het u duur geskenke gegee. Vir my het u uself gegee. 

Die Koning van die konings, die Heer Jesus Christus, het Homself vir my en jou gegee. Die 
Bybel noem Hom die onuitspreeklike geskenk (2 Kor 9: 15).

As ons grootste behoefte was na inligting, sou God vir ons ’n opvoeder gestuur het.

As ons grootste behoefte was na tegnologie, sou God vir ons ’n wetenskaplike gestuur het.

As ons grootste behoefte geld was, sou God vir ons ’n ekonoom gestuur het.

Dr Tanya van Wyk

https://books.aosis.co.za/index.php/ob/catalog/book/203
https://books.aosis.co.za/index.php/ob/catalog/book/203
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As ons grootste behoefte plesier was, sou God vir ons ’n vermaaklikheidskunstenaar 
gestuur het.

Maar ons grootste behoefte was vergifnis, daarom het God vir ons ’n Verlosser gestuur.

Mag Kersfeesvreugde in jou hart brand en mag die boodskap van Kersfees – die een van 
Jesus se liefde vir ons elkeen – sy weg oor jou lippe vind. 

       Ds Janine Bevolo-Manders

Boodskap van TOIBO

Die jaar snel ten einde. Wanneer ek terugkyk op die jaar wat verby is, kyk ek tog terug met 
dankbaarheid. Die Covid-19-pandemie het ons almal onverwags gevang en ons in ons 
spore gestuit. Dit het ons egter gedwing om planne te maak en die uitdagings meer kreatief 
en innoverend aan te pak. 

Die positiewe
 ○ By Transvalia-skool is gevind dat ouers baie meer betrokke geraak het en die skool en 

hul kinders ondersteun het.
 ○ By Transoranje-skool het die Departement van Onderwys ’n bus beskikbaar gestel om 

leerders te vervoer omdat die koshuise noodgedwonge gesluit moes word.
 ○ By Prinshofskool is die kinders met hul terugkeer na die skool elke dag voorsien van 

ontbyt en middagete. Twee nuwe rekenaarsentrums is opgerig vir die Grondslagfase. 
Daar is opnuut besef dat kinders, veral die kind met blindheid, van kleins af moet leer 
om ’n rekenaar of tablet te gebruik. 

 ○ By Hoërskool Martie du Plessis is daar sedert Maart begin met WhatsApp-klasse vir 
elke graad, en die kurrikulum vir die graad 12-leerders kon sonder enige probleme 
afgehandel word.  Daar is vanjaar 41 matrikulante wat hul eindeksamen aflê.

 ○ By Sonitusskool het die onderwyspersoneel lugtyd geborg en die ekstra myl geloop om 
sommige lesse meer as een maal aan te bied.

Die negatiewe
Al die skole het ondervind dat baie ouers nie hul finansiële verpligtinge kan nakom nie 
omdat hulle hul werk verloor het. Dit plaas hul begrotings onder geweldige druk.

Baie dankie vir voorbidding en finansiële ondersteuning die afgelope jaar. Mag hierdie 
Kerstyd vir u en u geliefdes ’n ware Christusfees wees.

Mev Arina Jooste

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. 

 • 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.

https://nhsv.org.za/wp-content/uploads/2020/09/NHSV-BL-Aansoekvorm-21.pdf
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 • 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
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Gebed vir Desember

Here ons God, ons word soms bang, 
maar gee tog dat ons nie sal wanhoop nie.
As ons teleurgestel word,
moenie dat ons bitter word nie.
As ons val, 
moenie dat ons bly lê nie.
As niks meer sin maak nie,
moenie dat ons vergaan nie.
Nee, laat ons juis dán die troue liefde ervaar
wat U beloof het vir gebrokenes,
hulle wat verslae voor u aangesig kom staan.
U Seun het gekom vir almal wat só deur die lewe oorweldig word.
Ja, juis omdat die lewe ons almal so oorrompel
en so weerloos laat,
is Hy in ’n stal gebore en het Hy aan die kruis gesterf.
Here, ons dink aan die duisternis en lyding van ons tyd,
aan die laste wat so baie mense moet dra,
sonder dat iemand hulle troos.
Ons dink aan hulle wat siek is na liggaam of gees,
aan die armes, die ontworteldes, die onderdruktes,
die verontregtes.
Aan kinders wat geen ouers het nie,
of wie se ouers nie regtig vir hulle omgee nie. 
Ons bid ook vir almal wat geroep is om ander te help:
regters en owerhede,
onderwysers en jeugleiers,
mense wat boeke en koerante skryf en daarmee menings vorm,
dokters en verpleegsters in hospitale,
hulle wat u Woord in gemeentes verkondig – hier naby en daar ver.
Ons dink aan hulle almal, met die bede
dat die lig van Kersfees
vanjaar helder vir hulle sal skyn, én vir ons.
Helderder as ooit tevore,
sodat hulle en ons daardeur gehelp kan word.
Ons vra dit alles op grond van die verdienste van ons Verlosser,
in wie se Naam U ons reeds gehoor het,
en ons weer en weer wil hoor.       

Karl Barth
(Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014)

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