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Daar word beweer dat die Kerkhervormer Martin Luther by geleentheid gesê het: As
ek geweet het dat die wêreld môre sal vergaan, sou ek ’n appelboom plant. Interessant
genoeg kom hierdie stelling skriftelik eintlik vir die eerste keer voor in ’n brief wat ’n Duitse
predikant, ds Karl Lotz, in 1944 aan sy kollegas skryf om hulle aan te moedig om steeds
Hitler se vergrype teen te staan. Hoewel die gety van die Tweede Wêreldoorlog reeds teen
Duitsland gedraai het, was dit ’n donker tyd met baie lyding en swaarkry, en die uitkoms
was nog ver van seker.
’n Nuwe jaar het pas aangebreek. Dit is in baie opsigte ook vir ons ’n donker tyd – die wêreldwye
Covid-19-pandemie woed meer vernietigend as ooit tevore, hier in Suid-Afrika maar ook in
baie groot lande oorsee. Die uitkoms is onseker, al kon sommige lande al begin om mense met
entstowwe in te spuit wat inderhaas ontwikkel, getoets en goedgekeur is. Ons doen en late –
ja, selfs eredienste en ander kerklike aktiwiteite – is aan talle regulasies onderworpe. En die
ekonomie lê aan flarde, veral in Suid-Afrika waar owerhede se onbevoegdheid, wanbestuur en
korrupsie reeds miljoene werkgeleenthede verlore laat gaan het.
Dit kan ’n mens moedeloos maak. Dit kan jou laat wegskram van werk en verantwoordelikheid.
Dit kan mense wetteloos laat optree.
2 Tessalonisense is ’n brief wat eweneens in ’n donker, duister tyd aan ’n klein gemeente in
die Griekse stad Tessalonika geskryf is. Die gemeente het hul lyding en swaarkry gesien as ’n
aanduiding dat die wederkoms van die Here Jesus Christus naby was. Ironies genoeg het dit
tot twee teenoorstaande reaksies onder mense gelei: Aan die een kant was daar mense wat
bang en moedeloos geraak het weens die magsvertoon en wetteloosheid van sommige in die
gemeenskap, en aan die ander kant was daar mense wat enige taak of opdrag as sinneloos
gesien het omdat hulle gemeen het dat die einde van die wêreld in elk geval enige oomblik sou
aanbreek.
Maar die apostel roep die gelowiges op om eerder goed te doen. Julle durf nie leeglê en op ander
mense teer nie. Julle moet aanhou werk en goed doen. Want julle ken die liefde van God, en julle
onthou die volharding van Christus (lees 2 Tess 3: 5).
Gelowiges kyk anders na die wêreld – selfs ’n wêreld waarin natuurrampe, pandemies,
magsvertoon en wetteloosheid ’n mens moedeloos maak. Gelowiges weet dat hierdie wêreld
God se wêreld is, sy skepping waarin Hy steeds werksaam is. Gelowiges weet dat hierdie wêreld
die wêreld is waarheen God sy Seun gestuur het – juis omdat God so lief is vir sy skepsels.
Ons weet nie wat 2021 vir ons inhou nie. Ons weet nie wie van ons mag siek word en selfs sterf
nie. Ons weet nie wie van ons ons werk en inkomste mag verloor nie. Ons weet nie of ons sal
kan studeer en kwalifikasies verwerf nie. Ons weet nie wanneer ons weer ’n erediens sal kan
hou, kategese sal bywoon, na kampe sal gaan, en ’n klomp ander gemeentelike aktiwiteite sal
kan hervat nie.
Maar ons weet dat ons in God se wêreld leef. Ons weet dat God ons liefhet en dat absoluut niks
ons van die liefde van God in Christus Jesus ons Here kan skei nie (Rom 8: 38-39). En ons weet
dat Hy ons roep om sy mond, sy hande en sy voete in sy wêreld te wees.
Laat ons in hierdie jaar nie leeglê nie. Kom ons gaan plant appelbome.
Dr Wouter van Wyk
Sekretaris: Kommissie van die AKV

Lief en leed

Mev Anna Hanekom

• Mev Anna Johanna Hanekom (80) van Gemeente Paarl is Maandagnag 11 Januarie
om 01:55 oorlede. Sy was voorheen streekvoorsitter van die NHSV in die Wes-Kaap en
voorsitter van die Tafelberger Ontwikkeling vir Bejaardesorg. Nadat sy met rumotoïede
artritis gediagnoseer is en haar gesondheid al hoe meer verswak het, het sy gedurende
die grendeltyd geval in die tehuis waar sy gewoon het en haar femur en humerus gebreek.
Na hospitalisasie het sy begin herstel, maar ’n longembolus opgedoen. Ds Hannelie Botha
skryf: Die gemeenskap, die Kerk en haar familie verloor ’n waardige en gelowige vrou. In
geloof bou ons voort op haar nalatenskap. Ons innige simpatie gaan aan haar familie en
vriende.
• Oudpredikant/oudminister Sam en Ansie de Beer van Gemeente Weltevreden se seun,
Samu de Beer, is Woensdagoggend 6 Januarie oorlede nadat hy op Nuwejaarsdag van ’n
leer afgeval het toe hy bome gesnoei het. Hy word oorleef deur sy vrou, Lanami, en twee
seuntjies, Francois (5) en Samu jr (7). Ons innige simpatie gaan aan die familie, en veral
aan Samu sr se oom, dr Paul de Beer (em).
• Oudpredikant dr Jaco Naudé se vrou, Lida Naudé, is op 20 Desember aan kanker oorlede.
Die roudiens op 29 Desember is gelei deur haar swaer, ds Fanie Naudé. Ons innige simpatie
gaan aan die familie.
• Ds Johann de Bruin (emeritus/kurator van die SP Engelbrecht-museum) se vader, mnr
Carel de Bruin (79), is die oggend van 9 Desember in sy slaap oorlede. Dit was kort
nadat ds De Bruin se moeder, mev Kotie/Jackie de Bruin (77), Sondagoggend 1 November
oorlede is. Ons innige simpatie gaan aan ds De Bruin en hul familie.

Mnr Carel de Bruin

• Twee van Gemeente Makarios se ouderlinge is gedurende Desember oorlede. Oudl
Pieter Labuschagne is op 1 Desember oorlede na ’n lang siekbed weens nierversaking.
Hy was vir baie jare ringsouderling, en het sowat tien jaar gelede ’n hartoorplanting gehad.
Oudl Jan Esterhuisen is op 29 Desember oorlede as gevolg van Covid-19. Oudl Jan se
vrou, Ellie, is besig om te herstel van Covid-19. Daar is ook van die gemeente se jeug wat
Covid-19 onder lede het. Ons innige simpatie gaan aan die gemeente en die familie van die
afgestorwenes.
• Ds Peet Swanepoel (emeritus/Nkana in Zambië) se vrou, Daleen, is met borskanker
gediagnoseer en moes Woensdag 13 Januarie ’n operasie ondergaan om die gewas
te verwyder. Dit het genadiglik nog nie versprei nie en word verwyder en met bestraling
opgevolg, en in dié stadium is chemoterapie nie nodig nie. Ons bid haar volkome herstel
toe.
• Coligny se kerkgebou het gedurende die nag van 8 Desember heeltemal afgebrand. Die
hoeksteen van die kerkgebou is in Augustus 1954 gelê. Die argitek, JH Neethling, van die
firma Neethling & Bosman is kort daarna oorlede. Die span was bekend vir die ontwerp
van talle Afrikaanse kerkgeboue. Op Saterdag 21 Mei 1955 is afskeid geneem van die ou
kerksaaltjie en die nuwe kerkgebou ingewy. (Lees die artikel van ds Gert Beukes, leraar van
die gemeente, in die Januarie/Februarie 2021-uitgawe van Die Hervormer, wat gedurende
Februarie beskikbaar sal wees.)
• Baie geluk aan prof Johan en Issie Koekemoer wat Donderdag 7 Januarie hul 60ste
huweliksherdenking gevier het!
• In 2020 se laaste uitgawe van Blitspos is ds L (Lana) van Rensburg van Koedoesrand
se verjaardag nie vermeld nie. Haar geboortedag was ongelukkig verkeerdelik op die
datastelsel aangedui as 12/06 (12 Junie) in plaas van 06/12 (6 Desember). Jammer daaroor!
• Ds Eksteen en Helene Botes van Nelspruit het Woensdag 6 Januarie vir die eerste keer
oupa en ouma geword – van ’n kleinseun. Die kleinding het 4,1 kg geweeg en was 59 cm
lank. Baie geluk!
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• Ds Annieka en Francois Pottas van Gemeente Montana se eersteling, Ise-Mari Pottas, is
Woensdag 6 Januarie gebore – ’n gesonde dogtertjie van 3,6 kg en 52 cm lank. Baie geluk
– ook aan die trotse oupa en ouma, ds Hannes en Gerda van der Merwe van PretoriaOos.
• Die volgende predikante vier vanjaar hul ampsjubileums:
25-jaar-jubileum
○ Ds JM (Janine) Bevolo-Manders – Witfontein/Rustenburg-Tuine
○ Prof J (Jaco) Beyers – UP/Centurion-Oos
○ Ds A (Annerie) Conradie – Culembeeck
○ Ds CJ (Johann) de Bruin – emeritus/SPE-museum
○ Ds JP (Johan) du Preez – Van der Hoff
○ Ds BM (Marita) Engelbrecht – Komatipoort
○ Ds CG (Chris) Liebenberg – Hawke’s Bay, Nieu-Seeland
○ Ds D (Dalene) Lourens – Selcourt/Springs-Noord
○ Ds G (Guilliaume) Rocher – Balfour/Heidelberg
○ Ds MJ (Martin) Slabbert – Philadelphia
○ Ds C (Charlene) van der Merwe – beroepafwagtend
50-jaar-jubileum
○ Ds PR (Philip) Prinsloo – emeritus
○ Ds DJP (Dirk) Stoltz – emeritus
60-jaar-jubileum
○ Ds PJ (Peet) Kruger – emeritus
• Die volgende predikante verjaar tot 22 Januarie 2021, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○
○
○
○
○
○

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)
Sondag 17 Januarie:
Ds CJ (CJ) van Wyk (54) (Newlands)
Dinsdag 19 Januarie:
Di IM (Retha) Losper (31) (Ogies/Suidoos-Witbank) en
MJ (Martin) Slabbert (49) (Philadelphia)
Woensdag 20 Januarie: Ds MJJ (Martyn) Redelinghuys (90) (emeritus)
Donderdag 21 Januarie: Dr J (Johan) Nel (60) (Bloemfontein-Wes), 			
di GS (Stephen) de Beer (60) (Noordwestelike Pretoria) en
GC (Gerrie) Senekal (54) (Lichtenburg)
Vrydag 22 Januarie:
Ds WJ (Willem) Slabbert (74) (emeritus)

Gemeentes en bediening
• Mev Annerien Lewis is vanaf 1 Januarie 2021 by Rata Maatskaplike Dienste (Hoofkantoor)
aangestel as Rekenmeester, nadat sy 23 jaar lank by die Sinodale Dienssentrum werksaam
was. Sy is verantwoordelik vir die volle finansiële bestuur van Rata se 15 kantore. Haar nuwe
kollegas sê Rata is bevoorreg om iemand van haar kaliber in diens te hê en verwelkom haar
met ope arms by die Rata-span. Haar kollegas by die Sinodale Sentrum gaan haar baie
mis. Dankie, Annerien, vir die kosbare diens wat jy daar gelewer het.

Mev Annerien Lewis

• 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.
• 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.
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Beplande vergaderings
• Donderdag 21 Januarie:

Redaksie van Die Hervormer

Kerklike publikasies

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 UPkampus 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.
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’n Gedig
Die roos
Ek wou laas jaar se herfs die rooi roos flenters snoei,
verpiepte nikswerd plant wat heeljaar asvaal staan
vlak langs die stoeppilaar, swaarmoedig luisvermoei
en sonder knoppe, blom of blaar of kom of gaan.
Toe sny ek hom tot net drie doringstompies af,
heel ongeërg oor hierdie sukkelstruik se lot.
Dit het gestoel, hoog, in klam stiltes van die nag,
dié kans tot vieringe van karmosyn gebot.
U laat u skepping, volke, mense, kinders staan
soms asof koud gelaat, die vroegnagsterre dof.
En U voel weg, na nêrens, selfs u mites taan.
Die wilde aarbei blom bedees u lof.
Ek bid dat nuwe knoppe oopbars in die wind
soos hangseile wat eindelik die aandbries vind.
IL de Villiers
(Uit: Jerusalem tot Johannesburg, 2005)

Allegaartjie
“As hierdie ding verby is, gaan ek self politici se name van straatbordjies afruk. Ons moet dit
vervang deur elke verpleër en nooddienswerker wat met hulle lewe betaal het.” (Dr Jacques
Koning, Montana-hospitaal, in Rapport 10 Januarie 2021)

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 twee
tweeslaapkamer-woonregeenhede beskikbaar by Frans Boshoff: Woonstel 3 teen
R485 000 en Woonstel 16 teen R439 000. Kontak mev Hannelie Fourie by 012 325 1857
x216 vir meer inligting.
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• 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
Een eenslaapkamerwoonstel te koop teen R515 000
Een 1½ -slaapkamerwoonstel te koop teen R520 000
Twee tweeslaapkamerwoonstelle te koop teen R560 000 elk
Een tweeslaapkamerwoonstel te huur teen R6 500 per maand
Navrae: Beaulah by 082 847 9544
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 632005, 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.
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Gebed vir die week
Here, hou ’n bietjie in gedagte
wat met ons gebeur het.
Kyk hoe ons verneder is.
Vreugde het verdwyn uit ons harte.
Ons vrolike danse het in treursange verander.
Die kroon het van ons koppe geval.
Dit gaan sleg met ons, want ons het sonde gedoen.
Dit het ons swak gemaak. Ons oë het dof geword.
U bly dieselfde, Here, vir ewig en altyd.
U regeer van geslag tot geslag.
Lei ons terug na U toe, Here,
sodat ons by U kan uitkom.
Maak ons lewe weer soos dit vroeër was.
Klaagliedere 5: 1, 15-17, 19, 21
(Uit: Gebede uit die Woord, CUM 2018)
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