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21 Januarie 2021

Om in te ent of nie:
Die mallemeule van die Covid-19-entstofdebat
’n Paar jaar gelede begin ek navorsing doen oor die gebruik van vitamiene-aanvullings.
Ek ontdek daar is gerekende navorsers wat sterk uiteenlopende opinies het. Dit help
my niks – hoe gaan ek ’n besluit maak? Op die ou einde besluit ek om die saak in die
praktyk te toets. Ek probeer toe twee verskillende produkte: Die een was ’n mors van
geld en die ander een het ’n reuseverskil in my algemene gesondheid teweeggebring.
Die afgelope weke doen ek soortgelyke navorsing oor Covid-19-entstowwe en lees
uiteenlopende standpunte. Aan die een kant word inenting beskou as ’n belangrike instrument
om die virus te stuit en menslike lewe op die een of ander manier te laat voortgaan. Daar is
egter ook sterk weerstand omdat dit beskou word as ’n mediese risiko, en/of gepropageer
word as ’n globale spioenasie-strategie om elektroniese opsporingstelsels in mense te plaas.
Tussen die magdom inligting wat alles as feite versprei word, is die een of ander maatstaf
nodig – ’n raamwerk om te leef met wat ons weet en wat ons nie weet nie. Om jou weg te vind
tussen die navorsing, jou geliefdes se opinies en die wegholtrein van sosiale media, is balans
lewensbelangrik. Dit berus op ’n gelytydige openheid tot kennis en ’n erkenning van die grense
van daardie kennis. Daardie balans moet geoefen word.
Op ons kontinent het ons ’n bewese tradisie van inenting, omdat ons hier meer as elders ervaring
het van die verwoesting wat virusse en pandemies kan saai. Kinders word vroegtydig ingeënt
teen onder andere tuberkulose, difterie, polio en masels. Daarom is die huidige gekibbel oor
Covid-entstowwe vir my haas onverstaanbaar. Die verspreiding van ongegronde gerugte en
absurde samesweringsteorieë oor die een of ander biologies-elektroniese beheermeganisme
is gewoon kwaadwillig. Wees eerder waaksaam dat entstowwe nie ekonomiese en politieke
speelballe word nie.
Soos Paulus, wil ek dan nou vra: Wat kan ons van al hierdie dinge sê? Kortweg: Trust in God,
but lock your car (vertrou op God, maar sluit jou motor). Dit is ’n bekende gesegde om iets
uit te druk van ’n lewe van gelyktydige kennis en vertroue. Van weet en nie-weet. Van geloof,
sowel as gesonde verstand. Die een kan nie sonder die ander nie. Dit is tog ’n hoeksteen van
ons belydenis oor ’n lewe saam met God.
’n Bykomende remedie is natuurlik om skertsend kommentaar te lewer op die mallemeule
waarop ons tans ry:
o, ons is so bang / ons is bang die virus gaan ons vang
wat sal ons doen om weg te kom? / miskien ’n rukkie sit in die son?
ŉ suurlemoen met oggend-tee? / tuisbly, en die bure by die polisie aangee?
maar wag, daar is ’n plan / om hierdie onsekerheid vinnig te verban
ons kry ’n pot, maak ’n lekker dik sop / en dis dit emmersvol, aan almal op:
twee bekers onkunde en agterdog in groot maat / vinnig opgekook op ’n warm plaat
om seker te maak dat almal eet / hou ŉ handvol soetkoek-leuens gereed
verpak dit in houers van vryheid van spraak / bemark dit as die reg om keuses te maak
want wat kan dan nou lekkerder wees / as ŉ happie om die werklikheid te genees?
só gevoed, kan ons gaan slaap / die virus en die entstof is blote verbeelding: opgemaak.
Dr Tanya van Wyk
Universiteit van Pretoria

Lief en leed
• Die Kommissie van die AKV bid vir ons Kerk en al ons lidmate wat tans Covid-19 onder
lede het of angs ervaar oor geliefdes wat ernstig siek is.

Oudl Rob Harvie

• Ds Gerhard Stoltz van die ADV se skoonma, Linette de Jager, is Dinsdag 19 Januarie
weens Covid-19 oorlede. Mev Liezel Stoltz se vader, Leon de Jager, en haar ouma het ook
Covid-19 en sterk tans goed aan. Ons bid die familie die Heer se vertroosting toe in hierdie
uiters moeilike omstandighede.
• Oudl Rob Harvie van Villieria, sekunduslid van die Kommissie van die AKV, is
Woensdagoggend 20 Januarie weens Covid-19 oorlede. Ons innige simpatie gaan aan sy
naasbestaandes.
• Ds JJ (Johan) Viljoen (emeritus) is tans baie siek met Covid-simptome en ander
lewensbedreigende toestande as gevolg daarvan. Na volledige bloedtoetse en met die
regte medikasie gaan dit al heelwat beter. Hy is egter nog baie moeg en swak, en in isolasie
vir ten minste nog twee weke. Ons bid hom algehele herstel toe.

Ds Johan Viljoen

Prof Andries en Christa
Breytenbach

Ds Eksteen en Helene Botes

• Prof Andries Breytenbach (emeritus) en sy vrou, Christa, het ook Covid-19 opgedoen.
Hulle is tans by hul kinders in Pretoria, waar prof Andries ’n suurstofmasjien gebruik. Mev
Breytenbach is nog siek, maar verbeter steeds. Ons bid hulle spoedige en algehele herstel
toe.
• Ds MCE (Eksteen) Botes van Gemeente Nelspruit aanvaar aan die einde van Januarie
emeritaat. Hy het 37 jaar lank as predikant gedien en was sedert September 2000 by
die gemeente. Voor hy na Nelspruit beroep is, was hy leraar in Glencoe, Malelane en
Komatipoort. Op Sondag 17 Januarie sou sy aftreepreek plaasgevind het, maar as gevolg
van die Covid-reëlings moes dit uitgestel word tot later in die jaar wanneer hulle weer in
Nelspruit is. Die gemeente sê dat hulle hartseer is om die egpaar te verloor, maar dat hulle
ds Eksteen en Helene die rus gun. Hy gaan vir die volgende jaar of wat nog betrokke wees
in Gemeente Gobabis, waarna hulle die wêreld vol wil toer. Die lidmate wens hulle die beste
toe: Ons sal nog formeel afskeid neem, maar tot dan, mag die Here julle lei en julle seën,
ds Eksteen en Helene.
• Die volgende predikante verjaar tot 29 Januarie 2021, en word hartlik geluk gewens:
o Donderdag 21 Januarie:
Dr J (Johan) Nel (60) (Bloemfontein-Wes),
di GS (Stephen) de Beer (60) (Noordwestelike Pretoria) en
GC (Gerrie) Senekal (54) (Lichtenburg)
o Vrydag 22 Januarie:
Ds WJ (Willem) Slabbert (74) (emeritus)
o Saterdag 23 Januarie:
Dr WC (Wouter) van Wyk (58) (Sinodaal)
o Sondag 24 Januarie:
Ds HMJ (Marius) Kramer (36) (Krugersdorp-Oos)
o Maandag 25 Januarie:
Di PJJ (Pierre) Kotze (71) (emeritus),
R (Riaan) Botha (51) (Lydenburg) en
A (Annieka) Pottas (27) (Montana)
o Dinsdag 26 Januarie:
Di RL (Richard) van der Westhuizen (56) (Tzaneen),
BM (Marita) Engelbrecht (49) (Komatipoort) en
M (Marsulizé) van Niekerk (32) (Windhoek)
o Woensdag 27 Januarie:
Ds WE (Elmien) Snyman (53) (Sundra)
o Donderdag 28 Januarie:
Ds S (Sanet) van der Walt (41) (beroepafwagtend)
o Vrydag 29 Januarie:
Prof J (Jaco) Beyers (50) (UP/Centurion-Oos),
di H (Heloïse) Herbst (52) (Rietvallei) en
L (Leon) Geel (jr) (31) (Midstream)

Gemeentes en bediening
• 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
2

Leningfonds. Intussen is daar egter ’n verbod geplaas op alle kerkbyeenkomste. Sedert
verlede jaar het al die instansies se ontvangstes van spesiale eredienste waarskynlik
gedaal omdat eredienste soms glad nie kon plaasvind nie en omdat die erediensbywoning
meestal ook laer as gewoonlik was. Dit mag ook wees dat gemeentes wat in die verlede
bygedra het, verlede jaar nie bygedra het nie omdat hul eie kontantvloei onder druk gekom
het. Ons doen egter ’n beroep op lidmate en gemeentes om, waar moontlik, steeds hierdie
verdienstelike saak te ondersteun.
• Gemeente Welgelegen-Pietersburg benodig die dienste van ’n dinamiese orrelis.
Bo en behalwe orrelspel tydens eredienste sal ook van die persoon verwag word om ’n
wesenlike impak en ’n skeppende bydrae te lewer tot uitbreiding van die gemeeente se
musiekbediening. Aansoeke, vergesel van ’n verkorte CV, moet gerig word aan die skriba,
NHKA Gemeente Welgelegen-Pietersburg, by george.marais@fineandcountry.com.
Oudl George Marais kan gekontak word by 083 300 0554.

Beplande vergaderings
• Donderdag 21 Januarie:
• Vrydag 29 Januarie:

Redaksie van Die Hervormer
Beleggingskomitee

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 UP3

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.

’n Gedig
die verminkte son
iewers loop die hart se paaie dood
is ruimte so?
iewers kom iets in mens los
en stort
bloedoffer vir die duiwel
vergifte brood vir duiwe
iewers kom iets in my los
en steier rillende
langs paaie van die pyn
verby bedelposte en tolhekke
af in die oopgaan van die nag
iewers kom iets in my los
en val
ek weet nie waarnatoe
iets van die geheimste
iets wat singend huil in die verskiet
iets soos die onbegryplike belydenisse
van vlerke voor die son
Breyten Breytenbach
(Uit: Kouevuur, 1969)

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 enkelwoonstel te koop teen R510 000
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 du Plessis 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 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.
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Gebed vir die week
God van die hemel, daar is tye in my lewe
– en die lewe van my familie en vriende –
wanneer ek besef hoe desperaat ek u hulp nodig het.
Iemand het ’n kankerdiagnose gekry.
Iemand het ’n werk verloor.
Iemand ly al vir lank aan depressie.
Iemand voel vasgevang in ’n situasie
waaruit hulle geen uitkoms sien nie.
Wanneer ons desperaat is,
vrees ons dat ons gaan ineenstort.
Dit voel of ons in ’n emosionele tsoenami is.
Sodra dit voel of ons van die een brander herstel,
breek ’n volgende een oor ons.
Soms weet ons nie hoe ons sal voortgaan nie.
Wees asseblief my toevlug, God, en my hulp en krag.
Ek kan nie my eie bymekaarskraap nie.
Stuur asseblief mense om my te bemoedig.
Stuur asseblief u diensknegte – u engele –
om my te beskerm.
Maak asseblief my hart rustig.
Laat ek tyd maak om stil te word
en te onthou dat U God is.
Ek rig my oë op U, Vader.
Gee my asseblief alles wat ek nodig het
– in hierdie uur en in die dae wat voorlê.
Ek kies om op U te vertrou,
die enigste Persoon in die hele wêreld
wat volkome betroubaar is.
Ellen Banks Elwell
(Vertaal deur Gerda-Mari Zietsman)
(Uit: Gebede vir elke geleentheid, CUM 2019)
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