
Kwikstertjievrede

Ons hou vakansie saam met ’n groep bejaardes. Ons woon in ses huise wat in ’n sirkel 
naby mekaar genestel is. Reg voor ons huis het ons begin om voëls te voer.

Die tarentale storm altyd eerste, die kiewiete skreeu noodkrete van die kantlyn af, en dan kom 
die vinke, duiwe en tiptolle – en natuurlik die spreeus met hul James Bond-houdinkies.

Almal takel die 12 mandjies kos asof dit net twee vissies en vyf brode is. Woeste gevegte breek 
uit, hoor en sien vergaan terwyl die tarentale probeer om almal weg te jaag. Hulle slaag nie 
heeltemal daarin nie en die voëls begin om mekaar te takel.

Eenkant, wipplankryende stertjie, kom ’n wit-en-swart-kwikstertjie rustig aangewip. Terwyl 
almal baklei, gaan hy rustig en ongestoord sy gang, asof niks gebeur het nie. So besig is die 
ander voëls om te raas en te baklei, dat hulle hom nie eens raaksien nie. Hy kry sy deel – hy 
kry genoeg.

Toe ek ’n kind was, het ons die kwikkies Jesus se vredesvoëltjies genoem.

Wat weet ons van vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan? Die vrede wat jou so laat 
vertrou dat jy rustig jou gang gaan te midde van daaglikse storms en onsekerhede, met volle 
vertroue dat jy genoeg sal kry soos kwikstertjies? Dat jy glo daar is vir jou meer as twee vissies 
en vyf brode afgemeet?

Hoeveel van ons is vredesvoëls wat onlosmaaklik aan die Here verbonde is? Hoeveel van ons 
is kwikstertjies wat saam met Jesaja weet: Hy wat reg doen, sal vrede hê?

Hoeveel van ons is skreeuende, rasende tarentale wat niemand anders iets gun nie? Wie 
van ons is tiptolle en spreeus wat baklei om die meeste in die hande te kry? Wat skel van die 
kantlyn af? Wat nooit genoeg kry nie? Wat ons naaste nie eens die mandjies oorskiet gun nie?

Here, ons bid vir u vrede in ons harte en ons lewe. Gee asseblief vir ons daardie vrede wat 
van U self kom, die vrede wat U self gebring het deur u Seun Jesus Christus, die innerlike 
sielevreugde wat niemand van ons kan wegneem nie, wat nie van ons omstandighede afhang 
nie. Wat oor ons lewe sal heers, omdat ons die Vredevors ken.

Maak van ons vredemakers. Gee dat ons dit sal regkry om die kalmte van u volmaakte vrede 
na ander oor te dra. Net U kan die voetstappe van ’n mens op die pad van vrede plaas.

O Heer, gee dat ons ons sal beywer vir die dinge wat onderlinge vrede bevorder. Gee dat 
ons soos kwikstertjies sal wees, vol rus en met die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vol 
vertroue. Laat ons altyd onthou wat U gesê het: Vrede laat Ek julle na, my vrede gee Ek vir 
julle.

Mev Monica Beukes, predikantsvrou
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Mnr Hennie en Eurika Lee

Lief en leed

•	 Mev Eurika Lee, diakenslid van die Ringskommissie van Potgietersrus, is Vrydag 22 Januarie 
oorlede aan Covid-19. Haar man, Hennie Lee, ouderlingslid van die Ringskommissie, het 
ook positief getoets vir Covid-19, maar onder omstandighede gaan dit goed met hom en hy 
herstel tuis. Hulle was albei kerkraadslede in Gemeente Onverwacht. Ons innige simpatie 
gaan aan die familie. 

•	 Mnr Tok Venter, vader van ds Marius Venter (siekte-emeritaat), is op 27 Desember aan 
Covid-19 oorlede. Ds Venter se moeder was ook siek, maar het intussen herstel. Mnr Venter 
het sy hele lewe lank in Krugersdorp gewoon en was vir baie jare ouderling in verskeie 
Krugersdorp-gemeentes. Ons innige simpatie gaan aan die familie.

•	 Prof Das Steÿn, vader van ds Josef Steÿn (Klerksdorp-Oos Môrester/Orkney) en mev 
Hananja Dreyer (predikantsvrou Delareyville), was vir twee weke op suurstof in Bloemfontein. 
Hy is onlangs ontslaan en ontvang nou suurstof by die huis. Ons bid hom algehele herstel toe.

•	 Die volgende predikante verjaar tot 5 Februarie 2021, en word hartlik geluk gewens:

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) 

o Saterdag 30 Januarie: Ds MCE (Eksteen) Botes (65) (Nelspruit)
o Maandag 1 Februarie: Di JS (Fanie) Naudé (76) (emeritus/Greylingstad), 

 AM (Andries) Nel (64) (emeritus) en 
 prop EJM (Mathilda) Sharp (55) (beroepafwagtend) 

o Woensdag 3 Februarie: Ds MH (Tinus) Mc Donald (61) (siekte-emeritaat)
o Donderdag 4 Februarie: Ds C (Chantelle) du Toit-Phillipson (30) (Meyerton-Suid) 
o Vrydag 5 Februarie: Ds L (Lisa-Mari) Prinsloo (36) (Sasolburg-Suid) 

Gemeentes en bediening

•	 Die Inligtingsvergadering wat gereël was vir 21 en 22 Februarie 2021 is afgestel in die lig 
van die skerp opswaai in die Covid-19-pandemie en die gepaardgaande rampregulasies. 
Die Kommissie van die AKV wil egter graag by wyse van ’n reeks elektroniese gesprekke 
met elke ringskommissie en al die predikante in ’n betrokke ring gesprek voer om te 
verneem hoe dit onder die huidige moeilike omstandighede met die gemeentes van ons 
Kerk gaan.

•	 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

•	 Vrydag 29 Januarie: Beleggingskomitee

Allegaartjie

“Daar is nie ’n mooi manier om dit te stel nie. Hou op rondloop (pelle, winkels, kerk, die see). 
Ouma se ‘met liefde’ selfgemaakte lapmasker gaan jou nie red nie – kry ’n drielaag-masker 
wat goed pas. Was jou hande ordentlik met seep en spuit tussendeur ordentlike handreiniger 
aan. Los die begrafnis en die partytjie. Hou op om al die bog, twak en onsin op die verdomde 
WhatsApp-groepies te glo, lees en aan te stuur. En word wakker: Geld keer nié die virus nie.” 
(Dr Bianca Vermeulen, Mediclinic Midstream, in Beeld, 20 Januarie 2021)

mailto:george.marais@fineandcountry.com
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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 
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.

’n Gedig

begrafnis (van ’n ou man wat ’n landbouer was)

ons gee nou, liewe aarde, aan u hierdie raadsheer
die man met wie u so goed bevriend was
laat sy liggaam wat moeg is slaap
hier in die grond
wat hy so diep deurgrondelik ken
hy vrees nie meer die donker of die koue nie
hy sal alleen gaan sit met die saad
       wat hy onlangs nog so op sy eentjie geplant het

Moses Bopape en Stephen Ratlabala
(Uit: Met woorde soos met kerse. 
Inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog en ander, 2002)

mailto:nhkphiladelphia@gmail.com
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Fondsinsamelings

•	 Gemeente Wolmaransstad: Virtuele wedren (fiets/hardloop)
Saterdae 6 en 13 Februarie
Babaren; 1 km; 5 km; 10 km
Kies die afstand wat jy wil ry/hardloop
Stuur nou jou inskrywing en bewys van betaling
Ontvang fietsrynommer
Nadat jy die afstand voltooi het (op dieselfde dag):
Stuur foto of rekordhouding en ontvang jou medalje
Navrae: 060 997 2344 / nhwollies@yebo.co.za
Facebook: NHK Virtual Race

•	 Gemeente Oos-Londen: Word ’n affiliaal van Nguni Gifts
Verdien 2- to 7%-kommissie
Befonds jul gemeente se bediening deur verwysings
Stuur ’n e-pos of WhatsApp-boodskap om jul gemeente aan te sluit
larry@nguni-gifts.co.za
WhatsApp 072 020 8911

Barmhartigheid

•	 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. 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. 

•	 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.

•	 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

mailto:nhwollies@yebo.co.za
mailto:larry@nguni-gifts.co.za
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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

Vir al die kinders

Vir al die kinders van die wêreld,
dat hulle die liefde mag ondervind
van ’n pa of ’n ma wat hulle aanvaar,
bid ons.

Vir die kinders wat ly weens menslike boosheid,
wat beseer of dood is weens haat of verwaarlosing,
dat hulle vrede en vreugde mag vind by U,
ons Vader, bid ons.

Vir die kinders wat swak gebore is,
met ’n misvormde liggaam of ’n beperkte intelligensie,
dat hulle die reinheid van hart by U mag beleef,
ons God, bid ons.

Vir die ongewenste, ongeliefde kinders,
dat hulle mag weet dat U, ons God, hulle Vader is,
dat U hulle liefhet soos niemand op aarde hulle kan liefhê nie,
dit bid ons van U.

Vir die kinders wat gelukkig is,
dat hulle mag leer om U te loof vir hulle geluk,
bid ons U.

God, ons Vader,
dat u liefde mag waak oor al die kinders van die wêreld,
dat hulle kan grootword in genade en wysheid.
En ons self, wat u kinders is,
skenk ons ’n gees wat onophoudelik vernuwe word,
sodat ons u koninkryk kan uitleef.

Lucien Deiss
(Vertaal deur dr Wouter van Wyk)
(Uit: L’estran, elektroniese maandblad 
van die Verenigde Protestantse Kerk 
van Dunkerque in Frankryk, Januarie 2021)
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