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Ek het nog altyd van wolke gehou. Hul vorme en skakerings van grys is dromerig
fassinerend. En dan is daar die manier hoe lig rondom wolke kan dans: Soms is die
lig binne-in die wolk, skyn dit deur die wolk, of omraam dit die wolk. Wolke kan lig
weerkaats of verberg.
Elke mens het egter verskillende assosiasies met wolke. Vir sommige is dit ’n teken van onheil.
Vir ander bring wolke hoop dat ’n droogte tot ’n einde kan kom. So is reën wat op ’n dak val vir
party ’n gerusstellende klank, maar dit kan ook ’n herinnering wees dat jou woonplek se dak
lek of dat jy in die reën gaan moet werk toe stap. En helaas wens sommige mense dat wolke
die somerhitte sal verdryf, terwyl ander al hul besittings oppak en wegtrek om die bewolkte
hemel en reën te ontsnap.
Teenstrydigheid is só deel van ons menslikheid. Maar ai, ons sukkel daarmee! Onlangs luister
ek na ’n monnik wat meditasieriglyne gee. Hy sê as jy net wolke sien, moet jy onthou dat die
blou lug altyd agter die wolke is. Dit is ’n goeie metafoor om perspektief te kry, en om te weet
dat wat jy voor jou sien, nie die volledige prentjie is nie. Maar ek wil die metafoor omdraai en
opmerk dat ’n wolklose blou hemel nie beteken dat daar nêrens ’n wolk teenwoordig is nie. Die
hemelse lug is groot. Ek bedink die saak ’n ruk lank en besef die punt is dat die wolke en die
blou lug altyd tegelyk teenwoordig is. Soms sien ons die een. Soms die ander. ’n Lewe van
geloof beteken die aanvaarding van die realiteit van albei, omdat ons geloof ons in staat stel
om verder en dieper te kyk (Heb 11: 1). Ons geloof help ons met ’n groter perspektief as ons
eie menslike en persoonlike een, en daardie perspektief bied vir ons ’n vertrekpunt vir elke dag
se “sien” en “nie-sien”.
Perspektief is belangrik. Ferdinand Deist het op ’n keer geskryf dat die Hebreeuse woord
vir “geheim” (iets wat nie sigbaar is nie of versteek is) en “skuilplek” (’n plek van veiligheid,
beskutting), een en dieselfde woord is: seter. In Psalm 18: 12 lees ons dat God se misterie
in ’n tipe wolkmassa versteek is – ons kan God nie ten volle ken nie en soms voel ons ver en
verwyder van God af. Maar in Psalm 27: 5 lees ons dat wanneer ons skuilplek soek, God vir
ons daardie beskutting gee. Die woord wat vir “versteek” en “skuilplek” gebruik word, is een
en dieselfde woord.
Dit is ’n kragtige voorbeeld van perspektief: Al is God “onsigbaar”, is God “sigbaar”. Dit is ’n
oefening in geloof, hoop en perspektief: Dit wat jy nou voor jou kan sien, maak nie die onsigbare
ongedaan nie. Dit wat goed en mooi en sleg en uitdagend is in jou lewe, dit sal altyd eb en vloei
en bied nie in enige stadium die volledige prentjie nie. Gedurende tye waarin dit vir ons mag
voel asof ons uitsig versper word deur letterlike en figuurlike onweerswolke, is “wolke” nie net
altyd teken van iets wat weggesteek word nie, maar ook ’n belofte van Teenwoordigheid: die
weerkaatsing van die Lig.
Dr Tanya van Wyk
Universiteit van Pretoria

Lief en leed
• Ds Leon Geel (sr) van Grimbeekpark se moeder en ds Leon Geel (jr) van Midstream se
ouma, mev Chrissie Geel (91), is Dinsdagaand 16 Maart oorlede. Sy was ’n lidmaat van
Gemeente Standerton. Ons innige simpatie gaan aan die familie.
• Ds P (Petrus) Harmzen van Gerdau, wat op 28 Julie 1996 in Pietermaritzburg georden is,
vier vanjaar sy 25-jaar-jubileum.
• Die volgende predikante verjaar tot 26 Maart 2021, en word hartlik geluk gewens:

Ds Petrus Harmzen

○

Donderdag 18 Maart:

○

Saterdag 20 Maart:

○
○

Dinsdag 23 Maart:
Woensdag 24 Maart:

○
○

Donderdag 25 Maart:
Vrydag 26 Maart:

Di PS (Piet) van Staden (95) (emeritus), 				
RTI (Robby) Pienaar (65) (Ogies), 					
P de K (Pieter) Furstenberg (46) (Richardsbaai) en 		
G (Gerrit-Daan) van der Merwe (36) (Strand)
Di JS (Hannelie) Botha (55) (beroepafwagtend) en 		
PA (André) Harmzen (42) (Swartkop/buiteland)
Ds FB (Bernie) Sneygans (59) (Hartebeestpoort)
Ds JM (Janine) Bevolo-Manders (50) 				
(Witfontein/Rustenburg-Tuine)
Ds BJ (Barnie) van der Walt (63) (Namib-Suid)
Ds DJP (Dirk) Stoltz (76) (emeritus)

Gemeentes en bediening
• Prop Y (Yolande) Kruger (NG proponent) het die beroep na Pretoria-Oos (deeltyds)
aanvaar.
• Prof Wim Dreyer is aangewys as nuwe redakteur van die Tydskrif vir Hervormde
Teologie (THT), nadat dr Gafie van Wyk die vroeëre benoeming nie aanvaar het nie. Die
vorige redakteur (2019-2020) was dr Elritia le Roux, wat na Duitsland verhuis het, en die
eerste redakteur was prof Natie van Wyk, van die eerste uitgawe af, in Januarie 2013, tot
met Jaargang 6 Nr 4 (Desember 2018).

Prof Wim Dreyer

• Die skriba van Gemeente Pretoria Noorderlig, oudl Martinus Gouws, se selfoonnommer
is in vanjaar se Almanak aangedui as 079 997 6724. Die korrekte nommer is egter 079 977
6724.
• Alle korrespondensie aan Gemeente Kathu moet in die toekoms aan ds PW
(Waldo) Pretorius by waldopretorius0@gmail.com gestuur word en nie aan ds Hans
Britz by britz.hansina@gmail nie. Ds Britz het ’n beroep aanvaar na Gemeente Standerton.
• 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 gemeente 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 18 Maart:
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Toerusting
• Dr Wouter van Wyk en ds Martin Slabbert nooi kollegas om betrokke te raak by ’n
studiegroep wat byeen wil kom om telkens ’n Bybelteks te bestudeer. Die plan is om elke
maand een keer op ’n Maandag van 09:30 tot 11:00 by Gemeente Philadelphia byeen te
kom en een teks waarop vooraf ooreengekom is, te bestudeer. Hulle wil telkens by die
grondteks begin met inagneming van verskillende vertalings, en daarna die teks grondig
uit verskillende perspektiewe bestudeer. Hulle nooi alle predikante en Bybelwetenskaplikes
om by hulle aan te sluit en by te dra tot insig in die betrokke teks. Die studiegroep se
eerste byeenkoms sal op 19 April by Gemeente Philadelphia plaasvind, en daar sal dan
aandag gegee word aan Genesis 15. Belangstellendes kan hul teenwoordigheid vooraf aan
dr Wouter van Wyk bevestig by wouter@nhk.co.za. Die beplande datums vir 2021 is 19
April, 17 Mei, 14 Junie, 19 Julie, 16 Augustus, 20 September, 18 Oktober en 15 November.
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’n Gedig
Die sagte sprong
Dit kom wanneer dit nie verwag
word nie: ’n aanraking van die verstand
lig soos ’n veer, vlugtig maar presies
en jy dink as sy ligtheid so is, so potent
dat die aandag nog lank daarna
die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees?
: Dit kom wanneer dit nie verwag
word nie: iets wat die bewussyn tot
in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong –
vreugde, verbasing,vreugde, herkenning:
hoe moet u vasvat wees?
Sheila Cussons
(Uit: Die sagte sprong, 1979)

Barmhartigheid
• VAKATURE: Sekretaresse by Rata Maatskaplike Dienste. Rata, wat al vir meer as
70 jaar maatskaplike dienste in vier provinsies lewer, benodig tans die dienste van ’n
administratiewe persoon by hul Capital Park-kantoor. Die vereistes vir die pos is graad 12,
’n geldige bestuurslisensie en betroubare vervoer na die kantoor, tweetaligheid om aan
die spesifieke behoeftes van die kantoor te voldoen, rekenaarvaardigheid en ervaring van
boekhou en kleinkasbestuur, en die vermoë om streng vertroulikheid te handhaaf. Stuur
aansoeke na info@rata.org.za.
• Eenpersoonwoonstelle beskikbaar by Annie Schilz teen R3 840 per maand (krag
uitgesluit). Hierdie woonstelkompleks is geleë in ’n rustige omgewing naby hospitale en
dokters. Dit is op dieselfde perseel as Ons Tuis Riviera. Verskeie dienste word gelewer teen
billike tariewe. Vir meer inligting, kontak mnr Hennie van der Walt by 012 329 3707.
• 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
Een tweeslaapkamerwoonstel te koop teen R560 000
Een tweeslaapkamerwoonstel te huur teen R6 500 per maand
Navrae: Beaulah du Plessis by 082 847 9544
Seniordalpta@gmail.com
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Fondsinsamelings
• 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

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 020-000287, 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
Here, hoor my gebed,
luister na my smeekgebed;
antwoord my in u trou, in u geregtigheid.
My gees in my weifel;
in my binneste is my hart verbyster.
Ek dink aan dae lank gelede,
ek mymer oor al u dade;
oor die werk van u hande dink ek na.
Ek strek my hande uit na U;
my diepste wese smag na U
soos dor grond.
U moet my gou antwoord, Here;
my gees is gedaan.
Moet tog nie u gesig vir my verberg nie;
dan word ek net soos hulle wat in die put afdaal.
Laat my in die môre van u troue liefde hoor,
want op U vertrou ek.
Wys my die pad wat ek moet loop,
want na U is my verlange.
Leer my om te doen wat vir U aanvaarbaar is,
want U is my God.
U goeie Gees moet my lei op gelyk grond.
(Uit: Psalm 143,
Die Bybel 2020)
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