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Tussen die rookvlamme, puinhope en gestrooide rommel is daar ’n reaktiewe verwarring,
wat kan uitloop op ’n ingesteldheid van hooploosheid en ’n gepaardgaande woedekultuur.
In die Suid-Afrikaanse konteks manifesteer daar herhaaldelik ’n spanningsveld wanneer korrupsie,
plundering, kriminele aktiwiteite, geweld en wetteloosheid op ’n verantwoordelike wyse benader
moet word. In ’n regstaat is die audi alteram partem-reël (die reg om jou kant van die saak te
stel) egter ’n regsbeginsel wat ook vir die kerk se profetiese getuienis in die wêreld van krag moet
wees. Die vraag is hoe die kerk ’n verlore stem in ’n gepolariseerde samelewing kan terugwen.
Die realiteit is egter dat die kerk nie van ’n profetiese roeping en getuienis kan wegskram nie en
diepgewortelde veelvlakkige probleme in Suid-Afrika moet konfronteer.
Die Grondwet van 1996 word in Suid-Afrika deur ’n regstaat (regering deur wette) onderskryf. In die
grondwetlike demokrasie word die regering deur die Grondwet gerig, en die regstaat funksioneer
wanneer die regering van die dag in die praktyk by die Grondwet hou en die oppergesag van die
reg tot uitvoering bring. Die huidige stimulus vir die plundering, kriminele aktiwiteite, geweld en
wetteloosheid in die samelewing is deels die frustrasie oor die voortdurende politieke magspel,
sosio-ekonomiese uitdagings, swaarkry en werkloosheid, wat deur die Covid-19-pandemie vererger
word.
Daar is andersyds die meer kommerwekkende populistiese kultuur wat die regstaat en grondwetlike
instellings uitdaag. Landsburgers wat werkloosheid, armoede en ellende ervaar, word misbruik
en gemobiliseer tot gewelddadige protesaksies en verset teen die beperkings van ’n regstaat.
Populiste spreek dikwels hul frustrasie uit teenoor die oppergesag van die reg en die Grondwet,
omdat dit die meerderheidswil en tirannie van die meerderheid verhinder. Die realiteit is egter dat
populiste so betrokke is by hul eie persoonlike belange, politieke magsbeheptheid en sinistere
agendas, dat die beste belang van die samelewing en kwesbare mense in gemeenskappe nie ’n
prioriteit is nie.
Die tragedie van korrupsie en kriminele aktiwiteite duur voort met onreëlmatige kontrakte onder
die dekmantel van die Covid-19-pandemie. Beskikbare fondse word gestroop, ten koste van
lewensnoodsaaklike mediese dienslewering, en ten koste daarvan om sakeondernemings en
werknemers van finansiële ondergang te red, ekonomiese en sosiale ontwikkeling doeltreffend te
bestuur, en voedsel aan honger mense te voorsien.
Korrupsie en kriminele aktiwiteite is egter nie beperk tot die regering en leiers in die samelewing
nie, maar is ook verskans in die optrede van die algemene publiek. Ons as Christene word om dié
rede opgeroep om die samelewing te beïnvloed. Ons kan in die gemeenskap ’n profetiese stem
laat hoor teen kriminele aktiwiteite om die ekonomie en grondwetlike stelsels tot voordeel van almal
te beskerm. In die werklikheid waarin ons elke dag leef, moet gelowiges biddend daarna streef
om van die dieper werklikheid van God se sorg en beskerming te getuig. Die profetiese getuienis
bring hoop aan mense: God laat mense nie rigtingloos aan hul eie lot oor nie. Daarom verkondig
gelowiges ook die liefdesgebod van die Here en leef hulle dit self in hul gemeenskappe uit.
In die lig van ’n profetiese roeping en getuienis, doen gelowiges en die kerk ook ’n beroep op die
regering en leiers in die samelewing: om vrede, orde en stabiliteit te bewerk deur die regstaat en
die oppergesag van die reg te handhaaf; om die Grondwet in die praktyk neerslag te laat vind;
om eiendom en lewensbestaan te beskerm; en om ’n etiese, eerlike, deursigtige, regverdige,
betroubare en korrupsievrye publieke administrasie daar te stel vir volhoubare sosiale ontwikkeling
en ekonomiese groei.
Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

Lief en leed
• Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat Reuben Maloka, een van die Sinodale
Dienssentrum se staatmakers, Sondagoggend 11 Julie in die hospitaal oorlede is weens
Covid-verwante komplikasies. Hy sou op 9 Augustus 72 jaar oud gewees het. Reuben het
vir meer as 50 jaar by die Sinodale Dienssentrum gewerk, ook lank na sy amptelike aftrede.
Hy het op 1 Maart 1968 daar begin werk, en afgetree op 31 Augustus 2014. Hy is toe op
kontrak aangestel vanaf 1 September 2014 tot 30 Junie 2020. Hy het dus maar verlede jaar
die diens verlaat. Ons dink aan sy familie in hierdie hartseer tyd.
Reuben Maloka

• Mnr Ben Kok (73), dr Carel Botma van Bothaville se oom aan moederskant, is Sondag 11
Julie aan beroerte oorlede en Woensdag 14 Julie op hul plaas naby Bothaville begrawe.
Ons innige simpatie gaan aan dr Botma en hul familie.
• Ds Johan (Jakkals) Janse van Rensburg van Gemeente Paarl se skoonpa, mnr Paul Roux
(89), van La Provence, Franschhoek, is Maandag 12 Julie oorlede weens Covid-19. Ons
innige meelewing gaan aan mev Carin Janse van Rensburg en hul familie.
• Ds Sarel Oosthuizen (Stilfontein-Wes) se vader is verlede week oorlede weens Covid-19.
Intussen worstel ds Oosthuizen en sy vrou, Elmie, ook met die siekte. Ons innige simpatie
gaan aan ds Oosthuizen en hul familie met hul groot verlies, en ons bid hulle spoedige
herstel toe.
• Dr Johan Nel van Bloemfontein-Wes se moeder, mev Marie Nel, is Woensdag 14 Julie
oorlede. Sy was ’n inwoner van Huis Herfsblaar, in Gemeente Pierneef. Ons innige
meelewing gaan aan dr Nel en hul familie.
• Ds Hannes Jansen van Rensburg van Emmaus Kenleaf se skoonpa, mnr Alex Lubbers, is
Saterdagoggend 17 Julie oorlede weens kanker. Hy was 66 jaar oud. Ons innige simpatie
gaan aan mev An-Mari Jansen van Rensburg en hul familie.
• Mev Theodora Boshoff, vrou van emerituspredikant dr Frans Boshoff van Chrissiesmeer,
is in ’n kritiek-stabiele toestand in die hospitaal. Sy word behandel vir ernstige infeksie. Ons
bid haar volkome herstel toe.

Mev Theodora Boshoff

• Intussen het ons verneem van nog Covid-diagnoses: Ds Marna van der Westhuizen
(beroepafwagtend); mev Annette Lombard (vrou van ds Naas Lombard van SuidoosWitbank); mev Erika Strydom (vrou van dr Willie Strydom van Eikenhof en JohannesburgSuid); en talle ander wat verkies dat ons nie daaroor berig nie. Ons bid almal wat in hierdie
tyd met die siekte worstel die Heer se bystand toe, en spoedige beterskap en algehele
herstel.
• Die volgende predikante verjaar tot 30 Julie 2021, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○

Vrydag 23 Julie:
Saterdag 24 Julie:
Maandag 26 Julie:

○
○
○

Woensdag 28 Julie:
Donderdag 29 Julie:
Vrydag 30 Julie:

Ds CJJ (Juanita) du Preez (47) (Pierneef)
Ds PJHS (Henk) Pienaar (58) (Bosmansrust)
Di LJ (Louis) Steyn (75) (emeritus), 					
PJ (Pieter) Steenkamp (64) (emeritus) en 				
A (André) Oberholzer (53) (Witbank-Noord)
Prof GMM (Gert) Pelser (85) (emeritus)
Ds A (André) Thomas (52) (Oos-Moot)
Di DW (Danie) van der Watt (65) (Montana), 			
SJ (Sarel) Oosthuizen (59) (Stilfontein-Wes) en 			
PWAN (Pieter) Bester (48) (siekte-emeritaat)

Gemeentes en bediening
• Die Sinodale Dienssentrum is steeds gesluit. Alle personeellede werk van die huis af
en kan op hul selfone of via 012 322 8885 bereik word.
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• Bybelgenootskap: Hoop in beweging. Uitdaging: 21/22 Augustus 2021. Ds Pierre
Jacobs laat weet dat Gemeente Outeniqua beplan om aan die virtuele Stap/Draf/Fietsry
deel te neem en gesamentlik ’n afstand van 1 200 km af te lê. (Kyk die video by https://
youtu.be/zeaAIJiyV_I ) Dit is ’n simboliese afstand vanaf die gemeente in George tot
by die Bybelhuis in Kempton Park. Hulle daag al die gemeentes van die Kerk uit om
hul afstand te ewenaar en/of te verbeter. Gemeentes kan ’n groepinskrywing maak vir
hierdie virtuele geleentheid. Afhangende van die vlak van inperking in daardie stadium,
kan deelnemers op hul eie of as ’n groep deelneem. Enige inskrywing van tien of meer
deelnemers geld as ’n groepinskrywing.
Dit werk so:
○ Maak ’n beraming van hoeveel lede van die gemeente gaan deelneem.
○ Stuur ’n e-pos na malan@biblesociety.co.za met ’n versoek vir ’n groepinskrywing
met die naam van jul gemeente en die aantal deelnemers.
○ Die BSA sal ’n betalingsversoek stuur wat die gemeente dan namens almal betaal. Die
inskrywingsgeld is R100 per persoon. Hierdie bedrag verteenwoordig die waarde van
twee Bybels en sal gereken word as ’n bydrae van die gemeente tot die Bybelgenootskap
om hul missie van ’n Bybel vir elkeen te kan voortsit.
○ Sodra die betaling gemaak is, word ’n kodebewys aan die gemeente gestuur, wat die
deelnemers dan kan gebruik om te registreer op die platform sonder om te betaal.
’n Spesiale uitgawe van die grootdruk Bybel 2020-vertaling wat as Kanselbybel gebruik kan
word, sal geskenk word aan –
○ die gemeente wat gesamentlik die meeste kilometers afgelê het;
○ die gemeente met die hoogste persentasie deelnemers per lidmaattal; en
○ die gemeente wat die oorspronklikste tema uitbeeld indien die vlak van inperking dit
toelaat dat ’n byeenkoms plaasvind.
Stuur asseblief vir die BSA jul foto’s en video’s, sodat hulle gemeentes se geleenthede op
sosiale media kan deel en so ’n boodskap van hoop kan uitdra.

• 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.
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.
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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.

Vergaderings
•
•
•
•

Vrydag 23 Julie:
Dinsdag 27 Julie:
Woensdag 28 Julie:
Vrydag 30 Julie:

Beleggingskomitee
Kuratorium
Kinderhuise Direksie
Moderamen

Toerusting

’n Gedig
Laat ons skyn
Groot Master, maak oepe ons harte
en bou fuse-bokse in.
Vir wanner ons moeg is
ennie bloeddruk hoeg is,
vir wanner ons kwaad is
ennie worries ons klaarmaak . . .
Vir wanner ons nie fully
in control is van onsself.
Want, wanner die riots warm word,
dan hoef ons mossie yt te brand . . .
Dan blaas ons nette fuse.
Maar wanner die final tripswiets afgaan
en allie fuses is geblaas –
Gee dan aan ons Hiemelse fuses,
wat ons laat skyn
en nie laat brand.
Marius Titus
(Uit: Oop gemoed, 1990)

Kerklike publikasies
• In die Julie 2021-uitgawe van Die Christelike Vrou wy ds Hannelie Botha haar redaksionele
artikel aan Dankbaarheid vir wat jy het, maar ook diepe dankbaarheid wanneer jy kan gee. Di
Gerhard Stolz en Hannelie Botha se gesamentlike artikel NHSV en Diakens fokus op die
dienswerk van die diensorgane in die Kerk, die 9de ADV van 2022 met die gepaardgaande
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Ubi caritas-simposium, plus die Word-warm-projek van die ADV. Ds Johan van Zittert
deel met ons die geheime van Kreatiewe skryfkuns wat elkeen van ons kan toepas, en
mev Louise Geyser neem afskeid namens ons almal van mev Kotie Viljoen, die vierde
voorsitter van die NHSV Hoofbestuur, in Totsiens, tannie Kotie, en brei uit oor mev Viljoen
se passie vir Bejaardesorg in die Kerk. Volg die skakel https://nhsv.org.za/publikasies/.

Barmhartigheid
• 9de ADV-webinaar: Donderdag 22 Julie 19:00-21:00
Nuwe benadering vir ’n nuwe tyd
Gesprek oor die Ubi caritas-simposium en Word-warm-projek
Registreer hier

• Machteld Postmus-behuisingskompleks vir bejaardes in Brooklyn, Pretoria, het ’n
tweeslaapkamer-woonregeenheid beskikbaar by Frans Boshoff: Dit is Woonstel 3 teen
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.
• 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

Fondsinsamelings
• Gemeente Oos-Londen: Word ’n affiliaal van Nguni Gifts
Verdien 2- tot 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
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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.

Gebed vir ons President
Koning van die Aarde, ons bid vir ons President. Gee hom die goddelike wysheid
om hierdie land te lei. Ons bid dat hy U sal dien en eerbiedig met sy woorde en
dade. Ons vra nederig dat U hom die genade sal gee om te weet hoe om ons land
te verenig.
Ons staan voor geweldige uitdagings, in terme van openbare gesondheid, ’n pandemie, finansiële lyding, ekonomiese sluitings, rassespanning, vernietiging deur
geweld en onluste in die strate, groot politieke verdeeldheid, en vele ander probleme.
Ons President is gekonfronteer met intense uitdagings en geleenthede, plaaslik en
internasionaal. Asseblief, gee ons President goddelike wysheid om hierdie land te
begelei op die onsekere pad wat voor ons lê. Amen.
Campus Crusade
(Afrikaanse weergawe: Tessa Oppermann)
https://www.cru.org/us/en/train-and-grow/spiritual-growth/prayer/pray-for-government-leadership.html
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