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Wipplankry het deel van ons lewe geword – op byna elke vlak. Die lewe in Suid-Afrika
leer jou om die onverwagse te verwag. Ons sukkel om die normaalkurwe te vind, want
ons leef gedurig van die een uiterste na die ander. Die ontploffende kruitvat in dele van
Gauteng en veral in KwaZulu-Natal die afgelope weke het dit weer onomstootlik bewys.
Die Hibiskus-kus, waar ons woon, kerk en werk, het die skrapnel aan eie lyf gevoel.
Die totale (onaangename) verrassing van wat rondom ons gebeur, skok diep. Dis nie meer
hoorsê en fopnuus nie. Durban brand. Umzinto brand. Harding brand. Port Edward se winkels
brand.
Port Shepstone se Oribi Plaza-kompleks word inderhaas ontruim ná ’n skietery, en terstond
word alle besighede gesluit. Geen winkel van Hibberdene tot Port Edward of binneland se kant
toe is oop nie. Ons sit verslae voor die TV en YouTube en kyk hoe dorpe en stede waar ons
ringsgemeentes leef, verwoes word – Empangeni, Pietermaritzburg, Durban…
Ons steier. Skok is die eerste emosie. Ons het dit nie verwag nie en kon dit nooit voorsien nie.
Ons is onvoorbereid! Die Polisiediens is oorwerk, swak toegerus, totaal oorbluf, nie behoorlik
bewapen nie, gans te min in getal vir die oormag, en die Weermag is nêrens te sien nie, al hoor
ons hulle is op pad.
Dit kliek: Niemand gaan iets doen as ons dit nie self doen nie. Die gemeenskap staan saam
soos nooit tevore nie. Mandela se droom. Oor kleurgrense, godsdiensgrense en kultuurgrense
heen vat ons hande en bou blokkades. Ons blokkeer elke ingang en uitgang na ons dorpe met
versperrings van mense, voertuie, doringdraad en klippe.
Ons rustige vakansiebestemming by die warm Indiese Oseaan word ’n oorlogsone.
Nuwe WhatsApp-groepe verskyn soos blouape in ons piesangoes. Saam met private sekuriteit
stroom ons nader om hand te gee, jonk en oud, man en muis.
Daar is al wat ’n wapen is, van krieketkolwe en tuinvurke tot assegaaie, pistole en outomatiese
wapens te sien. Ons staan vas – want ons moet. Dis nou ’n saak van oorlewing. Ná Empangeni,
Durban en Umzinto weet ons wat wag. Ons brose toeristegedrewe ekonomie sal nie só ’n
verwoesting oorleef nie. Ons mense – almal van hulle – is kosbaar. Ons veggees skop in.
Wetsgehoorsame burgers word krygers, spook dit in my agterkop.
Die gety begin draai, die vloekende, gewelddadige stroom gestuit. Helikopters sirkel onophoudelik,
die middedorp is stil soos die graf. Ons staan wag in skofte en beskerm ons gemeenskap. Almal
lyk skielik verdag en om in of uit die dorp te kom, moet jy verduidelik waarheen en waarom.
Ons eet tannie-frikkadelle en halaal-kerrie, drink boeretroos en soet tee, aalmoese uit die
gemeenskap.
Later staan ons tou by winkels wat vir twee ure op ’n keer oopmaak. Enige ding wat na ’n sak
meel, suiker, pasta of ’n droë boon lyk, is uitverkoop. Brood en melk is daar nie. Ons deel, want
gelowiges vertrou die Here en Hy sal weer gee. Jerusalem-gemeente word weer sigbaar.
Niks is nog normaal nie. Wat is deesdae normaal? Blokkades word steeds beman. Ons
gemeenskap leef in ’n staat van hoë waaksaamheid, want ons hoor dis nog nie oor nie. Die
dorpe wat nog staan, is nou ’n uitdaging. Maar ons is vreesloos reg vir die volgende aanslag.
Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

Lief en leed
• Mev Theodora Boshoff, vrou van emerituspredikant dr Frans Boshoff van Chrissiesmeer,
is Saterdagaand 24 Julie in die hospitaal oorlede weens Covid-19. Ons innige meelewing
gaan aan dr Boshoff en hul familie. Die private dankdiens word beplan vir Dinsdag 3
Augustus en sal gelei word deur dr Boshoff se swaer, ds JLJ Smit (emeritus).

Mev Theodora Boshoff

• Mnr Piet Bezuidenhout, vader van ds CJ (Johan) Bezuidenhout van Ermelo-Suid, is
Vrydag 9 Julie (presies ’n maand voor sy 84ste verjaardag) oorlede. Hy het jare lank aan
kanker gely en het twee beroertes gehad, waarna hy in die hospitaal opgeneem is. Daar
is hy met Covid-19 gediagnoseer. Mnr Bezuidenhout was lank in Gemeente Rustenburg
kategeet en lid van die kerkraad, die boukommissie en die finansiële komitee. Die diens om
sy lewe te vier, het op 17 Julie plaasgevind. Ons innige simpatie gaan aan ds Bezuidenhout
en hul familie.
• Mnr Pieter Lourens Liebenberg (90), wat met tussenposes vanaf Maart 1979 tot einde 1996
by die Sinodale Dienssentrum en die Kinderhuise gewerk het as rekenmeester, is Saterdag
17 Julie weens hartversaking oorlede. Ons innige simpatie gaan aan sy naasbestaandes.
• Dr Willie Strydom van Eikenhof/Johannesburg-Suid is ’n paar dae na sy vrou, Erika,
positief getoets vir Covid-19. Hy sê dat dit onder omstandighede goed gaan met hulle. Ons
bid hulle volkome herstel toe.
• Ds Willie Botha van Bunbury in Australië, voormalige predikant van die NHKA, nooi lidmate
wat na Australië emigreer uit om hom te kontak. Hy sê: Baie van die Ausiekaners se geliefdes
is óf ernstig siek, óf het al geliefdes aan die dood afgestaan. Ons sal graag familielede aan
hierdie kant besoek, indien moontlik. Ds Botha se e-posadres is williebotha1773@icloud.
com .
• Die volgende predikante verjaar tot 6 Augustus 2021, en word hartlik geluk gewens:
○
○
○
○
○
○
○

Donderdag 29 Julie:
Vrydag 30 Julie:

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)
Saterdag 31 Julie:
Dr JH (Jan) Vorster (64) (emeritus)
Dinsdag 3 Augustus:
Ds DZ (David) du Plessis (68) (emeritus)
Woensdag 4 Augustus: Di PS (Stephan) van Tonder (68) (emeritus) en 			
JJ (Jan) Claassen (54) (Naboomspruit)
Donderdag 5 Augustus: Ds PW (Duwies) Duvenage (61) (Barberton)
Vrydag 6 Augustus:
Ds RG (Renier) Lee (71) (emeritus)

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.
• Gemeente Goudveld het onlangs nuwe naamborde aan albei kante van hul kerkgebou in
Welkom opgerig. Hulle hoop om as gemeente bymekaar te kom en die geleentheid te vier
sodra grendelmaatreëls dit toelaat.
• Bybelgenootskap: Hoop in beweging. Uitdaging: 21/22 Augustus 2021. Ds Pierre
Jacobs van Gemeente Outeniqua daag al die gemeentes van die Kerk uit om soos hulle
aan die virtuele Stap/Draf/Fietsry van die BSA 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. Gemeentes
kan ’n groepinskrywing van tien of meer deelnemers maak vir hierdie virtuele geleentheid.
Stuur ’n e-pos na malan@biblesociety.co.za vir meer inligting, of met ’n versoek vir ’n
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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 en verteenwoordig die waarde van twee Bybels; dit sal gereken word
as ’n bydrae van die gemeente tot die BSA se missie van ’n Bybel vir elkeen. 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.
• 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.
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 30 Julie:
• Maandag 2 Augustus:
• Vrydag 6 Augustus:

Moderamen
Beleggingskomitee
Oudit- en Risikokomitee

Toerusting

• Moes jy as predikant of gemeenteleier onlangs magteloos toekyk hoe mense om jou steier as
gevolg van traumatiese gebeure? Dit was dalk vanweë Covid-19, die onlangse onluste in
KwaZulu-Natal en Gauteng, plaasaanvalle of ander gebeure. Het jy gewonder hoe jy trauma
kan help verlig? Die Community Resiliency Model (CRM) bied daardie gereedskapskas
waarop jy al só lank wag. Kom ontdek saam hoe om hierdie gereedskap in jou eie lewe,
gedurende persoonlike gesprekke, tydens eredienste en gemeentebyeenkomste en in die
algemeen te gebruik. Ons praat so baie oor missionale kerkwees. Dalk bied die CRMopleiding geleentheid vir jou gemeente om ook in die gemeenskap betrokke te raak.
Opleiding in dié verband kan nuwe horisonne oopbreek. Nuwe moontlikhede wink – kom
ontdek saam!
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’n Gedig
my beker loop oor
omdat jy my liefhet
en ken
soos jy my ken en liefhet
weet waarvoor ek soggens bid
en saans
sien hoe ek my hand nuut soos kerse
teen die branderige skemer lig
weet dat ek gedurig soek
hoe ek my van myself kan tap
luister as ek geesdriftig
vertel dat ek soms wel leeg loop
loop jy al hoe meer met jou honde
ver van die huis by die weidam rond
so asof jy wag dat ek op een helder dag
sal vertel hoe God
soos ’n soet fontein
in jou afwesigheid tot oor my ore
my vol geloop het
Rosa Smit
(Uit: Krone van die narsing, 1987)
[Rosa Smit 6 Mei 1945 – 20 Julie 2021]

Kerklike publikasies

• Kom kuier saam met ons op LiG se webwerf, en lees inspirerende stories oor mense wat
deur moeilike tye hoop behou. Lesers deel hul getuienis, en herinner ons aan God se
goedheid en genade.

Barmhartigheid
• Athalia Uitreik in Bloemfontein
Verblyf vir en versorging van bejaardes en gestremdes
Enkel- en deelkamergeriewe in ’n huislike atmosfeer
Verblyf met 3 etes ingesluit
Verblyf sonder versorging R1 700 per maand
24-uur-versorging onderhandelbaar
(maksimum R8 000 per maand deelkamer)
Navrae: 079 826 6363 / 084 023 0315 / 051 522 6089
navrae@athalia.co.za
www.athalia.co.za
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• 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

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.
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’n Gebed vir vrede te midde van chaos
Here God,
U beloof die vrede van ’n kalm see
selfs in die middel van ’n storm.
U beloof die vrede van ’n slapende kindjie
selfs te midde van spanning en tweespalt.
U beloof die vrede van ’n papawerveld
selfs waar daar gebrokenheid en verwoesting is.
U belofte is ’n vrede wat ons nooit kan begryp nie.
Daarom wil ek by u kalm waters rus,
en my neerlê in papawer- en groen velde.
U opstanding het vrede verklaar oor trauma,
mag gebring oor die dood,
en die ewige lewe vir ons in die vooruitsig gestel.
Op U vertrou ek.
Skrywer onbekend
(Afrikaanse weergawe: Tessa Oppermann)
womansday.com/life/inspirational-stories
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