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Lauren Bever, ’n intensiewesorgverpleegster van Plainsboro, New Jersey, Amerika, het
haar ervarings gedeel van wat gebeur as ’n pasiënt wat onder haar sorg was, weens Covid
sterf. Sy het dit gedoen in die vorm van ’n brief aan ’n pasiënt. Ek vertaal vryelik.
Wanneer jy van Covid gesterf het, gebeur baie dinge. Ek en ’n kollega sal die kamer binnekom
en jou liggaam was en voorberei. Ons sal al die masjiene afskakel, al die pype en meters wat
jou bloeddruk, suurstofvlakke, ensovoorts, gemonitor het, verwyder. Uiteindelik sal my kollega
die kamer verlaat, en dan is dit net ek en jy. Vir die eerste keer in baie dae is dit doodstil: geen
masjiene wat biep of skreeu nie, geen gesuis van die suurstofvloei na die ventilator nie. Net stilte.
Dalk speel die musiek nog wat jou familie gevra het ek vir jou moet speel. Ek het al na baie
verskillende soorte musiek geluister hier teen die einde. Vandag was dit die Beatles: “Yesterday,
all my troubles seemed so far away. Now it looks as if they’re here to stay. Oh, I believe in
yesterday...”
Ek sal jou liggaam met ’n laken toemaak en jou so probeer skuif dat jy so natuurlik moontlik
voorkom. En dan sal ek die nommer skakel om ’n video-oproep met jou geliefdes te maak. Hulle
sien jou en begin onbedaarlik huil. Hulle sê vir jou hoe lief hulle vir jou was. Hulle sê dat hulle nie
weet hoe hulle sonder jou gaan klaarkom nie. Hulle sê dankie dat jy so ’n wonderlike wederhelfte,
pa, oupa, broer, vriend was, dat jy so ’n goeie mens was. Ou wrokke word vergewe. Ek luister na
familiegeheime en geraamtes in die kas waarvan niemand anders weet nie. Ek sal nie ’n woord
hiervan eens fluister nie. Jou geheime is veilig by my.
Hulle sal jou hond optel sodat hy vir oulaas jou gesig op die foon se skerm kan sien. Ek sal
probeer om die trane wat opwel omdat ek jou geliefdes se intense pyn kan aanvoel, te keer. Ek
sal dit nie regkry nie, ek huil saggies saam. Ek sal geduldig wag tot die snikke opgehou het en
hulle vir my gesê het dat hulle klaar afskeid geneem het. Ek sal die foon afskakel.
Ek sal al die kaartjies en foto’s en vetkrytprente wat jou kleinkinders vir jou geteken het en wat
by ontvangs afgegee is in ’n desperate poging om jou op te beur, van die muur afhaal en in ’n
vullissak sit. Niks kan vanuit ’n Covid-kamer herwin word nie.
As alles in die kamer opgeruim is, sal ek jou hare streel, jou hand vir oulaas vashou. Ek was die
laaste persoon met wie jy gepraat het voor jy geïntubeer is, die enigste een wat nog jou hand
vasgehou het toe jy onder diep sedasie was.
Ek sal wonder hoekom jy nie die inenting gekry het nie. Was dit as gevolg van vrees, fopnuus,
samesweringsteorieë? Dit maak in elk geval nou nie meer saak nie. Ek sal vir oulaas na jou
gesig kyk. Ek sal die ritssluiter van die sak toetrek. Ek sal jou in die kamer los om na die lykshuis
vervoer te word. Jy sal my egter nooit los nie. Herinneringe soos dié vervaag nooit, want sien,
teen die einde, die dag wanneer jy van Covid sterf, sal dit net ek en jy wees.
Die werklike tol wat Covid eis van die naasbestaandes van dié wat as gevolg daarvan sterf, of
van die verpleegpersoneel wat na hulle omsien in hul laaste dae, sal ons seker nooit kan peil
nie. Dis ’n onmenslik wrede siekte hierdie. Dit maak die noodsaak vir alle middele wat tot jou
beskikking is om Covid te probeer vermy of die effek daarvan te temper, soveel dringender. Veral
om ingeënt te word...
Ds Etienne Fourie, Kempten

Lief en leed
• Emerituspredikant ds HJM (Hennie) Breedt (71) is Dinsdag 14 September oorlede na ’n
hartaanval. Sy vrou, Elna, is 12 Augustus vanjaar oorlede. Ons innige simpatie gaan aan
die egpaar se familie.

Ds Hennie en Elna
Breedt

• ’n Voormalige predikant van die NHKA, ds MJ (Tinus) Swart (51), is onlangs weens
Covid-19 oorlede. Hy word deur sy vrou Petro, sy twee kinders en twee broers oorleef.
’n Private verassingsdiens word beplan. Ons innige simpatie gaan aan mev Swart en hul
familie.
• Ds M (Marsulizé) van Niekerk se broer, JJ Breet, is onlangs oorlede. Ons innige simpatie
gaan aan ds Van Niekerk en hul familie.
• Ds HF (Hennie) la Grange van Kampersrus ondervind tans gesondheidsprobleme en moet
verskeie mediese toetse ondergaan. Ons bid hom sterkte en algehele herstel toe.

Ds Tinus Swart

Ds Hennie la Grange

• Mev Rina Nel, vrou van emerituspredikant ds LJJ (Leon) Nel, is onlangs in die hospitaal
opgeneem vir ’n pasaangeër. Ons bid haar spoedige herstel toe.
• Baie geluk aan Abrie van Wyk (32), dr Wouter
van Wyk se tweede seun, en Jessica (Alberts)
wat Saterdag 4 September in Gemeente
Weltevreden tydens ’n intieme seremonie getroud
is, met net die naaste familie en enkele vriende
teenwoordig. Abrie is ’n rekenaarprogrammeerder
en Jessica ’n grafiese ontwerper, en hulle bly
in Fontainebleau, Randburg. Hulle sou verlede
September getrou het, maar die troue is weens
Covid en die inperkings uitgestel.
• Baie geluk aan ds WM (Elmien) Shaw van Swartkop en haar man, Derrick, met die
geboorte van hul tweelingdogters Sophia en Alyssa, op Dinsdag 7 September. Hulle is
prematuur gebore en het onderskeidelik 1,51 kg en 1,15 kg geweeg.Soos Elmien sê: Klein,
maar met ’n klomp veggees! Die tweeling het ’n boetie, Grayson, wat in Oktober 2019
gebore is.

Mev Rina Nel

• En toe verneem ons Gideon van der Merwe, die flank van die Griekwas/Cheetahs, is ds
GC (Gerrie) Senekal van Lichtenburg se skoonseun!
• Gemeente Philadelphia het op Sondag 12 September ds Martin Slabbert se 25-jaarampsjubileum gevier. Dr Sanrie de Beer het die erediens gelei en ds Slabbert geluk gewens
met die mylpaal in sy bediening. Oudl Marthinus Louw het hom bedank vir die jare wat hy
in die gemeente diens gelewer het.

Ds Elmien en Derrick
Shaw met hul
tweelingdogters

• Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wil graag langs hierdie weg die
predikante van die Kerk bedank vir hul toegewyde werk onder moeilike omstandighede. In
’n skrywe aan die Kerk se predikante skryf dr Wouter van Wyk, sekretaris van die Kommissie
van die AKV, soos volg:
Baie van u is self moeg en emosioneel gedreineer na 18 maande van ongewone en moeilike
omstandighede. Tog bied Covid die Kerk ’n geleentheid om te dien en nóú ’n verskil te
maak in mense se lewens – daarvan getuig talle lidmate. Die Kommissie bedank u vir u
onselfsugtige ondersteuning van lidmate en die gemeenskap wat op verskillende maniere
deur die Covid-19-pandemie geraak word in siekte en dood en ontbering.
• Die volgende predikante verjaar tot 24 September 2021, en word hartlik geluk gewens:
○

Ds Martin Slabbert en
oudl Marthinus Louw

Saterdag 18 September:

Ds PJ (Peet) Kruger (85) (emeritus)
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○
○
○
○

Sondag 19 September:
		
Woensdag 22 September:
		
Donderdag 23 September:
		
Vrydag 24 September:		

Di AJ (Kobus) Pienaar (60) (Kruin) en 			
AJ (Attie) Hattingh (47) (Krugersdorp-Noord)
Di ZC (Zet) Robberts (68) (emeritus) en 			
E (Errol) Sheppard (61) (Rietspruit)
Dr GJ (Gert) Malan (61) (Mosselbaai) en 			
ds DW (Wouter) Beukes (60) (emeritus)
Dr JM (Thinus) van Staden (45) (Montana)

Gemeentes en bediening
• Beoogde komitee vir advies oor voorgestelde wetgewing. Gemeentes en predikante
nader dikwels die Kommissie van die AKV oor die Hervormde Kerk se standpunt wanneer
die owerhede nuwe wetgewing oorweeg of voorstel. Die Kommissie van die AKV en die
personeel van die Sinodale Dienssentrum beskik in die meeste gevalle nie oor die nodige
kundigheid om gemeentes daaroor te adviseer nie, en moet dan op enkele kundiges se
knoppie druk om kommentaar te lewer. Dit gebeur dikwels dat hierdie kommentaar binne ’n
kort tydsbestek gelewer moet word, wat dit uiteraard vir die betrokke kundiges baie moeilik
maak. Daarom versoek ons gemeentes en predikante vriendelik om regsgeleerdes in
u gemeente te nomineer wat die Kerk met advies oor konsepwetgewing kan bystaan
wanneer die situasie daarna vra. Indien ons ’n Kernkomitee: Kerk en Owerheid kan
saamstel wat die Kommissie van die AKV kan adviseer, kan ons die druk op enkele persone
verlig en verseker dat die Kerk steeds goed ingeligte en weldeurdagte kommentaar lewer
en so ook aan gemeentes die nodige leiding kan gee. U word vriendelik versoek om die
name en kontakinligting van bekwame en gewillige regsgeleerdes teen 28 September
2021 na karen@nhk.co.za te stuur.
• Ds SW (Schalk) Zastron (Kroonstad/Goudveld) het ’n beroep ontvang na Ermelo.
• Vakante werkruimte – Gemeente Rustenburg-Suid. Aansoeke word ingewag van ’n
gelegitimeerde predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk vir die werkruimte van
hierdie gemeente wat op 1 Desember 2021 vakant sal raak.

Ds Schalk Zastron

Gemeenteprofiel
Gemeente Rustenburg-Suid is een van vier Hervormde gemeentes in Rustenburg en bestaan
sedert 1957. Die sieletal van die gemeente is sowat 850, waarvan 550 belydende lidmate
is. Die ouderdomsgroepering van die gemeente is redelik verspreid met die grootste aantal
lidmate in die groep bo 40. Daar is twee tehuise vir bejaardes binne die gemeentegrense
wat nie deur die gemeente bedryf word nie, maar waar ’n aantal lidmate woonagtig is. Die
gemeente beskik oor ’n doelmatige kompleks bestaande uit ’n kerkgebou, saal met kombuis
en kategeselokale. Die gemeente beskik ook oor ’n ingerigte slaghuis op die kerkterrein wat
op ’n semi-voltydse basis bedryf word ter stywing van fondse. Die gemeente beskik oor ’n
ruim vierslaapkamerpastorie met ’n swembad en gevestigde tuin op die kerkterrein.
Profiel van die ideale leraar
Moet verkieslik in die ouderdomsgroep 30 tot 50 val of so na moontlik daaraan. Moet
die bediening in die gemeente dinamies maar Skrifgetrou en verstaanbaar vir alle
ouderdomsgroepe kan hanteer. Moet vernuwend en sinvol met die liturgie in eredienste
omgaan. Moet ’n aanvoeling vir gemeentesang asook musiek in eredienste hê. Moet sinvol
as deel van ’n bestuurspan kan funsioneer. Sy of haar gade moet aktief by die gemeente
se wel en wee betrokke wees. Daar kan van die aansoeker verwag word om tydens die
gemeente se vakante tydperk ’n erediens in die gemeente teen die normale vergoeding
waar te neem.
Posbeskrywing
Dit is ’n voltydse werkruimte met verantwoordelikhede soos in die Kerkorde omskryf.
Vergoeding, reiskoste, mediese fonds en pensioen sal volgens die voorgeskrewe skale
en die Kerkorde se voorskrifte hanteer word met inagneming van die leraar se aantal jare
diens. Daar sal van die leraar verwag word om die pastorie op die kerkterrein gratis te
bewoon en gratis munisipale dienste en ’n landlyntelefoon sal verskaf word. ’n Huishulp
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is beskikbaar wat twee dae per week, op die koste van die Kerkraad, tot die pastorie se
beskikking is.
Aansoeke
Aansoeke sluit op 16 Oktober 2021. Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV en
gestuur word aan die Sekretariële Beampte, nhrbsuid@gmail.com. Verdere inligting kan
bekom word by Dawie Smith (082 484 4955). Die Kerkraad behou die reg voor om nie een
van die aansoekers te beroep nie, of ’n leraar wat nie aansoek gedoen het nie, uit te nooi
om ’n CV aan die Kerkraad te stuur vir oorweging vir die vulling van die vakature.
• Vakature: Finansiële Beampte: NHKA Gemeente Pretoria-Oos. Die pos behels die
uitvoering van voorgestelde prosedures ten opsigte van ontvangs van gelde, korrekte
prosessering, uitbetaling en bank van gelde, uitbetaling van salarisse, opstel van finansiële
state en alle administrasie rakende finansies soos beskryf in die pligstaat.
Pligte
○ Ontvangs en kontrolering van gelde, uitreiking van kwitansies en opmaak daarvan vir
bank.
○ Bestuur van die debietorderstelsel.
○ Uitbetalings aan krediteure en bestuur van kleinkas, kredietkaart en Zapper.
○ Uitbetaling en administrasie van salarisse en werkloosheidsversekering.
○ Administrasie van maandelikse offergawes.
○ Verantwoordelik vir die aankopestelsel in die kantoor.
○ Verantwoordelik vir uitvoering en administrasie van jaarlikse begroting en ouditinligting.
○ Opstel van maandelikse finansiële state.
○ Finansiële verslaglewering aan gemeentebestuurder, kassier, finansiële kommissie en
kerkraad.
○ Verantwoordelik vir alle administrasie rakende finansies soos beskryf in die pligstaat.
○ Op datum hou van bateregister-, gedenkmuur- en versekeringadministrasie.
Minimumvereistes
○ MINSTENS drie jaar bewese ondervinding van toepaslike finansiële werk (VERAL met
rekenaargebaseerde boekhouprogramme).
○ Graad 12-skoolopleiding (naskoolse finansiële kwalifikasie word aanbeveel).
○ Rekenaarvaardigheid in Microsoft Office en boekhouprogramme (SAGE 1 as aanbeveling).
○ Toegewyde, deeglike en dinamiese persoon wat goed saam met ander in ’n span kan
werk, maar wat selfgedissiplineerd kan funksioneer.
○ Geaardheid wat die hart van ’n gemeente van Christus kan uitdra.
○ Goeie werksetiek en interpersoonlike verhoudings.
○ Die persoon moet ’n lidmaat van die gemeente wees of bereid wees om lidmaat te
word.
Dit is ’n halfdagpos (08:00-13:00), met onderhandeling vir ’n 4- of 5-dag-werksweek, en
die salaris is onderhewig aan die kwalifikasies en ondervinding van die kandidaat, en
onderhewig aan die begroting van die gemeente.
Aansoeke met ’n gepaardgaande CV (met foto) kan ingedien word by die gemeentelike
kerkkantoor, of per e-pos (gerdavdm2@gmail.com) voor of op 17 September 2021. ’n
Kortlys van kandidate sal opgestel word en vir onderhoude genooi word ná 15 September
2021. Diensaanvaarding: 1 November 2021.
Vir enige navrae, skakel Gerda van der Merwe gedurende oggendure by 082 575 1979.
• 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
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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 na 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 17 September:
Beleggingskomitee
• Saterdag 18 September: NHSV Hoofbestuur

Kerklike publikasies

• Enige lidmaat wat beplan om van Suid-Afrika na die ring van Dorsland te reis (gemeentes
Gobabis, Otjiwarongo, Grootfontein, Outjo, Windhoek, Tsumeb, Namibkus of Namib-Suid),
kan gerus met mev Sarie Roux van die Boekwinkel in verbinding tree by boekwinkel@
nhk.co.za. Ons ondervind tans uitvoerprobleme, en sy wil graag boeke na die gemeentes
saamstuur.

Toerusting
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• Gereformeerde Teologiese Werksgemeenskap (GTW): Konferensie 27 en 28
September 2021, aanlyn en by Miles Sharpstraat 24b, Rynfield, Benoni. Die doel van die
konferensie is om vanuit die Gereformeerde Teologie saam te besin oor die tema: Die
morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na ’n dekade van staatskaping.
Hulle wil graag persone vanuit die NHKA ook in die gesprek betrek. Sprekers sluit in prof
Theo Venter en prof Koos Vorster van die Noordwes-Universiteit, en prof Henk Bakke van
die Vrije Universiteit in Nederland. Besoek die webblad https://rts2021.wordpress.com/
vir meer besonderhede. Die GTW is ’n vereniging wat vanuit die Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika ontstaan het en wat ook betrokke is by die vaktydskrif In die Skriflig / In Luce
Verbi, en is ’n vereniging sonder enige winsmotief. Navrae: Ds Pieter Kurpershoek, 013 243
3364 / 083 641 6466 / pwk@axxess.co.za.
• Staan u dikwels voor ’n getraumatiseerde lidmaat en wens u weet hoe om werklik van hulp
te wees? Kom woon ’n TIR (Traumatic Incident Reduction) Werkswinkel by en kom leer
iets van Jesaja 50: 4: Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat
ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister.
Datum: 16-19 Oktober
Plek: Pretoria
Koste: R5 000
Besoek yvonneretief.weebly.com of kontak Yvonne by retief.yvonne@gmail.com.

’n Gedig
seisoene
lente:
botsel
blaartjie
somer:
blaar
lowernet
herfs:
elke blaar
verkleurmannetjie
klief die net
tot net ’n wit skelet
winter:
bleekwit
geraamtes hier
sonspinnerakke
encore populier!
Pieter Fourie
(Bron: Versindaba 18 Oktober 2017)
[Pieter Fourie 3 April 1940 – 12 September 2021]

Barmhartigheid
• NHSV Beurse en lenings 2022. Die NHSV beskik oor beurse/lenings vir studente in
enige studierigting. Slegs lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk kwalifiseer vir die
toekennings. Die aansoekvorm kan hier afgelaai word. Die sluitingsdatum vir aansoeke
is 15 November 2021.
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• 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
• 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
• Is jy naby die Vaaldriehoek of naby genoeg vir ’n rit tot in die Vaal op Vrydag 24 September?
Dan moet jy ’n draai maak by Groblerstraat 19 (langs Coney Island-winkelsentrum) in
Sasolburg. NHKA Sasolburg-Suid hou vendusie. Daar is heerlike eetgoed ook beskikbaar.
Die geleentheid word in die buitelug gehou en Covid-maatreëls geld. Verkopers wat graag
hul eie goedere op die vendusie wil plaas, is welkom. Regpak van goedere geskied van
07:00 tot 09:00. Koste om jou eie goedere te verkoop, beloop 20% van die verkoper se
wins. Goedere kan tussen 09:00 en 10:00 besigtig word. Die vendusie begin om 10:00.
Navrae: Tobie 083 327 1500 / Theo 083 302 7491.
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• 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.

Lentegebed
Wonderbare Heiland,
help my asseblief om hierdie ontwakende lentetyd te benut
om my hart te vernuwe,
en my tuiste,
en my lewe.
Help my om meer liefde te betoon,
meer vrygewig te wees,
meer bedagsaam.
Terwyl ek van dag tot dag leef,
herinner my aan die skoonheid van hierdie seisoen,
en aan die betekenis van ’n nuwe begin.
Bring mense wat hulp nodig het, op my pad.
Bied aan my geleenthede waar ek ander kan ondersteun,
leer my waarvoor ek moet bid,
en wys my waar ek deernis moet betoon.
Ek vra dit in Jesus se Naam.
Amen.
www.connectusfund.org/9-best-prayers-for-springtime
(Afrikaanse weergawe: Tessa Oppermann)
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