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Slagspreuke, wekroepe en polemiek is kenmerkend van ’n era wat deur ’n tsoenami van inligting
oorspoel word, en om verstandig en bedaard oor dié legio van onderwerpe na te dink, is die
hedendaagse mens nie altyd beskore nie.
Die lewenstempo is van so ’n aard dat treusel of stil sit en nuanseringe ontdek, nie inpas by die aan die
beweeg bly of vernuwing of vorm gee aan ’n volgende tydgier nie.
Dialoog, wedersydse gesprek wat saam ontdek, bied tog ’n heilsame teenmiddel. Veral die dialoog tussen
die verlede en die toekoms span die oomblik wyer. Dit het die Kerkhistoriese Genootskap ten doel: die
gesprek tussen die hede en die verlede met die oog op die toekoms.
Vir die Hervormde Kerk het dié gesprek ’n onmisbare plek in die Kerk se gang gehad. Die Kerkhistoriese
Genootskap het reeds op sy stigtingsvergadering van 25 April 1958 die belang van die beoefening en
bevordering van kerkgeskiedenis beklemtoon en enkele maande later, in Junie daardie jaar, aangedui dat
’n geslag vorm aanneem: een wat nóg belang het by die verlede nóg hul waardes en selfkennis daaraan
wil meet.
In dieselfde asem verklaar die Genootskap dat die beoefening en bevordering van die kerkgeskiedenis nie
net die voorkeur van teoloë, akademici en ander spesialiste is nie, maar dat lidmate van die Kerk en alle
belangstellendes saam aan die tafel behoort te sit.
Die Kerkhistoriese Genootskap bied eersdaags geleentheid vir ’n gesprek met die verlede. Op 29 Oktober
vanjaar word die kongres van die Genootskap by Gemeente Philadelphia aangebied en ter tafel is die
onderwerp: Geregtigheid: Protestantse perspektiewe.
Proff (em) Amie van Wyk (GKSA) en Natie van Wyk en prof Wim Dreyer sal tydens die geleentheid aan
die hand van Augustinus, Philipp Melanchton en Johannes Calvyn se studie van Cicero se De Clementia
gedagtes wissel oor geregtigheid en ewewigtigheid.
Om verskillende redes kan die Bestuur se keuse vir die tema gemotiveer word.
Enersyds word deur sommige navorsers beweer dat ’n morele vakuum bestaan. Die morele kompas van
die wêreld blyk hiervolgens koersloos te wees; dit lyk of die duiwels in die hemel dans en die engele in
die hel kniel.
Sommige meen die “Verligtingsera-moraal” van die Weste het misluk en te midde van wokeness,
tuimelende standbeelde, radikale skool- en universiteitskursusse en die aandrang op geregtigheid en
regstelling, is die vraag met watter moraal of etiek kan verantwoordelik na die toekoms getree word?
Sal die gedagtes van Aristoteles, soos Thomas van Aquino dit inspan, na ’n meer ewewigtige saamleef lei,
of bied die Reformatoriese Protestantisme, die Calvinisme in besonder, ’n duursamer Christusverankerde
etiek?
Veral die jonger Johannes Calvyn se studie van die Romeinse juris Cicero se nadenke oor geregtigheid of
ewewigtigheid verdien aandag, en die latere Calvyn se interpretasie van die Goue Reël soos dit in Matteus
7: 12 (AFR2020) klink: Alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan
hulle; want dit is die kern van die Wet en die Profete.
Calvyn, en ook Melanchton, se nalees en nadink vind nie in ’n vakuum plaas nie. Ook hulle het met
die verlede, met Augustinus van Hippo, in gesprek getree. By Augustinus klink Cicero en Matteus 7: 12
eweneens. Trouens, Augustinus verklaar: Alleen deur die genade van God word selfliefde vervang met
liefde vir God en die naaste.
Dáár is die bron van geregtigheid.
Dr Christo Pretorius
Voorsitter: Kerkhistoriese Genootskap

Lief en leed
• Prof Jurie le Roux (emeritus, Ou Testamentiese Wetenskap, UP) is Dinsdagaand 12
Oktober weens kolonkanker oorlede. ’n Gedenkdiens vind plaas op Vrydag 15 Oktober by
die NG Kerk Monumentpark in Pretoria. Covid-protokolle word gevolg en 100 mense kan
die diens bywoon. Ons innige simpatie gaan aan sy naasbestaandes.
• Mev Louise Geyser, weduwee van prof Piet Geyser, het Maandag 11 Oktober ’n delikate
operasie ondergaan om ’n kwaadaardige gewas op ’n nier te verwyder. Die operasie het
goed verloop. Ons bid haar algehele herstel toe.
Prof Jurie le Roux

Mev Louise Geyser

• Ds WJ (Cobus) Jansen van Nieuwenhuizen van Hartebeeshoek se proefskrif vir die
graad Philosophiae Doctor in Pastorale Studies is aanvaar. Die proefskriftema is: “Stilte,
gebed en lectio divina: Kreatiewe hulpmiddele in die pastorale intervensieproses na
trauma”. Sy promotor was prof W Coetzer van die Universiteit van Noordwes. Die inhoud
het gehandel oor kreatiewe denke, neuroplastisiteit, die asimmetriese brein, geestelike en
natuurlike veerkragtigheid, asook die nagevolge van trauma op die mens se emosionele,
fisiese en sosiale konteks. Die proefskrif het ook sterk gefokus op die verhouding tussen
aanverwante wetenskappe, en die aanwending van stilte, gebed en lectio divina in ’n
pastorale intervensiemodel na trauma. Die graad word in Desember vanjaar aan hom
toegeken.
• Dr Elritia le Roux (voormalige predikant van die NHKA) is Sondag 3 Oktober deur prof Gert
Steyn in die Freie Evangelische Gemeinde Wülfrath bevestig. Daarna is dr Le Roux ingeseën
met ’n Joodse seënbede wat in Duits vertaal is, terwyl prof Steyn en die vier ouderlinge
van die gemeente haar die hande opgelê het. Die priester van die plaaslike Katolieke
Kerk, die dominee van die plaaslike Protestantse Kerk, ’n lid van die Ringskommissie, en
die burgemeester het groeteboodskappe gelewer, geskenke oorhandig en dr Le Roux ’n
geseënde en voorspoedige toekoms in Wülfrath toegewens.

Ds Cobus Jansen van
Nieuwenhuizen

• Die volgende predikante verjaar tot 22 Oktober 2021, en word hartlik geluk gewens:
○
○

Sondag 17 Oktober:
Maandag 18 Oktober:

○
○

Dinsdag 19 Oktober:
Donderdag 21 Oktober:

Prof JH (Jan) Barkhuizen (81) (emeritus)
Dr JH (Johan) van Staden (55) (Sionspoort) en 			
ds JBJ (Kiewiet) van Deventer (49) 				
(Joachim Prinsloo/Ruskoppies)
Ds HN (Hein) Kloppers (52) (Koster/Noodrand)
Di JD (Jan) Grobler (72) (emeritus) en 				
A (André) Steinmann (28) (Piet Potgieter)

Gemeentes en bediening
Dr Elritia le Roux

• Teologiese Opleidingsfonds. Die jaarlikse deurkollektes wat aan die Fonds afgestaan
sal word, is dié van 24 en 31 Oktober vanjaar. Die bydraes vir die Fonds bly verdienstelik,
veral in die lig van die besluite van die laaste AKV dat soveel moontlik aan studente
bestee moet word. Die bankrekening vir inbetalings is steeds soos volg: ABSA; Teologiese
Opleidingsfonds; rekeningnommer 4048632649; takkode 632005.
• 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
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name en kontakinligting van bekwame en gewillige regsgeleerdes teen Vrydag 29 Oktober
2021 na karen@nhk.co.za te stuur.
• 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.
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 funksioneer. 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
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.
• VAKANTE WERKRUIMTE: 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 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.
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Vergaderings
• Vrydag 15 Oktober:
• Donderdag 21 Oktober:
• Vrydag 22 Oktober:

Moderamen
Raad van Finansies (Begroting)
Raad van Finansies

Kerklike publikasies
• In die Oktober 2021-uitgawe van Die Christelike Vrou deel Mari-lizé Beukes inligting oor
die NHSV se beurs- en leningaansoeke in die redaksionele artikel “Eendag” is in ons hande
en vertel sy hoe die NHSV se studiehulp studente gehelp het tydens hul studiejare. Angelo
Heyns beskryf die pragtige Karoo Woestyn Nasionale Botaniese Tuin in ’n Besondere
tuin word 100 jaar oud! Nicolette Lehmann vertel in Nicolette se storie hoe haar lewe
en inkomste deur die pandemie verander is en hoe sy anderkant uitgekom het. Oktober
staan ook bekend as Bewustheidsmaand vir Geestesgesondheid, en ons sluit af met die
toepaslike artikel Misbank geskryf deur ’n anonieme medewerker. Volg die skakel https://
nhsv.org.za/publikasies/.

• Gemeentes word versoek om die besonderhede te verskaf van enige emerituspredikante
en/of predikanteweduwees in hul geledere, sodat hul komplimentêre eksemplare van
die Almanak/Bybelse Dagboek saam met die res van die gemeente se bestelling versend
kan word. Dui die bestellings asseblief apart aan, byvoorbeeld gemeente x-aantal, emeriti/
predikanteweduwees y-aantal. Stuur die besonderhede asseblief aan mev Sarie Roux by
boekwinkel@nhk.co.za.
• Daar is nog ’n groot hoeveelheid eksemplare beskikbaar van die huidige Almanak/Bybelse
Dagboek (2021), teen die verlaagde prys van R100 elk (versending uitgesluit). Die
oorspronklike prys was R190 per eksemplaar. Gemeentes kan gerus oorweeg om daarvan
aan te koop vir verspreiding aan onder meer tehuise vir bejaardes. Die kosbare boodskappe
in die Bybelse Dagboek is immers tydloos! Kontak mev Sarie Roux by die Sinodale
boekwinkel, by boekwinkel@nhk.co.za of 012 322 8885 x3025, om te bestel.

Toerusting
• Die volgende byeenkoms van die studiegroep wat maandeliks saam ’n Bybelteks bestudeer,
vind plaas op Maandag 18 Oktober van 09:30 tot 11:00, by Gemeente Philadelphia. Met
die oog op Hervormingsondag, lees ons Romeine 12: 1-8 saam. Belangstellendes van
ver kan via Zoom inskakel (https://us02web.zoom.us/j/89827192772). Alle predikante en
Bybelwetenskaplikes is welkom om daarby aan te sluit en elkeen iets uniek by te dra tot die
verstaan van die teks. VBO-punte sal toegeken word aan deelnemers. Belangstellendes
kan hul teenwoordigheid vooraf aan ds Martin Slabbert bevestig by slabbert.mj@gmail.
com.
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• 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
Miskien
Miskien, het ek al gedink,
is ek nie lief vir jou nie,
pas ons maar net in mekaar se voue
toevallig
soos legkaartstukke langs mekaar
en is hierdie pyn
net die gemis
soos wanneer ’n lyf, verwond,
skielik sonder been of arm is.
Ilse van Staden
(Uit: Watervlerk, 2003)
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Konserte en feeste
• Gemeente Horison Roodepoort bied ’n Kerslig-sangaand aan op Saterdag 27 November
om 18:00. Bekende sanger Mathys Roets tree op in die kerkgebou in Georginiastraat 34,
Horison Roodepoort, waarna ’n driegangete in die kerksaal geniet word. Kaartjies beloop
R130 per persoon. Vir navrae en besprekings, kontak dr Gerhard Nel by 082 8235 074 of
gnel074@gmail.com.

Barmhartigheid
• Rata Maatskaplike Dienste se Drive for a Child-gholfdag vind op 26 Oktober 2021 by
Silver Lakes-gholfbaan in Pretoria plaas. Die fondse wat ingesamel word, is ten bate van
elke kind wat tans deur Rata ondersteun en gehelp word.   
Koste: R4 400 (Vierbal) – gholfkarretjies, halfweghuisete, aandete, goodie bags ingesluit
Putjieborg: R2 500
Vierbal met putjieborg ingesluit: R5 500
Navrae: Charmaine Fourie charmaine@rata.org.za / 071 684 7796
• 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.
• 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
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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.

Gebed vir die week
Al julle groot goed, seën die Here.
Berg Kilimandjaro en die Victoriameer,
die Sinkdal en die Serengetivlakte,
vet kremetartbome en skaduryke mangobome,
seën die Here.
Prys en verheerlik Hom vir ewig en altyd.
Al julle klein goedjies, seën die Here.
Besige swart miere en springende vlooie,
wriemelende paddavissies en muskietlarwes,
vlieënde sprinkane en waterdruppels,
stuifmeelstof en tsetsevlieë,
mannasaad en droë dagga,
seën die Here.
Prys en verheerlik Hom,
vir ewig en altyd.
(Tradisionele Afrika-gebed)
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