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Tebogo ‘Tebza’ Mabye (24) sit hand by met die verpakking van skenkings by die MES Impilo-skuiling vir haweloses. 
Agter hom staan sy jarelange mentor en MES se hoof- uitvoerende beampte, Leona Pienaar. Hoewel hierdie jong man 
se eie koffie-onderneming in die skadu van die Ellispark-rugbystadion tydens die inperking moes sluit, skrik hy nie vir 
’n uitdaging nie. Sy storie (bl 10 en 11) laat dit gou blyk hoekom nie.

Foto: Liza Coetzee

Te besig om moed te verloor

Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense
Kerkbode

https://kerkbode.christians.co.za/2020/01/29/mes-dit-gaan-oor-menswaardigheid-nie-handouts-se-nuwe-hoof/


Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42   
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

Die Gees maak alles nuut
Individuele Bybelstudies plus  
ses byeenkomste vir kleingroepe 

Gedrukte boek: R100  |  PDF-prys: R60
Het jy al ervaar dat ’n nuwe intrekker plekke in jou bekende omgewing besoek 
waarvan jy nie eens geweet het nie? Of het jy al in ’n toerismegids of -tydskrif 
gelees oor plekke waar jy reeds was, maar dan kan jy nie glo wat jy alles  
gemis het terwyl jy daar was nie? Ons dink dit kan ook met die boek  
Handelinge gebeur as ’n mens net die moeite wil doen om ’n bietjie  
dieper te delf. Daar lê ’n ongelooflike reis voor!

Agente van die Gees
Op reis deur Handelinge

Gedrukte boek: R60  |  PDF-prys: R40
In hierdie 12 studies lei Jaco Thom ons om te gesels oor hoe die Gees  

ons toerus en ons sy agente maak om die verlossingsboodskap  
van Jesus uit te dra en die hele wêreld ten goede te verander.

Gaan saam op hierdie opwindende reis deur Handelinge en  
(her)ontdek jou roeping as ’n agent van God se Gees hier op aarde.

Gee-vreugde
Ontdek die waarde van ligter leef

Gedrukte boek: R100  |  PDF-prys: R60
’n Reis van agt weke saam met Stefanus en Paulus.

Deur met verloop van agt weke saam met Stefanus en Paulus te reis, raak  
ons bewus van ’n paar teenstrydighede waarmee almal stoei. Soos dat dit 
minder hoop en vreugde bring om bymekaar te maak en op te gaar as om 
blymoedig weg te gee; om jouself te handhaaf en onkreukbaar voor te kom,  
is baie minder menslik as om gebroke, uitgelewer en leeg van jouself te  
wees. Mag jou geloof in Jesus Christus groei terwyl jy hierdie boek lees,  
en mag sy koninkryk deur jou geloof al hoe helderder word.

Bybelstudieboeke  
vir Pink s te r Aflaaibare  

PDF’s ook 
beskikbaar
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Leraar mis sy kollega

Egpaar al vir weke in 
woonstel in Viëtnam 
JACOBIE M HELENA

Weens wêreldwye reisbeper
kings is ’n dominee van Lim
popo die afgelope elf weke in 

Viëtnam gestrand.
Ds Danie Ueckermann moes al deur 

sy verlof en langverlof werk, maar het 
aan Kerkbode vertel dat sy kerkraad by 
NylstroomOosgemeente in Modimol
le baie ondersteunend in dié ongewone 
situasie is.

Intussen trek Ueckermann se kollega 
in SuidAfrika maar effe swaar so son
der kollega. “Ek mis my kollega. Ons het 
’n goeie verhouding. Hy is ’n baie ge
maklike mens, so hy laat beslis ’n leemte 
in die gemeente (van sowat 1 350 lid
mate),” vertel ds Ewald Schmidt.

Ueckermann en sy vrou Marietha het 
op 3 Maart na Viëtnam vertrek om vir 
hulle dogter, Madia, te gaan kuier waar 
sy sedert verlede jaar as Engelsonder
wyser werk. Toe die egpaar op 16 Maart 
van die beoogde grendeltyd in SuidAfri
ka hoor, het hulle besef dat hulle hulle 
terugvlug op 31 Maart sal moet ver vroeg. 
Na baie kommunikasieuitda gings met 
Qatar lugdiens het hulle op  23 Maart 
verneem dat die vroegste te rug vlug van
uit Viëtnam op 30 Maart vanaf Saigon 
was. Hulle het dadelik binnelandse vlug
kaartjies gekoop om op 29 Maart vanaf 
Danang na Saigon te vlieg. Maar op 28 
Maart het hulle op Qatar lugdiens se 
web tuiste gesien dat die vlug van Doha 
na Johannesburg gekanselleer is. Hulle 

sou in Doha gestrand wees indien hulle 
op 30 Maart vanaf Saigon na Doha sou 
vlieg. Ueckermann vertel dat hulle die 
besluit geneem het om eerder in Madia 
se woonstel in Viëtnam ge strand te wees 
as op die lughawe of nood blyplek in Doha 
wat baie duurder vir hulle sou uitwerk.

Die onvoorsiene weke in Viëtnam is 
darem nie net ongerief nie, sê Uecker
mann. Die geluk by die ongeluk is dat 
hulle reeds onder andere die wonder
skone Halongbaai, Hoi An en Hanoi, 
die hoofstad van Viëtnam, kon besoek. 
Hulle het selfs die blaaie van Huisgenoot 
gehaal, wat op 8 April oor die egpaar 
berig het. Die Ueckermanns hoop dat 
Qatar hulle vlugte tussen Viëtnam en 
SuidAfrika op 1 Junie sal hervat.

Ds Danie Ueckermann en sy vrou Marietha is reeds vir elf weke in Danang, Viëtnam, gestrand. Hulle maak, nes die Viëtnamese landsburgers, 
van ’n bromponie as hulle hoofbron van vervoer gebruik. En as die bromponie kreun, wag hulle geduldig. Foto’s verskaf

Pietie le Roux skryf vir ons: “Ek het 
hierdie foto in September 2018 ge-
neem tydens een van my vrou, Mag-
del le Roux van Bybelse Argeologie 
en Ou-Na bye-Oosterse Studies by 
Unisa, se argeologiese studietoere 
na sentraal-Griekeland.” Hierdie 
klooster (Rousanou) is deel van die 
Meteora-kompleks wat oorspronklik 
uit 24 Oosters-Ortodokse kloosters 
bestaan het en waarvan ses nog in 
be dryf is. Die meeste hiervan is tus-
sen die 12de en 16de eeu met die 
oog op veiligheid en asketiese af-
sonde ring op rots-monoliete in sen-
traal-Griekeland gebou. Kalambaka 
is die naaste dorp.
Die oorspronklike inwoners en be-
soekers kon slegs met lere, nette of 
mandjies opge trek en neergelaat 
word. Daar word vertel dat diége-
ne elke keer voor ’n geloofsprong 
te staan gekom het, want hulle het 
geglo dat God die tou op enige sta-
dium kon laat breek(!). Die ander 
baie be kende kloostergemeenskap 
in Griekeland is by die berg Atos.

Foto: Pietie le Roux

Bobaas 'social distancing'!Bobaas 'social distancing'!

Besoek gerus 
kerkbode.co.za 

vir die jongste nuus.

JACOBIE M HELENA

Die SuidAfrikaanse Raad 
van Kerke (SARK), waar
van die NG Kerk ’n lid is, 

het op 19 Mei ’n skrywe aan pres 
Cyril Ramaphosa oorhandig waar 
daar vir meer vryheid rondom 
godsdienstige aktiwiteite gepleit 
word. Met Vlak 3regulasies “op 
die horison”, sê die kerkleiers 
onder meer dat godsdienstige by
eenkomste met beperkte getalle in 
“veiliger areas” van die land toege
laat behoort te word indien die 
nodige voorkomingsmaatreëls in 
plek is. 

Die SARK, onder voorsitter
skap van aartsbiskop Thabo Mak
goba, vra in dié dokument vir ’n 
gesonde balans tussen die toelating 
van godsdienstige byeenkomste, 
onder andere eredienste, terwyl 
die reëls van die inperking stééds 
nagekom word. Dr Gustav Claas
sen, algemene sekretaris van die 
NG Kerk, sê dat kerke van die be
gin van die grendeltyd af baie 
ondersteunend was in die hand
hawing van die regulasies wat deur 
die president afgekondig is. En dat 
kerke dit wil steeds doen. Maar, 
verduidelik hy in ’n verklaring wat 
op 21 Mei uitgereik is, kerke wil en 
kan deur hulle diens en getuienis 
aan gemeenskappe ’n belangrike 
rol speel.

Burgerlike ongehoorsaamheid
Die SARK voer aan dat daar ’n toe
nemende burgerlike onge hoor
saam heid in die samelewing heers 
en dat kerke ’n beduidende posi
tiewe rol kan speel om dié gedrag 
aan te spreek. “Kerke kan ’n groot 
rol speel om die gedrag van mense 
te verander. Dít is hoekom daar vir 
groter oopstelling van die gods
diens sektor gepleit word,” sê Claas
sen. SARK hoop Ramaphosa sal 
wannneer hy weer die nasie toe
spreek, op hulle versoek reageer. 
l Kerkbode publiseer Claassen se 
volledige skrywe op bl 15.

Vlak 3: Kerke 
pleit vir 
selfregulasie

https://www.netwerk24.com/huisgenoot/Nuus/bosveld-dominee-en-sy-vrou-in-vietnam-vasgekeer-weens-inperking-20200408
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RUDI SWANEPOEL
My liewe Tiener

Goeiste. Ek kyk jou só en ek kan 
nie glo dat jy (en ek!) in ’n tyd 
soos hierdie lewe nie. Wie sou 

kon dink.
Ek sukkel ’n bietjie om woorde vir 

alles te kry, daarom gebruik ek maar 
die geduld (en die deleteknoppie) 
van die rekenaar om met jou te deel 
wat op my hart is.

Aan die een kant, wil ek skryf dat 
ek jammer vir jou is. Jammer oor die 
matriekafskeid, die socials wat jy mis, 
die netbal en hokkie en rugbysei
soen, die tienertoneel en die koorkom
petisies. Die grappies.

Ek wonder of jy daai lekker lang 
saalopeninge mis waar die hoof alles 
so benadruk en julle in lyn probeer 
hou met elke greintjie krag in sy lyf en 
sy stem.

Ek is so ontsettend jammer dat jy 
nie jou vriende sien nie. Ek wéét hoe 
belangrik hulle vir jou is, hoe hulle jou 
eerste ‘port of call’ in hierdie lewens
fase is, hoe júlle mekaar genuine ver
staan. En jou mis. Dit, verstaan ek.

Jy beleef eintlik ’n hele rits verliese. 
En al klink dit snaaks: Dis nie net ’n 
slegte ding nie.

As dit vir jou enigsins ’n troos is: 
Hierdie verliese berei jou voor, want jy 
gaan nog baie keer dinge en tye en 
mense en ervarings verloor. Jy gaan 
voel jy mis uit (wanneer al die ander 
weer fun het), jy gaan voel jy raak 
agter (as jou maats maats vind en uit
gaan en trou), jy gaan voel jy kan nie 
kry wat hulle het nie.

Nou léér jy dat dit OK is. Dat jy kan 
doen wat jy nie gedink het jy gaan kan 
doen nie. Dat jy dit dieper in die see 
van onsekerheid in kan waag as wat jy 
voorheen vermoed het. Dat jy sterk is. 
Jy leer dat jy kan aanpas, dat jy jou kop 
om moeilike goed kan kry, dat daar 
binnein jou ’n standhoudende vuur 
brand waarnatoe jy keer op keer kan 
teruggaan vir nog. En weer. Jy het meer 
deernis met maats en met kinders wat 
nie so bevoorreg soos jy is nie.

Jy wys dat jy kan.
Daarom: Al verloor jy baie, kry jy 

méér by. Dit wat jy bykry, is baie werd; 
nie noodwendig vir vandag of môre 
nie, maar vir die res van jou lewe.

Ek bewonder jou. Jy IS nie net OK 
nie, jy gaan OK wees.
Met oneindige liefde,
Jou pa
Rudi

(Hierdie brief deur ds Rudi Swanepoel 
is oorspronklik op Facebook gepubli
seer en word hier met sy toestemming 
herpubliseer. – Red.)

Brief aan ’n tiener: ‘Al verloor jy baie, kry jy méér by’

Prof Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel (1959-
2020), hier agter die kansel afgeneem tydens 
’n kerkviering in Belhar 2019.

Foto: Le Roux Schoeman

“Ons hart is gebreek,” het dr 
Llewelyn MacMaster gesê 
oor die afsterwe op Dins

dag 19 Mei van prof MaryAnne 
PlaatjiesVan Huffel, ’n geliefde en ge
respekteerde kerkleier.

MacMaster, moderator van die 
VGKSA Streeksinode Kaapland, het 
vroeër die dag nog aan besorgdes via 
Twitter laat weet: “Haar toestand is 
steeds kritiek, maar stabiel …”

Maar kort voor 15:00 het hy via ’n 
Facebookvideoboodskap die nuus ge
breek dat PlaatjiesVan Huffel oorlede 
is. Sy was 60.

‘Ma’ Plaatjies-Van Huffel 
geprys vir pioniersrol

“Sy het die kerk op soveel vlakke ge
dien – selfs wêreldwyd is sy erken vir 
haar leierskap. As VGKSA treur ons oor 
’n pionier wat groot werk gedoen het,” 
het MacMaster gesê.

Meer besonderhede oor die oorsaak 
van haar dood was nie ten tye van pu
blikasie bekend nie.

PlaatjiesVan Huffel was die eerste 
vroulike leraar in die VGKSA, het Mac
Master gesê. “Ons gaan jou mis, Mary
Anne, “ma”, jou voorletters het so bedui
dend geword, want jy het ’n ma vir vele 
geword. (Jy het) omgesien na soveel jong 
dominees – veral vroulike dominees – 
maar ook studente. As kerk en as sinode 
– sy was deel van ons moderamen – be
treur ons die dood van MaryAnne 
Plaatjies … Ons bid dat God ons sal help 
om haar nalatenskap te eerbiedig.” 
l Dié berig is ná publikasie aangepas.
– Le Roux Schoeman

Meer oor ‘Ma’ Plaatjies-Van Huffel
PLAATJIESVAN HUFFEL, MARY
ANNE (19592020) is met ds Dawid 
van Huffel van die Verenigende Gere
formeerde Kerk (VGKSA) getroud. Ná 
die verwerwing van haar BTh (Hons) 
aan die Universiteit van WesKaapland, 
word sy in 1991 die tweede vrouepro
ponent in die destydse NG Sending
kerk. Die volgende jaar word sy in Ro
bertsonOos as die eerste vrouedominee 
in die hele NG Kerkfamilie georden.

In 2002 word sy as aktuarius van die 
VGKSA se Sinode Kaapland verkies, 
later as moderator van dié streeksinode 
en uiteindelik as moderator van die Al
gemene Sinode van die VGKSA – almal 
eerstes vir ’n vrou in hierdie kerk. Sy 
word ook adjunkpresident van die Wê
reldraad van Kerke met verantwoorde
likheid vir Afrika.

Vir haar meestersgraad ontwikkel 
PlaatjiesVan Huffel ’n multidissipli nê re 
benadering tot die rehabilitasie van pros
titute, en in 2003 promoveer sy aan die 
Universiteit van SuidAfrika in die sis
tematiese teologie (dogmatiek) oor 
Vroue in die teologiese antropologie in die 
Afrikaanse gereformeerde tradisie. Haar 
promotor was ’n ander bekende vrou in 
kerklike kringe, prof Christina Land
man. Dié studie behels ’n post struktu re le 
en feministiese benadering tot vroue in 
die Afrikaanse gereformeerde tradisie. 
Dit lewer ’n belangrike teologiese by drae 
tot die wêreldwye debat oor post struk
turalisme. Daarin daag sy Afrikaanse ge
reformeerdes uit om hulle eie mensbe
skoulike voorver onderstellings tot tekste 
wat hulle lees, krities te ondersoek. Met
tertyd behaal sy ook ’n doktorsgraad aan 
die Universiteit van Pretoria in die kerk
reg en word professor in kerkgeskie denis 
en kerkreg aan die Teologiese Fa kulteit, 
Universiteit Stellenbosch. – Pie ter Fou-
rie. Bron: https://ecke.co.za/plaatjies
vanhuffelmaryanne/

JEANETTE CLARK

Diaconia, die gesamentlike barm
hartigheidsbediening van die 
NG Sinode van WesKaapland 

en die Verenigende Gereformeerde 
Kerk Streeksinode Kaapland, het hulle 
rampondersteuningstrategie bekend ge
stel om voedselsekuriteit en humanitêre 
hulp in die provinsie te verbeter.

“Die waarheid is dat geen gemeente 
op sy eie tydens die onseker maande wat 
voorlê, alleen die nood sal kan aanspreek 
nie. Leierskap is nou om gekoördineerde 
reaksie te inisieer en te ondersteun,” sê 
ds Nioma Venter van Diaconia. Die 
sino dale strategie funksioneer op veel
voudige vlakke en is belyn met riglyne 
van die nasionale regering en die Suid
Afrikaanse Raad van Kerke se konsen
sus dat plaaslike ekumeniese aksie
netwerke die mees effektiewe manier is 
om dringende nood op ’n volhoubare 
wyse aan te spreek. Deel van die strate
gie behels ’n rampfonds wat bydraes aan 
hulpaksies bied.

Lidmate en gemeentes word aan
gemoedig om, waar hulle kan, tot die 
rampfonds by te dra, wat sowat drie 
weke gelede met ’n balans van R2,42 m 
geopen is.

Voedselvoorsiening
“Met dit as ’n begin, bied ons saaigeld 
aan vir 200 gemeentes of gemeenskappe 
wat in hierdie tyd by direkte voedsel
voorsiening betrokke is,” sê Venter. 
“Ons het die afgelope vier weke alreeds 
R1,3 miljoen gegee en ontvang reeds die 
terugvoer van hoe hierdie saaigeld ver
menigvuldig word in gemeenskappe.”

Ondersteuning kom ook van buite 
die grense. Aan die begin van Mei het 
die Reformed Church in Japan laat weet 
dat hulle R40 000 in die rampfonds in
betaal het.

Geleenthede
Dr Llewellyn MacMaster, moderator 
van die VGKSA Streeksinode Kaapland, 
bevestig dat Covid19 spesifieke breuk
lyne in die SuidAfrikaanse samelewing 
blootgelê het in terme van armoede, 
ongelykheid en werkloosheid. “Ons 
kollektiewe bronne, gawes en wysheid 
sal help om die blindekolle in ons lewe 
te identifiseer,” sê MacMaster in ’n video 
wat saam met die strategie uitgereik is. 
“Krisisse bied aan ons geleenthede om 
’n nuwe paadjie saam oop te kap.”

’n Covid19kernspan van die NG 
Kerk en die VGK in die WesKaap het 
drie keer per week kontak vir strate
giegesprek en terugvoering. Verteen
woordigers van beide kerke dien ook 
saam op ’n geestelike leiersforum wat 
weekliks met vier LUR’s van die Wes
Kaapse regering in gesprek is om 
samewerking en koördinering te be
vorder.

Rampfonds 
betaal R1,3 m 
uit om te help

file:///C:\Users\Lambert%20Jacobs\Downloads\Pieter%20Fourie
file:///C:\Users\Lambert%20Jacobs\Downloads\Pieter%20Fourie
https://ecke.co.za/plaatjies-van-huffel-mary-anne/
https://ecke.co.za/plaatjies-van-huffel-mary-anne/


Covid-19   529 Mei 2020

Die Koronastryd beteken ’n mens 
moet kies tussen die besker
ming van biologiese lewe teen

oor ekonomiese lewe. So som prof Piet 
Naudé onlangs die regering se dilemma 
op. “Dit is moeilike keuses wat gemaak 
moet word. Om mense se beweging te 
moet inperk in ’n land waar daar geveg 
is vir demokrasie en vryheid …”

Naudé meen daar is boonop ’n teolo
giese aspek: Waarom laat ’n goeie God 
iets soos hierdie toe? Dat ’n virus soveel 
verwoesting saai en menselewens neem?”

Naudé, ’n bekende teoloog en direk
teur van die Universiteit Stellenbosch se 
Bestuurskool, was aan die woord in ’n 
formaat so eie aan hierdie grendeltyd 
waarin ons ons tans bevind: ’n Web
videoreeks wat op 13 Mei gepubliseer 
is as virtuele paneelgesprek oor die 
tema: “Covid19 en die ekonomie”.

Naudé het as gespreksleier opgetree 
en is bygestaan deur prof Johan Fourie 
van die Departemente Ekonomie en 
Geskiedenis aan die Universiteit Stellen
bosch, prof Alphonso Groenewald van 
die Departement Ou Testament aan die 
Universiteit van Pretoria, dr Sipho Ma
hokoto van die Departement Sistema
tiese Teologie en Ekklesiologie aan die 
Universiteit Stellenbosch en dr Bernice 
Serfontein van die NG Kerk Waterkloof.

Groenewald het by Naudé aangesluit 

Pandemie bring vrae oor 
ekologie, lyding en kerkwees

oor die lydingsvraag: “Hoekom ly die 
mens? As gelowiges sukkel ons met dié 
vraag. Watter rol speel God hierin en 
wil Hy vir ons iets sê? Dit is ’n tyd waar
in ons baie onsekerheid en vrae het.”

Naudé meen daar is geen twyfel dat 
die Covid19pandemie ’n fundamen
tele impak op die wêreld gaan hê nie. 
“Ons moet daarom begin vra: Wat nou? 
Hoe lyk die pad vorentoe? Hoe lyk die 
pad vir die kerk en hoe moet die kerk 
aanpas by hierdie krisistye om ’n verskil 
te maak en relevant te bly?”

Mahokoto het gesê dis belangrik dat 
ons moet vra wat bring die kerk na die 
tafel toe in dié tyd. “Dit is nie genoeg 
om te sê ons bid nie, ons moet die daad 
by die woord voeg en innoverend begin 
dink oor die rol van die kerk in onseker 
omstandighede. Hoe kan ons mense by
staan?”

Naudé het dit beaam en gesê die feit 
bly staan dat die wêreld van die kerk en 
teologie tans onder geweldige druk is. 
Aan die ander kant is die ekonomie ook 
in ’n krisis en daarom is dit belangrik 
dat ons mekaar help om konseptuele 
hel derheid te kry, sodat ons SuidAfrika 
kan help om nuwe vennootskappe te 
vorm, en voorberei vir ’n postCovid
19werklikheid. “Ons gaan totaal nuut 
moet dink oor kerkwees. En oor die 
ekonomie van kerkwees.”

Vele Christene sukkel nie net met hoekom iets soos 
die Koronavirus soveel lyding veroorsaak nie, maar 
ook watter geloofslesse te leer is uit die ekono-
miese verwoesting wat tans gesaai word, skryf 
MARLI VAN EEDEN.

Menswaardigheid en ongelykheid
Die Covid19pandemie het beklemtoon 
hoe ons tog maar aan die genade van die 
natuur oorgelaat is en daarom aktief te 
werk moet gaan om die aarde te bewaar, 
meen Naudé. “Ekologiese teo logie kyk 
na hoe ons die skepping al meer begin 
misbruik vir eie gewin. As ons te veel uit 
die wêreld haal skend ons nie net die 
natuur nie, maar as ’t ware God se lig
gaam. It’s impossible to have unlimited 
economic growth on a planet that has lim-
ited resources,” verduidelik Naudé.

Hoewel Covid19 geweldige nega
tiewe aspekte het, is daar ook die posi
tiewe aspek dat die aarde ’n blaaskans 
kry van menslike aktiwiteit. “Dit het 
ons tot die keerpunt gebring waar ons 
besef het dat ons met minder kan 
klaarkom. Ons moet die natuurlike 
hulpbronne om ons beter benut.”

Serfontein het by Naudé aangesluit: 
“’n Holistiese ekonomiese stelsel bevor
der ekonomiese groei, maar nie ten 
koste van die natuur of ten koste van 
mens like waardigheid nie.”

Een manier om oor Covid19 te dink 
is dat dit vir ons ’n gesonde korreksie 
gebring het oor ons oordrewe idee van 
ons eie belangrikheid, aldus Serfontein.

Dan is daar die aspek van die waar
digheid van mense. Baie mense kan 
tans nie terugkeer werk toe nie as gevolg 
van hulle veiligheid en gesondheid. Die 
ekonomie sukkel en vanselfsprekend is 
daar meer afleggings. Besighede moet 
egter mooi dink voor hulle mense aflê 
en eerder ander opsies ondersoek soos 
om gedeeltelike salarisse te betaal, het 
Naudé verduidelik.

“’n Werk gee vir jou waardigheid, jy 
kry erkenning en jy beteken iets vir jou 
samelewing. Om ’n werk te verloor is 
baie meer as om net ’n inkomste te ver
loor, dit tas mense se waardigheid aan. 
Ons moet so ver moontlik probeer om 
mense se waardigheid te beskerm in 
hier die onseker tye.”

Hulp in ’n krisistyd?
’n Ekonomie wat goed en regverdig is, is 
’n ekonomie waar ongelykheid binne 
sekere grense in toom gehou kan word, 
met ander woorde, daar moet nie ’n te 
groot skeiding tussen arm en ryk wees 
nie. ’n Goeie ekonomie verleen spesiale 
aandag of hulp aan gemarginaliseerdes 
in die samelewing. Wanneer daar dus ’n 
krisis soos Covid19 is, moet daar hulp 
beskikbaar wees, verduidelik Naudé.

Hy verwys na die Bybel waar die ide
aal nie ‘perfekte’ gelykheid tussen almal 
is nie.

“In ’n samelewing waar jy verskillen
de talente en geleenthede het, gaan jy al
tyd ’n situasie hê waar party mense ekon
omies meer suksesvol as ander is, dit is 
deel van die lewe. In terme van ongelyk
heid, sê die Bybel dié wat geseën is moet 
met ander deel en vrygewig wees.

“Ongelykheid is ’n werklikheid, maar 
dit gaan gepaard daarmee om struktu
reel in te gryp sodat die ekonomie nie 
die heeltyd dié wat ryk is bevoordeel 
nie.”

Behalwe om struktureel in te gryp, 
moet individue ook op persoonlike 
wyse help waar hulle kan, vat nou maar 
die storie in die Bybel van die barmhar
tige Samaritaan, herinner Naudé.

Fourie meen egter dat goeie bedoe
lings nie altyd genoeg is nie – jy as indi
vidu wil dalk iemand help, maar op die 
langtermyn doen dit meer skade as 
goed. Daar moet daarom nie so seer ge
fokus word om mense te “help” nie, 
maar eerder om mense te bemagtig om 
hulle sodoende volhoubaar uit hulle 
omstandighede te lig.

“Dis nie maklik nie. As dit maklik was 
het ons reeds die antwoorde gehad. Die 
punt is, die kerk moet dus baie spe sifiek 
dink oor hoe hulle help. Veral nou.”

Hiermee het Naudé saamgestem en 
gesê dit is waar die uitdaging lê. Die kerk 
moet besin oor sy rol in die hedendaagse 
samelewing en veral nou tydens die pan
demie. Die kerk moet aan ’n “slim” ma
nier dink om mense by te staan en daar
voor is die hulp van ekonome en ander 
kundiges nodig om saam te span en ’n 
volhoubare plan te beraam.

“Hierdie situasie daag ons uit om 
opnuut te moet dink oor wat ‘kerk wees’ 
beteken.”
▶ Marli van Eeden is ’n vryskutjoernalis.

Ook prof Piet Naudé, direkteur van die Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool (regs bo), was aan die woord in ’n formaat so eie aan hierdie 
grendeltyd waarin ons ons tans bevind: ’n Virtuele paneelgesprek oor die tema: “Covid-19 en die ekonomie”.
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Jou skuif, dominee!
JAMES KIRKPATRICK

“Gister het môre in skaakmat 
gevang,” sê die gedig van 
Koos van der Merwe. Ons 

weet eenvoudig nie hoe môre gaan lyk 
nie. Vir baie van die vrae wat gevra 
word, is daar geen duidelike antwoorde 
nie. Dit is asof Covid-19 dreig om ons 
ook teologies in skaakmat te sit. Hierdie 
gevoel van om in skaakmat te wees, is 
ernstig. Hierdie vasgekeerde gevoel ont-
staan wanneer ons nie meer beteke nis 
aan die gebeure in die lewe kan gee nie. 
Kan die Bybel ons help? Dit hang seker 
af van hoe ons dit gebruik, want ons het 
nie nog ’n paar teksverse nodig nie! Jare 
gelede het Ferdinand Deist ’n boek 
geskryf met die titel Sê God so?. Daarin 
spreek hy die misbruik van die Bybel 
aan en wys uit hoe maklik mense aan-
matigend kom met “God sê so!”.

Die Bybel sê eenvoudig niks oor 
Covid-19 nie. Dit beteken egter nie dat 
die Bybel niks te sê het oor geloof te 
midde van oënskynlike skaakmatsitua-
sies nie. Die Bybel is ’n boek wat uit die 
werklike lewe opkom en diepgaande 
nadenke oor die lewe in al sy skakeringe 

weerspieël. Dit is die moeite werd om 
verder na hierdie uiteenlopende per-
spek tiewe te kyk. Maar dan moet ons 
weet hoe om op verantwoordelike wyse 
met die Bybel om te gaan.

Dit kan net goed wees om herinner 
te word aan Gerben Heitink se Biografie 
van de dominee. Vanuit Nederlandse 
konteks toon hy aan dat die dominee-
beroep dalk op sy sterfbed lê. Hy beskryf 
die geskiedenis van die dominee-beroep 
en die skuiwe wat oor tyd plaasgevind 
het so noukeurig dat jy nie anders kan 
nie as om saam met hom te wonder 
“Hoe zal het verder gaan met ‘de domi-
nee’?” En sy antwoord op hierdie vraag 
is ont stellend (veral as jyself ’n dominee 
is): “De dominee van weleer is voor een 
groot deel voorbij gegaan.”

Ons dominees se tyd is verby. Ons is 
deur die tyd oorbodig verklaar. Maar 
daar is tog iets bevrydend in Heitink se 
woorde. Dit is “de dominee van weleer” 
wie se tyd verby is. Die dominee wat die 
sweep klap en mense laat verstaan hoe 
sondig hulle is, die dominee wat maklik 
voorskryf wat reg en verkeerd is, die 
dominee wat met werklikheidsvreemde 

vroom taal mense met ’n kluitjie in die 
riet stuur, die dominee wat oor alles 
seker is. Dié dominee “is voor een groot 
deel voorbij gegaan”.

Gelukkig is daar ’n groot groep 
domi nees in die kerk wat die ou-domi-
nee-kleed neergelê het en nuut dink oor 
hulle rol. Heitink praat daarvan as ’n 
nuwe vitale amp. Hulle het nie ant-
woorde op alles nie, maar hulle maak 
erns met hulle taak om die antieke teks 
van die Bybel op ’n relevante wyse met 
mense te deel en saam te soek na die 
egte uitlewing daarvan. Hulle sien hulle 
self nie as mense wat vanaf die kansel, 
van bo af, die waarheid af-kondig nie. 
Hulle wil eerder saam met ander soek 
na die waarheid vir ons tyd. Hulle sien 
die gesag van die Bybel as ’n oorredende 
gesag en dreig niemand met die waar-
heid nie.

Gister het môre skaakmat gevang. 
Dit is oënskynlik so, maar die ou mees-
ters van die tradisie wat ons in die Bybel 
sien skuiwe maak, kan ons help met die 
komplekse spel van die lewe.
▶ Dr James Kirkpatrick is ’n leraar by NG 
Stellastraat in Pretoria.

Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

Kommentaar

Voor dit ons aan ’n virus laat dink het, 
sou die woord “masker” ’n mens tien 
teen een aan rollespel laat dink het. 
En dalk aan al die uiteenlopende ver-
wagtinge wat met verskillende rolle 
gepaard gaan. Carl Jung het baie oor 
laasgenoemde gedink. “Society ex-
pects, and indeed must expect, every 
individual to play the part assigned to 
him as perfectly as possible,” het die 
Switserse sielkundige geskryf. “Socie-
ty demands this as a kind of surety; 
each must stand at his post, here a 
cobbler, there a poet.” Dit is tog waar. 
Voorspelbaarheid is (steeds) die 
norm. As jy hierdie pos beklee, moet 
jy sus of so optree. As jy daardie pos 
beklee, is dit darem wraggies onvan-
pas om dit of dat te doen.

Ek dink dit is veilig om te sê 
dominees ly soms erg hieraan. Maar 
ek is onseker of die lyding meer dik-
wels selfopgeleg is of via ander se uit-
gesproke en onuitgesproke verwag-
tinge kom. Selfs joernaliste (’n veel 
meer beskeie nering!) het soms ’n bie-
tjie las van Die Rol. So het ’n predi-
kant my verlede jaar by ’n sinode 
nogal verras met die vraag: “Is jy ’n 
dominee of net ’n joernalis?” Ek het 
onmiddellik die verligting van ver-
minderde verwagting deur my lyf 
voel bruis toe ek kon antwoord: joer-
nalis. ’n Mens sou hom seker as nog ’n 
kordate dominee kon takseer. Maar jy 
hoef nou nie ’n graad in die diepte-
psigologie te hê om te besef dat die 
predikant eenvoudig aan ’t projekteer 
was nie. Hy’s waarskynlik so diep be-
wus van die meerdere status van do-
minee-wees omdat dit vanaf sy in-
treepreek op hom afgedwing is.

Die woord “persona” het sy oor-
sprong in die maskers wat akteurs in 
antieke tye gedra het. In die dae voor 
mikrofone is dit gebruik om aspekte 
van elke afsonderlike akteur te ver-
sterk en uit te lig, hoor ek onlangs 
tydens ’n praatjie deur ’n Jungiaanse 
sielkundige, wat via Zoom ’n webi-
naar oor maskers aangebied het. Die 
persona kan sinvol en bewustelik in 
balans met ego gebruik word. Dit kan 
as ’t ware ’n brug bou. Dit kan ook 
verhoed dat, byvoorbeeld, privaat-
kommer die werkplek oorneem. Dit 
kan iets sag en weerloos binne ’n 
mens beskerm. Maar, waarsku die 
Jungiaan via die klein Zoom-skerm-
pie, as die ego ooridentifiseer met die 
persona – as die masker vasgroei aan 
die gesig – is daar perde.

Maskers
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ERICK DU TOIT

In die 1930’s ontvang ’n senuwee-
agtige student van Princeton Uni-
versiteit sy eksamenvraestel.

Hy voel effens verward. ’n Oomblik 
van déjà vu oorval hom, want alles voel 
net té bekend, en hy wonder: “Kan dit 
wees dat die welbekende, gerespek-
teerde Albert Einstein dieselfde vraestel 
sal herhaal?”

Die jongman konfronteer sy dosent na 
afloop van die toets en vereis ’n verduide-
liking, waarop die dosent antwoord: “Jy’s 
100% korrek, die vrae is dieselfde, maar 
vanjaar is die antwoorde anders.”

Daar is ’n versteekte waarheid in Ein-
stein se reaksie wat my laat dink aan die 
kerk te midde van ons huidige omstan-

Predikante van oraloor in Suid-Afri-
ka (Niel Steyn, Sherlize Heys, Chris de 
Vries, Jaco Strydom) en NG Kerk-
geaffi lieerde sendelinge in Indië (EJ en 
Sané Leach) het die erediens gelei.

Aubrey Thompson, ’n Echo-leier, deel 
’n kragtige getuienis oor God se teenwoor-
digheid tydens die inperking en ds Jaco 
Strydom preek oor Gods ge nade uit 2 Ko-
rintiërs 12:9. Hy vertel dat genade hom 
toelaat om God te beleef selfs, en veral, in 
tye van nood en swaar kry. Hy gesels oor sy 
eie vrese en hoe God hom al telkemale ge-
dra het deur periodes van rou en seerkry.

En net so voel die wêreld en sy pro-
bleme skielik klein as ons weer die fokus 
op God plaas.

Saam met gelowiges in ‘kuber-kerke’ 
regoor die wêreld beleef ek opnuut hoe 

die Gees van God ons roep om die wyn-
sakke te vervang. Die inhoud bly die-
selfde, maar ons moet werk aan die ant-
woorde – kreatiewe antwoorde wat 
men se met hoop vul.

Dus, net soos met Einstein se reaksie 
hierbo, vereis die uitdagings van die 
huidige tydsgewrig dat ons van nuuts af 
oor kwessies en krisisse moet besin om 
by antwoorde uit te kom wat nóú sal 
werk ten einde effektiewe oplossings te 
verskaf. Ou antwoorde (en reaksies), 
wat tóé heeltemal goed gewerk het, is 
nie meer van toepassing nie.

Mag ons kerk hierdie toets slaag.
▶ Ds Erick du Toit bedien tans in Skot-
land deur die Church of Scotland maar 
probeer ten alle tye op hoogte bly van 
verwikkelinge in die NG Kerk.

dighede: ons rol, ons roeping en die 
werk likheid van dít wat vir ons voorlê in 
die toekoms.

Die vrae is gelykstaande aan ons op-
drag as dissipels – die verkondiging van 
die evangelie.

Dit bly onveranderd.
Hoe ons reageer om voortdurend te 

evangeliseer in ’n uitdagende tyd soos 
dié, verg innovering en kreatiwiteit!

Ek beleef iets van hierdie vars uit-
drukking van geloof tydens ’n kuber-
kerk-kuier.

’n Groep leiers van Echo-jeugontwik-
keling het dit goedgedink om ’n ‘Zoom’-
erediens te hou vir die inwoners van 
hulle 13 huise wat wyd verspreid lê reg-
oor die land. En was dit nie onvergeetlik 
spesiaal nie! Kom ek verduidelik.

Ou antwoorde op hierdie 
vrae sal nie help nie

Nadia Marais
29 Mei 2020

Wat ’n vreemde wese  – ’n gesprek met Leonard Sweet

Nadia Marais
20 Maart 2020
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Die geskenk van pyn
NADIA MARAIS

Die aangrypende fliek Mary Shel-
ley (2017) vertel die ontstaans-
verhaal van die boek Franken-

stein. Die film spits dit veral toe op die 
lewe van die jong vroueskrywer Mary 
Shelley, vir wie die dood van haar ma, 
die dood van haar dogter, en haar 
storm agtige verhouding met die digter 
Percy Shelley deurslaggewend is. Sy 
publiseer as 20-jarige jong vrou, onder 
groot druk en binne uiters uitdagende 
omstandighede, hierdie klassieke werk 
in 1818. Haar pyn is die inspirasie vir 
haar karakter Frankenstein se belewenis 
van verwerping en verlies. Uit haar pyn 
word hierdie storie, wat deur sommiges 
beskou word as die eerste gepubliseerde 
verhaal in die genre van wetenskapsfik-
sie (science fiction), gebore.

Die geskenk wat die tienermeisie 
(Mary) Shelley met hierdie verhaal gee, 
is ’n verhaal gebore uit haar pyn. Ten 
diepste bied die verhaal aan ons ’n kar-
tering van die landskap van haar eie 
pyn. Dit is ’n verhaal van pyn wat herin-
ner aan die verhaal van ’n ander tiener-
meisie met die naam Maria; wie se seun 
– bely ons in die woorde van die Apos-
toliese Geloofsbelydenis – gekruisig is, 
gesterf het, en begrawe is. Dit is hierdie 
Maria wat, saam met ander vrouedis-
sipels, by die voet van die kruis aange-
tref word. Talle treurliedere word dan 
ook aan Maria by die kruis toegeskryf, 
soos in die Poolse komponis Henryk 
Górecki se roerende Symphony of sor-
rowful songs (1976), wat verskeie weer-
gawes van Maria se pyn vertolk. 

In Lydenstyd dink die kerk oor die 
wêreld en eeue heen na oor pyn – en 

 spesifiek Christus se pyn. Die kruisi-
gingsgebeure is immers (ook) ’n verhaal 
van pyn: Christus se angs en bloed-
sweet, Christus wat pleit dat hierdie be-
ker by Hom verby sal gaan, Christus 
wat verraai en verwerp en verloën word 
deur sy vriende, Christus wat gemartel 
word (cruciare), Christus wat as ’n 
oproerder buite die stadspoorte tereg-
gestel word. En deur dit alles heen 
Christus se bloed wat vergiet word: in 
die tuin van Getsemane, na sy regsver-
hoor, aan die kruis. In die Katolieke 
tradisie word die via dolorosa (verwant 
aan die begrip doleo; om te betreur, 
bedroefd, gepynig, huilend wees), die 
hartseer of pynlike weg van Christus na 
die kruis, in Lydenstyd herdenk.

Dit is ook hierin wat Martin Luther 
sy diepste troos sou vind: nie ’n teologie 
van glorie nie, maar in ’n teologie van 
die kruis (theologia crucis). Christus se 
pyn staan aan die hart van die verlos-

singsgebeure. In die Gekruisigde kom 
ons nie ’n God teë wat onaangeraak en 
ongetraak is deur pyn nie, maar ’n God 
wie se bloed vloei. God se pyn en God 
se dood herinner ons in die kerk aan 
wie ons is. Ons onthou, wanneer ons die 
nagmaal gebruik, dat ons die wyn drink 
ter herinnering aan Christus se bloed 
wat ter wille van ons heil vergiet is. Ons 
onthou, wanneer ons die doop bedien, 
dat die water ons herinner aan Christus 
se bloed wat ons skoon was van ons 
sondeskuld. Aan die hart van die kerk 
se boodskap, die goeie nuus van die 
evangelie, lê Godspyn. Sonder Godspyn 
is daar geen verlossing nie.

Verskeie (onlangse) teologiese pu-
blikasies bied ’n ryke verskeidenheid 
van beelde en interpretasies vir Gods-
pyn aan die kruis. So betrek die swart 
teoloog James Cone die beeld van ’n 
lynstingboom, in sy boek The cross and 
the lynching tree (2013), om Christus 

hangende aan vervloekte hout uit te 
beeld. So identifiseer die gestremd-
heidsteoloog Nancy Eiesland Christus 
aan die kruis as die gestremde God in 
haar boek The disabled God (1994), wie 
se liggaam na die opstanding steeds die 
merke van sy pyn en wonde van die 
kruisiging dra. So beskryf die femini s-
tiese teoloog Serene Jones Christus aan 
die kruis as die dood van die Godskind 
in Godsbaarmoeder, in haar boek Trau-
ma and grace (2009). Godspyn aan die 
kruis ontsluit verskeie ervarings van 
pyn en trauma. Die gepynigde God ver-
gesel ons in ons pyn.

Dalk behoort ons blik op Godspyn in 
hierdie tyd ons juis te noop om pyn veel 
ernstiger op te neem. Elkeen van óns is 
immers ook op reis deur ons eie pyn-
landskappe. Binne ons eie hart en ver-
houdings, en kerk en samelewing en 
land, lê ons pyn op bepaalde lyne en 
kontoere van ons menswees en geskie-
denis. Dikwels reageer ons op mekaar 
vanuit ons pyn. Dikwels wens ons ons 
pyn weg, of oorleef ons net die pyn. 
Maar pyn dien ook ’n belangrike doel: 
Dit is ’n rigtingaanwyser na ons wonde, 
siekte en trauma. Pyn stroop ons van 
oppervlakkigheid. Pyn maak ons weer-
loos. In ons pyn staan ons ontbloot, die 
volle glorie van ons fisiese en emo-
sionele traumas ten toon gestel. Ons pyn 
dwing ons tot die dieptes van onsself, 
gekonfronteer met ons talle gebreke en 
grense aan ons kragte en vermoëns. 

In ons pyn is ons gestroop. Dalk sou 
juis pyn die kweekgrond kon word vir 
goeie, egte vrugdra.
▶ Dr Nadia Marais doseer Sistematiese 
Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.

Maar pyn dien ook ’n belangrike doel: 
Dit is ’n rigtingaanwyser na ons wonde, 
siekte, en trauma. Pyn stroop ons van 

oppervlakkigheid. Pyn maak ons 
weerloos.

nie in die middel nie, sê hy. Jy begin op 
die buitenste punte en dan werk jy binne 
toe.

Sy jongste boek gaan oor wat hy 
noem “vulkaniese tendense”. Tendense 
wat ’n enorme effek op die samelewing 
in die toekoms gaan hê.

Hy skryf byvoorbeeld dat kunsmatige 
intelligensie (artificial intelligence) 
waarskynlik dieselfde effek op die 
mens dom gaan hê as die ontdekking 
van vuur. Dit gaan alles omkeer. Die 
vraag is hoe moet die kerk haarself posi-
sioneer in so ’n wêreld?

Maar ons moenie bang wees vir ver-
andering nie, sê hy, ons moet eerder 
geen-verandering vrees: “What is the 

difference between a living thing and a 
dead thing? In the medical world, a 
clinical definition of death is a body 
that does not change. Change is life. 
Stagnation is death. If you don’t change, 
you die. It’s that simple. It’s that scary.”

Sy voorspelling is dat die Christen-
dom se populariteit baie sterk gaan 
afneem, en dat die wêreld nie net besig 
is om al meer nie-Christelik te word 
nie, maar al meer anti-Christelik. Die 
kerk sal weer moet leer om van onder af 
’n verskil te maak, sê hy. “We will have 
to rediscover the Jesus principle that 
our power lies not in our strength but 
in our weakness.”

Leonard Sweet voel dat die kerk in ’n 

identiteitskrisis verkeer juis omdat Jesus 
al meer in die agtergrond in geskuif 
word. Hy noem die toestand, JDD: Jesus 
Deficit Disorder. Alles trek skeef as jy 
dit doen.

Hy sê Jesus moet ook nie bloot net 
die kern wees nie, Hy moet alles wees, 
en oral nuut ontdek word, veral ook op 
wat Sweet noem “the fringes”. Jesus was 
altyd tussen die uitgeworpenes op die 
kantlyn van die samelewing, selfs aan 
die kruis was Hy saam met sulke mense. 
As ons Hom wil herontdek sal ons ook 
daar moet begin soek. 

Ons het gesels oor hoe dikwels kerk-
mense vandag geneig is om selfs die By-
bel in die plek van Jesus te sit. Die pro-

bleem is natuurlik dat elke ketter sy 
letter het! As jy dit doen kan jy enigiets 
regverdig, selfs om iemand te stenig of 
om vroue minderwaardig te hanteer. 
Maar nie as Jesus die fokus is nie.

Die idee met die Bybel was nooit dat 
ons op die Bybel sou fokus nie, sê Sweet. 
Die heilige Skrif is ’n boodskapper wat 
ons wil help om op Jesus te fokus. Dis ’n 
probleem wanneer jy verlief raak op die 
boodskapper en nie die een oor wie die 
boodskap gaan nie.

Leonard vertel dat hy altyd onge-
maklik is met gemeentes se mooi gefor-
muleerde visies. Waarom sê hulle nie 
net hulle visie is Jesus nie? Dis mos ge-
noeg visie vir ’n leeftyd.

Die gevaar van selfliefde

 “Waar lê die grense aan 
selfliefde en selfhandhawing? 
Wie is ‘ons eie’? Wie het ons 

lief soos wat ons onsself 
liefhet?

NADIA MARAIS

In die aangrypende TV-reeks Little 
fires everywhere (2020), gebaseer op 
Celeste Ng se boek met dieselfde ti-

tel, word die tema van ’n ma se liefde op 
’n wonderlik komplekse wyse – met fyn 
aanvoeling, en geen voor-die-hand-lig-
gende antwoorde of eenvoudig regte en 
verkeerde partye nie – op die tafel ge-
plaas. Wat is ’n ma? Wie mag ’n ma 
wees, en wie nie? Wie het ’n reg op hulle 
kinders – en wie nie? Hoe – en wie – 
behoort ’n moeder lief te hê? Wie se 
traumas, en pyn, en ervarings van ver-
lies en gebrokenheid en onsekerheid, is 
legitiem? Wat is reg, en goed, en regver-
dig? Wie is reg, wie het reg, wie maak 
reg? Waar lê die grense aan selfliefde en 
selfhandhawing? Wie is ‘ons eie’? Wie 
het ons lief soos wat ons onsself liefhet?

In hierdie onseker en troebel tyd sou 
dit maklik wees om petisies te onder-
teken, en voorwaardes aan ons hulp aan 
ons naastes te stel, en krities te wees 
teen oor die regering, en ons oor te gee 
aan die versoeking om (alleenlik? hoof-
saaklik?) na ‘ons eie’ om te sien. Dit sou 
heeltemal verstaanbaar wees om ons, in 
die woorde van die Hervormingsdagge-
tuienis (2017), oor te gee aan die kragte 
en magte wat ons wil laat terugtrek in 
nouer verbande van bloed en groep. 
Ons sou oënskynlik vroom regverdi-
gings hiervoor kon bied, waarin ons die 
noodsaaklikheid van selfbehoud en 
self handhawing, van selfliefde en self-
sorg en selfsug, verdedig. Ons sou dit 
kón doen, en (té) dikwels dóén ons dit 
ook. Maar behóórt ons dit te doen?

Op 14 en 21 Augustus 1974 onder-
skeidelik publiseer Kerkbode twee by-
draes van prof Willie Jonker oor self-
liefde en selfhandhawing. Hy begin sy 
eerste bydrae met die opmerking: “Dit is 
verbasend dat daar onder ons nog so 
baie mense is wat op ’n verwarrende 
ma nier die standpunt voorstaan dat die 
Bybel ons sou gebied om onsself lief te 
hê en te handhaaf. Dit word gebaseer op 
die uitspraak in die dubbelgebod van 
die liefde wat lui dat ons ons naaste 
moet liefhê soos onsself.” Die probleem 
met so ’n eensydige – dalk selfs ver-
draaide – lees van die gebod om ons 
naaste lief te hê, is dat ons hande so vol 
raak met selfliefde en selfhandhawing 
dat ons ook nie juis uitkom by die eint-
like opdrag om ons naaste lief te hê soos 
onsself nie.

Jonker beroep hom op die Hervor-
mer Johannes Calvyn, wat wys op die 
blote gegéwe van selfliefde: Dit is soos ’n 
vuurtjie wat vanself al helder genoeg in 

ons brand, skryf Jonker, en hoef daarom 
hoegenaamd nie verder aangeblaas te 
word nie. Ons sou kon sê dit sit eenvou-
dig in ons bloed. Die dubbele liefdes-
gebod is tog nie ’n driedubbele liefdesge-
bod nie. Indien ons gebied is om onsself 
lief te hê sou ons inderwaarheid drie 
(nie twee nie) liefdesgebooie ontvang 
het. Die regverdiging van ’n plig tot self-
liefde – soos ons dit teëkom in die denke 
van sekere teoloë, soos die kerkvader 
Augustinus – is, volgens Calvyn, onsin-
nig; en sou, volgens Jonker, “eintlik nie 
inpas in die kader van Gods liefdesge-
bod nie.”

Hierdie bydraes sou binne die NG 
Kerk wyd kritiek en polemiek ontlok, 
veral na ’n bydrae tot Kerkbode deur 
prof Johan Heyns in September 1974, 
waarin hy die legitimiteit en belangrik-
heid van selfliefde sou regverdig. Enkele 
weke later, in Oktober 1974, sou die Al-
gemene Sinode van die NG Kerk die 
verslag Ras, volk, en nasie en volkerever-

houdinge in die lig van die Skrif aanvaar, 
en daarmee Bybelse regverdiging bied 
aan die apartheidsbeleid.

Die gevaar vir ons, in ’n tyd waarin 
ons gevra word om te dink aan ander – 
ons naastes, ons medemense, wat in 
lang rye staan vir kospakkies en staats-
hulp en gesondheidsorg – sou wees om 
ons naasteliefde te wil temper; om eers 
ons ‘naaste’ naaste te help, en eer der ons 
voorkeurhulp te oormerk vir mense 
wat soos ons lyk en dink en leef. Dit sou 
allesbehalwe moeilik wees. Dit is juis 
hoe gevaarlik máklik dit vir ons sou 
kon kom wat ons diep moet laat nadink 
oor al die wonderlik selfregverdigende 
verskonings wat ons sou kon aanbied 
om ‘ons mense’ éérder – of, indien nie 
eerder nie, dan ten minste éérste – te 
help.

“In die hele wêreld heers die self-
liefde, selfsorg en selfhandhawing op ’n 
ongebreidelde wyse. Dit is niks Christe-
liks nie.” Só skryf Willie Jonker in sy 
Kerkbode-bydraes in 1974. Elders, in sy 
‘Gesprekke in die nag’, skryf Jonker dat 
die Hervormer Martin Luther “doods-
benoud daarvoor is om die woorde dat 
ons ons naaste moet liefhê soos onsself 
in die samevatting van die wet op te 
neem as ’n gebod tot selfliefde.” Dit is 
immers juis hierdie gesindheid – van 
ingeboë wees in onsself (incurvatus in 
se) – wat vir Luther sy voltooiing in die 
hel vind.

Die gevaar van selfliefde is dat dit vir 
ons so maklik sou kon kom in hierdie 
dae.
▶ Dr Nadia Marais doseer sistematiese 
teologie aan die Universiteit Stellenbosch.



Ons hoor graag van jou. Besoek www.kerkbode.co.za en kliek op die Briewe-skakel in die navigasiekolom 
en volg die eenvoudige aanwysings om ’n brief vir publikasie via ons nuwe aanlyninvulvorm te stuur.

Helder en bondige briewe geniet voorkeur by publikasie. 
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Dons Kritzinger van Clarens skryf:
Baie dankie, Johan van der Merwe, dat 
jy ’n bietjie verder gekyk het as die hui
dige Covid19 krisis.

Dit is wonderlik hoe gemeenskappe 
en kerke nou uitreik met kospakkies om 
aan honger mense iets te gee. Die hui
dige unieke krisis is dat baie mense wat 
op die rand van hongersnood geleef het 
skielik weens die ingrendeling hulle 
stukwerk verloor het. Daarby moet hul
le kinders hulle daaglikse maaltyd by 
die skool ontbeer. Dit is ’n dubbele slag. 
Daar is hongerte.

Maar ons moet nooit vergeet dat 
hier die krisis net die laaste strooitjie op 
die kameel se rug is nie. Ernstige 
armoe de is endemies in die meeste 
(swart) gemeenskappe. Werkloosheid 
is baie hoog. Miljoene mense woon in 
sinkhok kies sonder dienste in agter
plase of enige ongeskikte oop stukkie 
grond. ’n Toe stand wat genoem kan 
word die armoedekultuur is die algeme
ne. Hoe het hierdie toestand ontstaan? 

Dit is (onder andere) die gevolg van ’n 
eeulange beleid om mense nie toe te 
laat om vir hulleself te sorg nie. Eers is 
nie aanvaar dat hulle “hier” mag wees 
nie. Terwyl hulle dan tog nou hier is, 
moet daar vir hulle huise voorsien word 
(wat natuurlik nie gebeur nie!) Daar 
moet vir hulle geld voorsien word (wat 
natuurlik altyd te min is). Hulle mag 
net nie vir hulleself sorg nie, hulle mag 
nie gedienste grond kry om op te bou 
nie, hulle mag nie hulle eie bedrywe 
vestig nie, hulle moet afhanklik van die 
staat bly. So lyk dit.

As die tyd van die kospakkies verby 
is, wat dan? Gaan daar struktureel iets 
aan die saak gedoen word? Daar gaan 
nou in ieder geval te min geld wees. 
Gaan mense nou menswaardig behan
del word deur hulle verantwoordelik
heid vir hulle terug te gee?

Johan, jy is reg oor die visvang. Maar 
is daar ’n “dam” waar die mense kan vis
vang? Gaan hulle buitendien by die 
“dam” toegelaat word?

Armoede: Ja vir ‘visvang’, maar is daar ’n ‘dam’?
Ben Erasmus se brief in die e-Kerkbode (15 Mei 2020) het 
heelwat reaksie uitgelok. Hier publiseer ons van die reaksies 
onderaan ’n deel van die brief by www.kerkbode.co.za

Pieter Cloete van Durbanville skryf:
Dit wil voorkom of ’n klein groepie in 
die kerk, bestaande uit die fakulteite 
waar ons predikante opgelei word, in 
simbiose met die sinodale leierskap en 
hulle gevolg bestaande uit ’n aantal pre
dikante, hulleself as so gesaghebbend 
beskou dat hulle die breë kerk / lidmate 
kan manipuleer en daarmee kan weg
kom. Al wil die ASM graag met be
swaardes praat, is dit duidelik alleen 
binne die raamwerk van sinodebesluite. 
Praat daaroor klink gewoon na onder
skrywing van postmoderne denke en of 
die waarheid eintlik nie bestaan nie, of 
dat dit nie meer saakmaak wat jy glo 
nie.

Selfdegeslagverbintenisse binne die 
kerk staan nie alleen nie. Daar is ’n uit
gebreide liberale pakket wat ook insluit 
die obsessie oor sosiale geregtigheid, 
skuldbelydenis en restitusie binne die 
verwysingsraamwerk van identiteitspo
litiek, die uitgebreide veldtog van die 
LGBTQI+beweging, feministe se agen
da oor vroueregte, die ongekwalifiseer
de aanslag op patriargie en die om ar
ming van die nuwe seksleerplan vir 
skole (Comprehensive Sexuality Educa
tion). Dit is ook duidelik dat aborsie op 
dieselfde manier as selfdegeslagver
houdings deur die kerk hanteer gaan 
word.

Wat in die agtergrond verdwyn, is die 
roeping van die kerk oor die sieleheil 
van sy lidmate en die redding van ’n 
verloregaande mensdom. Die kerk ver
loor sy kernroeping, of gaan voort asof 
daar geen probleme geskep is nie deur 
die wegbeweeg van die belydenisbasis 
ten gunste van liberale sosiale agendas 

wat veel wyer strek as die selfdegeslag
problematiek. Almal is skynbaar gered, 
ongeag hulle geloofsoortuigings. Van
daar die afskaling oor die laaste jare van 
sending as prioriteit. Die kern van die 
krisis is dat die Algemene Sinode in ’n 
rigting beweeg waar die gesag van die 
Skrif as God se onfeilbare openbaring in 
die gedrang is en dat daar groot ver
skille oor Skrifverstaan en afwyking van 
die gereformeerde leer en belydenis, oor 
tyd ontstaan het.

Een van die grootste probleme is dat 
plaaslike gemeentelede stellig nie die 
erns van die saak verstaan nie. Die 
meeste lidmate is blykbaar min bekom
merd oor wat in die kerkverband aan
gaan – solank hulle net in hulle ge
meente gelukkig is. Nogtans is daar ’n 
stortvloed van beswaarskrifte wat 
geïgnoreer word en prominente predi
kante wat hulle besorgdheid oor die 
saak uitgespreek het. Prof Hoffie 
Hofmeyr doen byvoorbeeld ’n oproep 
dat kerkleiers tot inkeer moet kom.

Die NG Kerk is reeds as geloofsge
meenskap verdeel en om dit struktureel 
aanmekaar te hou, is nie volhoubaar 
nie. Dit raak veral lidmate in gemeentes 
wat hulle nie met die groeiende liberale 
tendense kan versoen nie en gay per
sone wat ’n onbybelse boodskap van die 
kerk kry. Dit is ’n hartseersaak om te 
besef dat die kerk waartoe lidmate dik
wels lewenslank verbind is, ’n ander 
NG Kerk is as die een waarin hulle 
grootgeword het, die Here leer ken het, 
oor jare by koninkrykswerk betrokke 
kon wees en deur stormagtige tye be
wus was van ’n geloofsgemeenskap wat 
hulle dra.

‘Die kerk verloor sy kernroeping’

Staak sinodes, 
oorweeg 
jaarkonferensies
Ben Erasmus van Groot-
Brakrivier skryf:
Dit is met groot hartseer, skaamte 
en teleurstelling dat ek al die 
berig te van kerkskeuring in Kerk-
bode lees. Ek wonder wat God 
dink as Hy hierdie fiasko in sy 
kerk aanskou. Die kerk is sy bruid. 
Dit is sy liggaam. Ons is tans besig 
om alles te vernietig. Sy liefde, sy 
kruisdood, sy enorme verdraag
saamheid, sy bruid, sy liggaam ... 

Petrus Carstens
Ek stem saam dat kerkskeuring ge
wel dig skade doen aan die geloofwaar
digheid van die evangelie van versoe
ning en vrede. Verskille gaan nie 
ver dwyn deur sinodale strukture af te 
breek nie. Die sinodale strukture is 
ge weldig afgeskaal oor die laaste 
klom pie jare en die sinode het hom 
ook herposisioneer as leidinggewend 
en rigtinggewend en dienend ten op
sigte van gemeentes. Gaan kyk asse
blief na die begroting van die sinode 
en sien dat die geld van gemeentes 
aan die sinode grootliks vir barmhar
tigheidswerk en getuienis gaan waar
van die omvang te groot is vir een of 
twee gemeentes. Om dit te staak sal ’n 
groter evangeliese ramp wees. Die 
pro bleem lê ongelukkig in ons eie on
verdraagsame en veroordelende hart 
en gesindhede, wat verskille laat ont
aard in geskille en verskeidenheid in 
geskeidenheid.

Muller Oosthuizen
1. Teokrasie in die NG Kerk: Die NG 
Kerk, en ook die hele kerk op aarde, 
kan tog nooit sonder ’n teokrasie gaan 
nie? God is in beheer en niemand 
meer nie.
2. Groot vergaderings: Sinodale en 
ringsvergaderings is die vergestalting 
van die verhouding tussen gemeentes. 
Indien gemeentes (die volle gemeente 
onder leiding van die kerkraad) hulle 
regmatige rol as kerk van Christus op 
plaaslike vlak speel, behoort rings en 
sinodale vergaderings volgens hulle 
rol en aard presies te doen waarvoor 
hulle daargestel is – om die onder
linge verhouding en geloofsoortui
gings te kan deel en bou, en daarmee 
saam hulle besluite van gemeenskap
like belang te kan neem (wat die gro
ter verband behoort te neem). 

Ek vermoed dat hier ’n groter leemte 
is as wat algemeen erken word – le
raars, kerkrade en gemeentes se ver
antwoordelikheid ten opsigte van 
gees telike en teologiese groei en ryp
heid / volwassenheid van die hele lig
gaam word waarskynlik meesal op ge
offer by gebrek aan ’n gesonde 
kerk  beskouing (ekklesiologie).

Indien sinodale en ringsbyeen
komste (asook konferensies op alter
natiewe jare) egter geoffer word, sal 
dit myns insiens bitter duur kos aan 
verhoudingskapitaal.

Meerdere byeenkomste se aard en 
verhoudingstyl is juis om die verband 
as Jesus se liggaam uit te beeld en te 
vier. Die byeenkomste as “parlement” 
(gesagsliggaam) in plaas van dienaar 
spruit heel waarskynlik ook uit ’n ge
brek aan ’n gesonde kerkbeskouing.
3. Ander strukture en lidmate as eie
naars: Gemeentes is ten volle kerk, 
maar moet nooit onafhanklike kerke 
word nie – dan is die liggaam van 
Christus net onderdele. Dieselfde 
geld van kleingroepe en individue in 
plaaslike gemeentes.

Lidmate is nie eienaars van die ge
meente nie – so ’n soort demokrasie 
hoort nie in die kerklike (geestelike) 
wêreld nie. God is die eienaar en 
Christus is die hoof – die kerk in al 
haar gestaltes moet hieraan uiting 
gee.

Leraars en leiers van gemeentes en 
meerdere gestaltes se uitsprake en 
opi nies wat nie dié is van die liggaam 
nie, is weliswaar ’n krisis. Dit word 
ge woonlik gevind dat hulle individua
liste en entrepreneurs is wat vanuit 
re delik onafhanklike posisies opereer. 
Die kerkrade en ander leiersgroepe
ringe se disfunksionering is myns in
siens hier die probleem – sulke per
sone en groepe behoort al meer tot 
orde geroep en gemuilband te word.
4. Belasting: Daar kan tereg op gewel
dig baie maniere bespaar word, waar
van reis en verblyfkostes vir kom
missies en taakspanne met naby aan 
100% gesny kan word, veral in plat
telandse sinodale gebiede. Si no dale 
“be lasting” word verder feitlik uit
sluit lik aangewend vir gemeenskap
like bediening soos maatskaplike 
werk. Dit sal bitterlik hartseer wees 
in dien hierdie werk gestaak word 
(hoewel dit op die platteland feitlik 
geheel en al opgeoffer is).

Gesonde kerkwees en die uitkla
ring van die kerk se roeping deur be
gronde teologiese koördinate is nou 
net so nodig soos altyd voorheen.

http://www.kerkbode.co.za
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Die bevrydende
Die grendeltyd het ons vryheid baie ingeperk 
met tragiese gevolge vir ’n breë spektrum van 
die samelewing. Sonde is ’n ander grendel wat 
ons vryheid inperk. Daarom is miljoene der 
miljoene mense vasgevang in bygeloof, on-
vergewensgesindheid, haat, nyd, onversoen-
likheid, vrees vir sondestraf, skuldige gewetes, 
selfaftakeling en selfverwyt. Dít was allermins 
God se bedoeling met die skepping van die 
mens. Hy het ons geskep om vry te wees om 
Hom en ons naaste te dien.

In sy groot genade het God egter deur 
Christus se dood en opstanding die son-
degrendel verwyder en ons vrygemaak om 
Hom te eer en te dien. Die Galasiërbrief praat  
baie duidelik oor hierdie kosbare vryheid: 
“Christus het ons vry gemaak om werklik vry 
te wees” (5:1). 

Die grendeltyd bied ons die geleentheid om 
opnuut oor ons vryheid in Christus te besin, dit 
te waardeer, dit in geloof te omhels en te koes-
ter, want ons kan dit so maklik verloor deur ons 
weer deur die sonde op sleeptou te laat neem.

Foto en teks deur Kobus Smit

Klein venstertjies op GodKlein venstertjies op God

JACO STRYDOM

Op 14 is hy toegesluit vir moord, 
maar dit is net ’n klein deeltjie 
van sy verhaal.

Ivor Swartz is ’n man met ’n groot 
storie, die tipe storie wat vandag oral in 
SuidAfrika mense se lewe verander.

Hy is vroeër die jaar by NG Oosterlig 
bevestig as deel van die leraarspan. Ivor 
sê dat hy baie waardering het vir die 
“gracious manier” waarop hulle hom en 
sy vrou deelgemaak het van die span.

“Oosterlig het gevoel hulle weet nie 
presies waarheen die Here hulle wil vat 
as ’n gemeente nie, maar van een ding 
was hulle seker: Hulle wil deel wees van 
wat in SuidAfrika aan die gang is. 
Hulle het besef hulle kan nie net weer 
mense wat soos hulle lyk, mense uit 
hulle eie geledere, mense wat uit hulle 
eie kweekskole kom … deel maak van 
die span nie, hulle kort diversity.

“Die beste manier om jou blind
spots te kan raaksien is om iemand in te 
bring wat nie soos jy kyk en lyk en lees 
en hoor nie, en ek dink dis ’n groot rede 
waarom hulle my deel van die span ge
maak het.”

Ek hou Ivor al vir ’n paar jaar dop. 
Dit is asof hy dinge raaksien wat die res 
van ons maklik mis. Ons het sy oog 
nodig en hy is goed met woorde.

Ivor is nie bang om die status quo te 
konfronteer en uit te daag nie, nie in sy 
artikels vir ekerk en ander publikasies 
nie, nie op sosiale media nie en nie in sy 
aangrypende gedigte nie.

Sy outobiografie, Die verlore seun 
vannie Gaatjie, word later vanjaar deur 
Lux Verbi uitgegee en hy is besig om ’n 
klomp van sy gedigte, wat hy noem, 
“skolliepsalms”, met die oog op ’n bun
del bymekaar te sit.

te wat God in jou geplaas het, en jy mors 
dit met die nommers, imagine wat kan 
gebeur as ons daai goed omskep in ’n 
force for the good. En sy skryf my toe in 
vir matriek, en dit het my hele lewe ver
ander.”

Ivor vertel hoe hy na meer as vyf jaar 
se tronkstraf uiteindelik vrygelaat is. 
Dit was skrikwekkend. Hy sê hy het in 
die eerste paar maande na sy vrylating 
dikwels meer eensaam gevoel as in die 
isolasiesel in die tronk.

Die mense in die gevangenis wat 
hom voorberei het vir die vrylating het 
gesê as hy nie weet wat om te doen nie, 
is dit altyd ’n goeie idee om ’n kerk op 
te soek. Ivor het onthou van sy oorlede 
ma se kerk in Grabouw se plakkers
kamp.

“Gerhard en Ammie Coetzee, ’n wit 
Afrikaanse couple het die kerk begin. 
Hulle het in 1993 geglo die Here wil hê 
hulle moet in dié plakkerskamp in Gra

bouw gaan bly, om die kinders te help 
grootmaak. Hulle het kidsclubs gehad 
wat kos en Bybellesse gegee het vir meer 
as 700 kinders, en toe ek klein was, was 
ek ook deel daarvan.” Die Coetzees 
woon vandag steeds daar.

Gerhard en Ammie het Ivor met ope 
arms ontvang en hy het begin inskakel 
by die kerk.

“Die dag toe ek daar by hulle tot be
kering kom, bring iemand vir my ’n 
gebedsbak vol sticky notes. My naam 
was op een van hulle gewees! Ek kon dit 
nie glo nie. Hulle het vir my gesê: Jou 
ma het ons laat belowe ons moet elke 
liewe dag vir jou bid, en ons het.”

Ivor is vandag diep in sy dertigs, hy 
en Nadine is hierdie jaar vyf jaar ge
troud, sy oë blink as hy praat oor die 
mense wat God oor sy pad gestuur het.

“Die grootste leuen is dat ons ‘self
made’ is,” sê hy. “Ons het almal mense 
om ons en ’n klomp genade nodig.”

“Wat is die Gaatjie?” vra ek.
“Die ghetto. Ons almal is een enkele 

besluit weg van ’n varkhokexperience 
af, een misstap, en dis net die genade 
wat vir my en jou nog op die pad hou, 
die Gaatjie is daai varkhokexperience, 
die verkeerde besluit op die verkeerde 
oomblik.”

Dit was in die tyd toe Ivor in Kaap
stad was, besig om teologie te studeer, 
dat hy Nadine ontmoet het, wat sy vrou 
sou word. “Sy kom uit ’n tipiese Afri
kaanse huis, as jy kan dink aan jou 
klassieke wit, konserwatiewe, NG Kerk
boksie is dit sy,” sê hy en voeg dan by: 
“En sy mind nie as ek dit sê nie.”

Ivor word gereeld genooi om by skole 
te praat, nie net met die kinders nie, 
maar veral ook met die onderwysers.

“Juis omdat ’n juffrou so ’n groot im
pak op my storie gehad het, het ek ’n 
passie om onderwysers te herinner dat 
hulle werk ’n roeping is,” sê Ivor.

Met sy vyftiende verjaarsdag was hy 
reeds ’n paar maande in die tronk na hy 
en ’n ander seun in ’n bende waarvan hy 
deel was, sy ouer broer geskiet het.

Die ouer broer, reeds in sy twintigs, 
het ’n skrikbewind op Grabouw gevoer, 
almal was bang vir hom. Hy is ’n paar 
dae later in die hospitaal oorlede.

Ivor vertel hoe hy deel geword het 
van die 26’s (bende) in die tronk. Op ’n 
dag rand hy ’n ou aan en word vir sy 
straf in ’n isolasiesel toegesluit.

“Ek sal dit nooit vergeet nie,” sê Ivor. 
“Een van die juffrouens het my in my 
alleensel besoek en die woorde van ’n 
Robbie Williamsliedjie aangehaal: ‘I 
got so much life running through my 
veins going to waste’. En daai Juffrou ge
bruik daai song op daai oomblik om te 
sê, daai is jy! Jy het soveel lewe en talen

Profiel: Ivor Swartz 

“Ons het almal ’n klomp genade nodig”

Ivor en Nadine Swartz
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Dis só belangrik vir jongmense om 
positiewe rolmodelle te hê.

‘Ek het voor ’n kruispad gestaan’
In die grendeltyd sal jy vir Tebogo 

Mabye by die nieregeringsorganisa-
sie MES (Mould, Empower, Serve) 

se Impilo-skuiling vir haweloses in 
Fair view, Johannesburg, aantref. Hier 
bestuur Tebza, soos almal hom noem, 
die skuiling in die Covid-19-krisistyd 
tot en met daar meer duidelikheid oor 
die land se toekoms is.

Dié 24-jarige man, wat ook deeltyds 
modelwerk vir bekende handelsname 
soos Edgars en McDonalds doen, se 
tweejaaroue besigheid, Hillbrewed Cof-
fee Co, is ongelukkig ook een van die 
vele besighede regoor ons land wat 
weens die Koronavirus-pandemie op sy 
knieë gedwing is en sy deure moes sluit. 
Maar dié veelsydige jong man skrik nie 
vir uitdagings of terugslae nie, blyk dit 
gou tydens ’n gesprek met hierdie stu-
dent (BA Strategiese Handelsmerkkom-
munikasie) en kranige skopbokser. 
Kerk bode het via Zoom met hom gesels 
oor sy grootwordjare in Hillbrow en die 
dryfveer agter sy sukses.

Mes en koeël
Tebza het in die hart van Hillbrow harde 
grootwordjare beleef. Hy vertel: “Ek het 
op die hoek van Bullet- and Knifestraat 
in Hillbrow, Johannesburg, grootge-
word. Of só noem die locals van Hill-
brow die gevaarlike hoek van Peterson- 
en Twiststraat. Die hoek is een van 
Hillbrow se misdaadneste. Die kruising 
word ook met vyf bordele omring,” ver-
duidelik Tebza. Prostitute wat op elke 
straathoek staan, was ’n alledaagse gesig 
gedurende Tebza se grootwordjare. Op 
pad skool toe moes Tebza en vrinne 
soms verby lyke stap wat op die straat 
gelê het. “Dit was normaal. Die norm. 

So ook was dwelmgebruik, kapings, 
bendegeweld, skietery in die strate en 
huishoudelike geweld die norm.” Hy 
glimlag nou as hy vertel hoe mense se 
oë rek as hulle hoor hy kom van 
Cresthill en Vannin Court af.

Maar hy verduidelik dat die kinders 
van die gemeenskap deur die misdadi-
gers beskerm is. Dit is ongelukkig nie ’n 
goeie soort beskerming nie. Dit is die 
soort beskerming wat jou óf verslaaf aan 
dwelms en as deel van ’n bende óf op 
straat óf in die tronk sal laat. Net soos sy 
vriende moes Tebza ook die keuse maak 
of hy dáárdie lewe gaan lei en of hy dalk 
iets meer van sy lewe kan maak.

“In my matriekjaar het ek voor ’n 
kruispad gestaan. Die leier van die 
gevaarlikste bende in Hillbrow het my 
kom scout. Hy het aangebied om my 
skoolgeld te betaal as ek deel word van 
die bende. Gelukkig kon ek op daardie 
stadium ‘nee’ sê omdat MES vir my ’n 
uitkoms uit daardie lewe gebied het,” 
vertel Tebza oor hoe sy pad meer ampte-
lik met MES gekruis het.

‘MES het my lewe verander’
Alhoewel Tebza reeds van sy laerskool-
jare ’n pad met MES gestap het, het dié 
organisasie vir hom ’n uitkoms aan die 
einde van sy matriekjaar gebied. Hy het 
nie matriek deurgekom nie. Maar MES 
het hom ingeneem en hom die onder-
steuning gegee om die twee vakke wat 
hy nie deurgekom het nie suksesvol af te 
handel. En só word Tebza op ’n ampte-
like basis deel van die MES-span. Tebza 
sê as dit nie vir MES was nie, sou hy 
waarskynlik by die bende aangesluit het.

Tot vandag toe stap Tebza ’n pad met 

Vanaf die dak van die gebou wat sy grondvloerkoffiewinkel in Johannesburg se middestad huisves, kan ’n mens die Goudstad behoorlik verken. Teen een van die graffiti-mure het Tebza, wat 
ook modelwerk doen, in 2019 vir Kerkbode meer van sy drome vir sy besigheid en lewe vertel. Foto: Le Roux Schoeman
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die twee vroue van MES wat hom nog 
nooit in die steek gelaat het nie – Miri-
am Moreki en Leona Pienaar, wat in 
Januarie as MES se nuwe hoof uitvoe-
rende beampte aangestel is.

“Leona het ’n baie, baie, baie lang 
pad met my gestap. Ek dink ek het vir 
haar die meeste senuwees veroorsaak,” 
sê Tebza laggend. Hy vertel dat Pienaar 
hom as intern in haar departement 
aangestel het. “Sy het my opgevoed, in 
my belê, my help ontwikkel en nooit 
ooit opgegee met my nie. Ek is onge-
looflik dankbaar vir die lewe wat sy vir 
my moontlik gemaak het. Sy en Miriam 
het in my geglo en glo en ondersteun 
my tot vandag toe,” praat Tebza oor sy 
mentors.

Dit was ook op ’n MES-kamp in 2014 
wat hy sy hart vir die Here gegee het. 
“Toe ek my hart vir die Here gee, het al-
les in my lewe net begin sin maak. 
Geloof het vir my sin gemaak en my 
lewe het opnuut rigting gekry,” vertel 
Tebza, wat daarvan hou om Bybel te 
lees en vir ander met die Woord te in-
spireer.

Lekker koffie, lekker naam
Die Hillbrow-boorling, wat uit ’n fami-
lie van entrepreneurs kom, het aan die 
einde van 2018 ook sy jarelange droom 
bewaarheid om ’n koffiewinkel, Hill-
brewed Coffee Co, naby Ellispark oop te 
maak. Hy het die eienaar van die kan-
toor spasie genader en dié het vir hom 
twee vrae gevra. “Hy het vir my gevra: 
‘Het jy enige agtergrond in besig-
heidswese? Nee, het ek geantwoord. Hy 
vra weer: ‘Het jy ’n besigheid?’ Nee, het 
ek geantwoord, maar ek het vir hom 
gesê dat ek ’n droom en ’n passie het.” 
Die eienaar het hom ’n kans gegee en só 
is die droom van sy eie besigheid be-
waarheid.

Hy het in ’n jaar die ruimte tot ’n di-
namiese koffiewinkel opgebou. Kun-
stenaars het daar opgetree en digters het 
voorlesings gedoen. Sy grootste onder-
steuners is die Leeus-rugbyspan, sê hy. 
“Die koffie is awesome,” voeg hy laggend 
by.

En waar sien hy homself in die nabye 
toekoms? “Beslis besig om die Hill-
brow-gemeenskap verder te bemagtig,” 
antwoord hy dadelik. Tebza sê aangesien 
Hillbrew na die inperking nie meer in 
die huidige vorm kan voortgaan nie, wil 
hy die besigheid herstruktureer. Hy wil 
die besigheid verder as ’n franchise ont-
wikkel om ’n reeks mobiele koffie stasies 
daar te stel. Op dié manier wil hy jong 
entrepreneurs die kans gee om die mo-
biele koffiestasies te huur en so geld te 
verdien om hulleself te onderhou. Hy 
vertel: “Ek wil jong entrepreneurs be-
magtig. Ek sal ’n pad met hulle stap om 
hulle te leer hoe ’n besigheid werk en 
wat dit behels om ’n suksesvolle entre-
preneur te wees. Dis só belangrik vir 
jongmense om positiewe rolmodelle te 
hê,” vertel Tebza. Hy beplan ook om 
verder te studeer. En aan te hou uitstyg 
bo Bullet- and Knifestraat.

Een van Tebza se lewensdoelwitte is om die kinders van Hillbrow te inspireer en te bemagtig soos MES hom as tiener ondersteun het. 
Foto: Liza Coetzee

https://kerkbode.christians.co.za/2020/05/04/sy-gee-haar-hart-vir-hillbrow/
https://kerkbode.christians.co.za/2020/01/29/mes-dit-gaan-oor-menswaardigheid-nie-handouts-se-nuwe-hoof/
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Gedenkdiens tydens isolasie

Hartseer, vrees en protokol
DALÉNE FLYNN

Ek sorg dat ek vroeg by die kapel is, want ek weet nie wat om te verwag nie. 
Ons sou die gedenkdiens al ’n maand gelede gehou het in ’n kerkgebou waar-
mee ek vertroud is. Dáár sou ek geweet het waar om te parkeer, waar ek kon 

staan, waaraan ek kon vat of nie hoef te vat nie. Hier is alles onbekend.
Nie dat iets regtig meer bekend is nie. Dit is maar die 3de keer in 45 dae wat ek 

“ordentlike” klere aantrek en grimering aansit. Die ander twee kere was toe ons my 
preek moes opneem vir YouTube.

Ek is gewapen met my masker en ontsmettingsmiddel, maar ek is nie eens seker 
hoe ek dit gaan gebruik nie …

My hart bloei vir die familie, want niks is ook vir hulle normaal nie. Hulle 
geliefde ma en ouma is al op 4 April oorlede. Dit het 10 dae geneem om net 
die doodsertifikaat te kry. Die gedenk diens is al twee keer uitgestel. 
Vandag is die derde datum.

Ek doen nie graag ’n begrafnis of gedenkdiens as ek 
nie eers die familie kon ontmoet en met hulle gesels 
nie. Hierdie keer moes ons alles via e-pos en tele-
foon doen. Ek het die tannie geken, maar nie 
haar geliefdes nie. Vandag sal ek hulle vir 
die eerste keer ontmoet alhoewel dit ge-
lukkig voel of ek ’n paar van hulle al per-
soonlik ken. Vanweë die uitgerekte 
tyd  perk en verande rings in datums 
en onsekerheid oor die lokaal het 
ons verskeie kere kontak gemaak. 
Dit was ook in hierdie tyd die 
her denking van die tannie se 
100ste ver jaarsdag. Glad nie ’n 
maklike tyd vir die familie nie.

Een van die seuns en sy vrou 
daag by die kapel op. Hy klim 
uit sonder ’n masker en ek hou 
dus myne in my hand en sit dit 
nie op nie. Nuwe vorm van hof-
lik heid? Hy hou gelukkig sy af-
stand. Ons gesels ’n rukkie. Sy vrou 
bly in die motor sit.

Die volgende familie daag op. 
Hulle het ook nie mas kers aan nie, 
so ek hou maar myne af. Die man kom 
aangestap na my toe met sy hand uit-
gestrek. Ek weet regtig nie wat om te doen 
nie. Hierdie was my grootste vrees. Of nee, 
my tweede grootste vrees. Die eerste was dat 
ek moet onthou ek mag nie die mense druk nie 
– my natuurlik reaksie wanneer iemand pyn of hart-
seer ervaar. Die tweede dan, hoe sê ek moet asseblief nie 
aan my raak nie? Ek kry dit nie oor my hart nie en skud maar 
sy hand. Bid in die stilligheid vir bewaring en beskerming.

Nog familie daag op. Heelwat met maskers aan en ek sit myne ook aan. 
Dit is bedompig en ek praat moeilik. My bril wasem aan. Dit is aakliger as wat ek 
gedink het dit sal wees. Nog iemand groet my met die hand, dan nog een. Ek glip 

stilletjies weg en gaan spuit gou ’n bietjie handreiniger aan. Ek voel soos ’n skurk!
Dan is dit tyd vir die diens om te begin. Daar is nie ’n mikrofoon nie en op ’n 

manier is ek verlig. Ek het gewonder hoe veilig dit sal wees om ’n mikrofoon om jou 
oor en naby jou mond te hê wat om iemand anders se oor en naby sy/haar mond 
was. Iets wat my nog nooit vantevore gepla het nie.

Ek haal my masker af. Skielik verstaan ek hoekom die president en ander minis-
ters tydens hulle onderhoude op televisie sonder hulle maskers aan praat. Ek voel 
sleg dat ons hulle daaroor geoordeel het. Hemel, is daar iets waaroor ’n mens nie 
gaan sleg voel nie?

Ek het altyd op die vliegtuig gelag as ’n mens die Asiatiese mense sien met hulle 
maskers aan. Wat is die gesegde? Met jou spot gaan jy na bed … Hier sit ’n saal vol 

mense voor my, almal met maskers aan. Almal uitgesprei, 
net man en vrou langs mekaar, die res met stoele 

tussenin. En dit is nie eens ver genoeg nie. 
My man het net gister vir ons ’n eksperi-

ment met die maatband gedoen om 
te wys hoe ver 2 meter regtig uit-

mekaar is. Ons slaag nie van-
dag die toets nie, maar ek is 

vir seker nie die een wat 
gaan vra sit asseblief 

verder uitmekaar nie. 
Hier is genoeg trau-

ma en abnorma-
liteit!

Ek begin praat 
met hierdie 
men se agter die 
maskers. Dit 
word van tyd 
tot tyd afgehaal 
om ’n traan af te 
vee. My hart 
bloei vir hulle. 
Hier en daar 
druk die een die 

ander se hand. Ek 
wens skielik ons 

kon almal baie naby 
aan mekaar wees en 

mekaar een groot 
groepsdruk gee. Dit kan 

egter nie gebeur nie en ek 
gaan voort onder hier die 

vreemde omstandighede. Gena-
diglik dan kie vir oë wat die vensters 

van ons siel is. Ek raak rustiger in my 
gemoed en kry dit reg om kontak te maak 

met die mense agter die maskers. Net so moeilik as 
wat dit die eerste paar minute was om met mense sonder 

gesigsuitdrukkings te praat, so spesiaal raak dit om die rou emosies in hulle siel-
volle oë raak te lees.

Dit was een van my vreemdste en tog spesiaalste gedenkdienste ooit. Ek dink vanweë 
die vreemdheid en uniekheid van die om stan dig hede het ons almal op ’n ander vlak 
interaksie met me kaar gehad.

Na die tyd is daar nie die gebruiklike tee en “begrafnisbroodjies” nie. Almal 
probeer ont hou om afstand te hou en gesels so ’n vinnige geselsie voor ons weer 
moet groet. Ek hoor baie beloftes van kuiers na die isolasietyd. Ook ’n belofte van 
’n groot herdenking van die tannie se 100ste verjaarsdag sodra dit kan.

Daar is definitief die seer van rou sonder die fisieke ondersteuning van geliefdes. 
Die verwyt en vrede maak dat hulle nie by hulle geliefde ma en ouma kon wees in 
haar laaste dae nie.

Maskers en ontsmettingsmiddels en afstand gaan nog ’n ruk lank deel van ons 
lewe wees. En na dit alles gaan ons die wonde wat in hierdie tyd ontstaan het moet 
probeer beter maak. Om nie van al die nuwe skuldgevoelens te praat nie …
Wanneer gaan iets ooit weer “normaal” voel?
▶ Dr Daléne Flynn is ’n teoloog, berader en konsultant.

 “Dit het 10 dae geneem om 
net die doodsertifikaat te kry. 

Die gedenkdiens is al twee 
keer uitgestel. Vandag is die 

derde datum.
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Lesse weerklink uit Nazi-tyd

Sedert die Christelike geloof in die 
jaar 380 die amptelike staatsgeloof 
in die Romeinse Ryk geword het, 

was die kerk alte dikwels ’n stutorgani-
sasie van die regering van die dag en ’n 
weerspieëling van die kultuur van die 
samelewing, pleks van ’n onafhanklike 
instituut wat die Woord van God suiwer 
probeer verkondig.

Die rol van die kerke – Protestants 
sowel as Katoliek – tydens die Nazi-
heer skappy in Duitsland (1933-1945) 
illu streer dit baie goed.

Die meeste Protestante (met die uit-
sondering van die klein Bekennende 
Kirche) het Adolf Hitler entoesiasties 
gesteun. Dieselfde geld vir die meeste 
Katolieke, al was die rol van die Vati-
kaan in Rome meer ambivalent.

Onlangs het die Duitse biskoppe-
konferensie (losweg vergelykbaar met ’n 
protestantse sinode) ewenwel ’n knieval 
in ’n opmerklike dokument gedoen. Dit 
is ’n studie met die titel Deutsche Bis-
chöfe im Weltkrieg (“Duitse biskoppe 
in die Wêreldoorlog”), waarin hulle bely 
dat die kerk in die Nazi-tyd ver te kort 
geskiet het.

Op die perskonferensie waar die stu-
die uitgereik is, het die voorsitter van 
die biskoppekonferensie, dr Georg Bät-
zing, verwys na die “herinnerings-
tekort” by die Duitsers oor hulle eie 

Ter herdenking van die ein-
de van die Tweede Wêreld-
oorlog 75 jaar gelede het 
die Duitse Katolieke Biskop-
pekonferensie ’n opmerkli-
ke skuldbekentenis afgelê. 
LEOPOLD SCHOLTZ kyk na 
die betekenis daarvan.

BONHOEFFER, DIETRICH 
(1906-1945), is een van die be-
kendste kampvegters teen nasio-

naal-sosialisme, die Duitse Nazïsme. Hy 
studeer teologie in Tübingen en voltooi sy 
doktorale proefskrif, Sanctorum Com-
munio, op 24-jarige leeftyd aan die Uni-
versiteit van Berlyn, waar hy ná die skryf 
van Akt und Sein sy intreerede as jongste 
privaatdosent in 1930 lewer. Hier na stu-
deer hy ’n jaar lank aan die Union Theo-
logical Seminary (VSA), en loop twee 
weke klas by Karl Barth in Bonn voor sy 
terugkeer na Berlyn in 1931. Hy is studen-
teleraar en sluit as jeug sekretaris aan by 
die nuut gestigte Wêreldbond van Kerke.

Bonhoeffer het die ellende van die 
Eerste Wêreldoorlog deurleef en baie 
ge doen om aan werklose jongmense 

verlede, wat egter in die geval van die 
kerk ’n “belydenistekort” is.

“Ons weet dat die oordeel van die 
Regter [bedoelende God] oor ons voor-
gangers nie positief is nie. Geen geslag is 
vry van tydgebonde oordele en voor-
oordele nie. Tog moet die nageslag na 
die geskiedenis kyk om daaruit te leer 
vir die hede en die toekoms.”

Die voorsitter van die Duitse Kerk-
like Kommissie vir Geregtigheid en 
Vrede, dr Heiner Wilmer, het bygevoeg 
dat die “Katolieke Kerk in Duitsland 
deel van die oorlogsgemeenskap was”. 
En: “In soverre die biskoppe geen on-
miskenbare ‘nee’ teenoor die oorlog uit-
gespreek het nie, maar die wil van die 
meeste om voort te gaan versterk het, 
was ons medeskuldig aan die oorlog.”

Die dokument val saam met nuwe 
studies wat tans oor die rol van pous 
Pius XII in die oorlog gedoen word. Die 
huidige pous, Franciskus, het onlangs 
die Vatikaan-argiewe uit die tyd van die 
oorlog vir die eerste keer vir navorsers 
oopgestel, en verskeie historici het te 
kenne gegee dat hulle die yslike hoe-
veelheid dokumente wil deurgaan.

Pius het regdeur die oorlog oor die 
Nazi’s se massamoord op ’n geskatte ses 
miljoen Jode geswyg. Individuele Kato-
lieke, biskoppe en kardinaals het welis-
waar heelparty Jode van ’n gewisse dood 
gered, maar die pous het geen woord 
geuiter nie.

Die Duitse kerkhistorikus dr Hubert 
Wolf, wat talle boeke en akademiese ar-
tikels oor die rol van die kerk in die oor-
log geskryf het, het aan die BBC gesê: 
“Daar is geen twyfel dat die pous bewus 
was van die Nazi’s se moorde op die 
Jode nie.”

Toe Franciskus die argiewe oopgestel 
het, was sy kommentaar: “Die kerk is 
nie bang vir die geskiedenis nie.”

Tot dusver was daar verskeie teorieë 
oor waarom Pius so stil was. Sommige 
meen hy was bang dat Hitler die onaf-
hanklikheid van die Katolieke Kerk sou 
aantas; ander dat hy die kommunisme 
as ’n groter gevaar as Hitler se nasio-
naal-sosialisme gesien het.

In die biskoppe se dokument word 
geskryf dat die kerk se stem teen die 
“nasionaal-sosialistiese vernietigings-
oor log” stil was. “Ook teen die verskrik-
like misdade teen die as ‘rassevreemd’ 
gediskrimineerdes en ver volgdes, veral 
die Jode, is in die kerk in Duitsland 
skaars ’n stem verhef.”

Eers in Augustus 1943 het die des-
tydse biskoppekonferensie ’n verklaring 
uitgereik wat by implikasie die beleid 
van die Nazi’s veroordeel het. Maar ter-
selfdertyd is die soldate opgeroep om 
verder in die stryd te volhard.

Die dokument word só afgesluit: 
“Vandag stel ons dankbaar vas dat die 
bereidheid om met lastige vrae en drin-
gende probleme om te gaan ons nader 
aan Christus en ’n dieper begrip van die 
evangelie gebring het. ’n Besondere be-
tekenis kom daarby toe aan die memo-
ria passionis, die herinnering aan die 
lyding van die slagoffers. In hulle ont-
moet ons Christus.”

Die biskoppe se dokument is indruk-
wekkend. ’n Kerk wat eeue lank geves-
tigde ordes gestut het, vertel deemoedig 
aan die wêreld dat hy verkeerd was.

Dit is ’n dokument wat nie sonder 
betekenis vir Suid-Afrika en die Neder-
duitse Gereformeerde (NG) Kerk kan 
wees nie. Sonder om Hitler se Nazi’s vir 
’n enkele oomblik met die destydse Na-
sionale Party (NP) gelyk te stel – die 
verskille is aansienlik groter as die oor-
eenkomste – feit is dat ook die NG Kerk 
jare lank bekend gestaan het as die “Na-
sionale Party in gebed”.

Afgesien van wat die gereformeerde 
teologie van die kerk in teorie verkon-
dig het, die kerk het in die praktyk ’n 
stutorganisasie van die NP geword. En, 
al het die kerk sy eie organisatoriese on-
afhanklikheid jaloers bewaak, in die 
praktyk het hy die Bybelse regverdiging 
vir die Afrikanernasionalisme en apart-
heid verskaf.

Natuurlik kan geen kerk ooit volko-
me vry wees van die vooroordele wat in 
die gemeenskap wat hy bedien vaardig 
is nie. Maar, soos die Bekennende 
Kirche onder die leiding van Martin 
Niemöller, Dietrich Bonhoeffer en Karl 
Barth dit in die Belydenis van Barmen 
(1934) gestel het:

“Ons verwerp die valse leer dat die 
kerk die vorm van sy boodskap en sy 
ordening aan die wil of willekeur van 
die tans heersende wêreldbeskoulike en 
politieke oortuigings moet oorlaat.” 
Daar om word dit ook verwerp dat die 
kerk hom aan ’n “besondere, met heer-
skapsbevoegdhede toegeruste Führer 
gee en laat gee”.

Overgezet zijnde: Die kerk moet ín 
die wêreld wees, want hy moet relevant 
wees vir diegene wat hy bedien. Maar 
hy moet nie ván die wêreld wees nie.

Sowel die Protestantse as Katolieke 
kerke in Duitsland het in die Nazi-tyd 
hulle onafhanklikheid prysgegee en het 
deel van die Hitler-diktatuur se totali-
têre onregstaat geword. Op ’n aansien-
lik swakker noot het die NG Kerk (en 
die ander Afrikaanse kerke) iets soort-
gelyk in die tyd van apartheid gedoen.

’n Egte kerk is organisatories en wat 
sy verkondiging betref onafhanklik van 
die regering van die dag. Dit beteken 
dat die kerk ook polities volledig 
magteloos moet wees. Dáárin lê sy krag.
▶ Dr Leopold Scholtz is ’n historikus en 
onafhanklike joernalis.

Bonhoeffer se invloed strek tot in RSA
hoop te gee. Dit was dieselfde teelaarde 
vir die opkoms van nasionaal-sosialis-
me wat in 1933 onder leiding van Adolf 
Hitler in Duitsland oorgeneem het. 
Chris tene wat Hitler se rigting gesteun 
het, word die Duitse Christene-bewe-
ging genoem. Die Jode is as “probleem” 
beskou omdat hulle, volgens die Nazi-
ideologie, as parasiete op ander nasiona-
le volksgemeenskappe geteer het. Jode 
is ná die sogenaamde Kristallnacht na 
konsentrasiekampe weggevoer en na 
ra  ming is 6 miljoen in gaskamers en op 
ander maniere om die lewe gebring.

In 1934 het verskeie teoloë byeenge-
kom om die Belydende Beweging te be-
gin. Hulle het die beroemde Barmen-
ver klaring aanvaar waarin Jesus 
Chris tus as enigste Here bely word – in 

teenstelling met die Nazis wat dié be-
lydenis al hoe meer ondermyn het.

Bonhoeffer het in 1935 leraar aan die 
Belydende Kerk se seminarie te Finken-
walde geword. Hierdie seminarie was 
onwettig, is in 1937 deur die Gestapo 
ge sluit, en Bonhoeffer self is vanaf 1938 
verbied om in die openbaar oor gods-
dienstige sake te praat.

Bonhoeffer is in April 1943 in he g-
tenis geneem en is op 9 April 1945, ’n 
week voor Hitler se selfmoord, weens 
vermeende hoogverraad in Flossenbürg 
gehang.

Sy denke het ’n onmiskenbare rol in 
die belydende beweging gespeel en, al 
was dit jare ná sy dood, in die teologiese 
stryd teen apartheid in Suid-Afrika.
– PJ Naudé, Bron: ecke.co.za
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Gesoek: Groot harte, klein ego’s
NIOMA VENTER

Sewe weke in die nuwe werklikheid 
van Covid-19 met al die onver-
wagse omwentelinge en uitda-

gings daarvan, en vandag dink ek aan ’n 
besoek van die Orange Farm-evangelis, 
Peter Sekhonyane, in 2008 aan die ge-
meente waar ons lidmate was. Hy vertel 
van die omvattende werk wat gedoen 
word tussen gemarginaliseerde mense 
in die buitewyke van Johannesburg en 
die ondersteunende gebedsnetwerke 
hier voor regoor Suid-Afrika. Dan lag 
hy goedig en maak dié stelling wat ek 
nooit sal vergeet nie: “’n Mens kry mos 
kerkmense en teoloë met gróót koppe 
en klein voetjies; hulle kan baie en baie 
slim oor God en sy opdrag praat. En 
dan kry jy mense met klein koppies en 
gróót voete! Hulle is dié wat nie 
noodwendig so baie praat nie, maar die 
dinge gedoen kry wat gedoen moet 
word!” Ons is ongetwyfeld in ’n werk-
likheid wat vir groot voete vra. Dit plaas 
’n onus op leierskap wat dinge gedoen 
kry in die lig van die ernstige en omvat-
tende impak van Covid-19 op ons 
samelewing.

Oor leierskap is daar al baie geskryf. 
Hierdie is dus nie net nog ’n publikasie 
oor die onderwerp nie, maar eerder ’n 
baie spesifieke refleksie. Die afgelope 
paar weke was net genoeg om ons te laat 
besef dat hierdie omstandighede vir 
baie spesifieke leierskap vra. Terwyl ons 
nasionale regering nog strategieë en 
regulasies afgekondig het en groot toe-
sprake gemaak is, het die werk stil-stil, 
met erns en met ywer, in ons plaaslike 
gemeenskappe begin. Dit was nie vir die 
kerkverband nodig om openbare ver-
klarings uit te reik sodat gemeentes in 

beweging kom nie. Leierskap het plaas-
lik gedy. Tydens Covid-19 wag leiers nie 
vir ander om die inisiatief te neem nie.

Ons is almal terdeë bewus van die feit 
dat ons met ’n langtermyn-uitda ging te 
make het. Die waarheid is dat ook die 
kerk se hulpbronne en vermoë om te 
gee, onder druk mag kom. Leiers besef 
daarom dat volhoubaarheid in netwerke 
lê. Om oor grense te beweeg en saam te 
werk, kom egter nie vir almal van nature 
nie. Dit vra vir besondere leierskap in 
hierdie tyd. Die ekumene is ons naaste 
aanknopingspunt, gevolg deur die kerk-
like maatskaplike diensorganisasies en 
nie-regeringsorganisasies wat in elk ge-
val nog altyd ons gemeenskappe hulp-
gewend gedien het. Dit is hierdie net-
wer ke wat ons ver gaan bring in ons 
op regte begeerte om diensbaar te wees.

’n Voortreflike sisteem sou wees 
wanneer elke sektor in ’n bepaalde ge-
meenskap gekoördineerd saamwerk. 
Tipies in die Covid-19-werklikheid, 
beteken dit dat die plaaslike munisipa-
liteit en departemente van gesondheid 
en maatskaplike ontwikkeling, die sake-
sektor en privaatondernemings, saam 
met die ekumene, verenig sal wees in 
die ondersteuning van mense in nood. 
Gekoördineerd kan ons seker maak dat 

almal floreer. Wie sal egter hier die lei-
ding neem? Ervaring die afgelope sewe 
weke het geleer dat ’n bepaalde posisie 
nie noodwendig die leier maak nie, 
maar ’n opregte bewoënheid met die lot 
van mense en ’n gedrewenheid vanuit die 
diep oortuiging van roeping. Om hierdie 
tipe leiding te kan neem, moet ’n mens 
selfloos wees. Jy kan op geen manier ’n 
persoonlike of ander agenda hê nie. 
Hier die rol kan in ’n bepaalde gemeen-
skap deur die plaaslike regering of sake-
kamer, landbouvereniging óf NRO in-
geneem word, maar dit beteken nié dat 
die kerk moet sit en wag vir enige van 
diegene om leiding te neem nie. 
Trouens, die praktyk van opofferende 
diensbaarheid is in die wese van Jesus 
Christus, die Hoof van die kerk self, 
opgesluit. Geestelike leiers moet nou 
ini siatief neem om hulle gemeenskappe 
te verenig en so tot doelgerigte doeltref-
fendheid by te dra.

Covid-19 wys dat bestaande ver-
houdings en verbintenisse nou vrug 
afwerp. Hoewel ’n mens dikwels sien 
hoe gemeenskappe van nature saam-
staan as daar ’n krisis is, is die epiese 
omvang van hierdie pandemie van so ’n 
aard dat kortstondige verhoudings ons 
nie ver gaan bring nie. Die netwerke wat 

nou gevorm moet word, verg vertroue 
en toewyding oor ’n langer termyn. Dit 
is nou die tyd dat verhoudings wat ge-
meentes en leiers oor jare in gemeen-
skappe opgebou het, vrugte afwerp. 
Brûe word makliker gebou op fondasies 
wat reeds gelê is. Dit beteken nié dat 
nuwe verhoudings nie moontlik is nie. 
Leiers in hierdie tyd is op die uitkyk vir 
geleenthede om bestaande, maar ook nu-
we verbintenisse te ontsluit. Nooi daar-
om diegene wat opsigtelik op die kant-
lyn staan in; hulle wag dalk net vir ’n 
geleentheid om ook tot deelnemende 
verbintenisse toe te tree!

Die afgelope sewe weke het ons 
gesien dat die epiese aanslag van Co-
vid-19 nie net die fisiese welstand van 
mense en ekonomiese werklikhede 
beïnvloed nie, maar ook ’n geweldige 
aanslag op mense se geestelik-emo-
sionele toestand het. Hierdie lens maak 
ons bewus van die belangrikheid van 
goeie, deurlopende en duidelike kommu-
nikasie. Hierin moet leiers ’n voorbeeld 
wees. Dit verg wysheid en selfbeheer-
sing. Die ewewig en verantwoordelik-
heid waarmee leiers kommunikeer het 
’n direkte invloed op die omgewing 
waarbinne die leier beweeg. Die wyse 
waarop die leier kommunikeer kan be-
moedigend wees, fokus en kalmte bring 
en selfs lewens red.

Daar sal ’n tyd kom wat ons rustig 
terugskouend al die teologiese nuanses 
van leierskap in die Covid-19-tydperk 
kan bedink en tesisse daaroor skryf. Vir 
nou vra omstandighede egter vir ’n baie 
praktiese aanslag – vir groot harte, klein 
ego’s en groot voete!
▶ Ds Nioma Venter is PSD: Diaconia in 
die Wes-Kaapse sinode. 

 “Die praktyk van opofferende diensbaar-
heid is in die wese van Jesus Christus, 
die Hoof van die kerk self, opgesluit.

LLEWELLYN MACMASTER

Die moderatuur van die Streek-
sinode Kaapland van die Ver-
enigende Gereformeerde Kerk 

in Suider-Afrika (VGKSA) is verpletter 
deur die afsterwe van Mary-Anne 
Plaatjies-Van Huffel (foto).

Sedert sy in die hospitaal opgeneem 
is om op 21 April vanjaar ’n operasie te 
ondergaan, het ons ’n uitstorting van 
ondersteuning en gebed vir haar, haar 
man en die res van die gesin gesien. 
Vroeër hierdie maand, tydens ’n Zoom-
vergadering van die moderamen met 
die voorsitters van ringe, het sy met ons 
vanuit haar hospitaalbed gepraat. Ons 
was almal baie bly om haar te sien en 
baie dankbaar om haar stem te hoor. 
Op 19 Mei is sy oorlede.

Sy was ’n merkwaardige vrou – in 
vele opsigte ’n baanbreker, onder meer 
die eerste vrou wat in die destydse NG 

Sendingkerk as predikant georden is. Sy 
was die eerste vrou wat verkies is as 
moderator van die VGKSA en die eerste 
vrou wat as aktuarius van die Kaapse 
Streeksinode gedien het. Sy was ’n uit-
stekende, hardwerkende en gerespek-
teerde akademikus wat twee doktors-
grade aan onderskeidelik die Uni   versiteit 

van Suid-Afrika (Unisa) en die Univer-
siteit van Pretoria (UP) ver werf het. Sy 
was die eerste swart vrou wat bevorder 
is tot volle professor in die Fakulteit 
Teo logie aan die Universiteit Stellen-
bosch, en sou later vanjaar haar profes-
sorale intreerede lewer. Prof Mary-
Anne was een van die min kundiges in 
die kerkreg in die land en wêreldwyd, 
en sy was passievol oor haar vakgebied. 
Sy was voorwaar ’n pionier wat die 
ruimtes wat sy bewoon, verander het, 
maar nie almal was altyd bewus van die 
geweldige stryd wat sy moes voer binne 
’n hoogs patriargale samelewing en 
kerklike omgewing nie.

Ook nasionaal en wêreldwyd is sy 
erken as ’n leier in ekumeniese kringe 
en sy was sedert 2013 die Wêreldraad 
van Kerke (WRK) se vise-president vir 
Afrika.

Sy was passievol oor die eenheid van 

die kerk en werk onvermoeid vir die 
een heid tussen die VGKSA en die NG 
Kerk. Sy het baie studente en predikante 
begelei en gekoester. Sy het aan kollegas 
geleenthede gebied om verder teologies 
en akademies te ontwikkel deur uit-
nodigings na seminare en die skryf van 
artikels, hoofstukke en boeke. Prof 
Plaatjies-Van Huffel was ook mede - 
le raar van die VGK Scottsdene in Kraai-
fontein en lid van die moderatuur van 
die Streeksinode Kaapland. Sy is ge-
troud met ds Dawid Johannes van Huf-
fel – predikant van die VGKSA Scotts-
dene. Ons vra u om aan te hou bid vir ds 
Dawid en die res van die gesin. Ons eer 
die buitengewone en besonderse nala-
tenskap van so ’n fenomenale vrou en 
leier, en vier haar lewe.
▶ Dr Llewellyn MacMaster is die mode-
rator van die VGKSA Streeksinode 
Kaapland.

Mary-Anne: ‘Voorwaar ’n pionier’
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Die NG Kerk het saam met lid-
kerke van die Suid-Afrikaanse 
Raad van Kerke (SARK) met 

pre sident Cyril Ramaphosa in gesprek 
getree oor die rol van kerke in die tyd 
van Covid-19. Ná die skuif na Vlak 4 
van die ramptoestand en met Vlak 3 op 
die horison, word die vraag al dringen-
der gevra waarom daar nie ook aan  
ker ke groter ruimte gegun word vir die 
oop maak van kerklike byeenkomste nie.

Die ramptoestandregulasies wat 
kerk like byeenkomste verbied, het oor 
die breë spektrum van die godsdiens-
sek tor reaksie uitgelok. ’n Splinter-Mos-
lem-groepering het selfs die hof gena-
der om die regulasies tydens Ramadan 
opgehef te kry. Daar is ’n onrustigheid 
te bespeur en tekens van burgerlike on-
gehoorsaamheid in die breë samele-
wing is plek-plek aan die groei.

Dit maak dit dringend noodsaaklik 
dat die rol wat kerke in die breë samele-
wing speel en kan speel tydens grendel-
tyd deegliker oorweeg moet word. Ker-
ke kan ’n groot rol speel om die gedrag 
van mense te verander. Hierdie rol dien 
onder andere as motivering vir die oop-
stelling van godsdienstige byeenkom-
ste, met bepaalde beperkings.

In die lig hiervan is die lidkerke van 
die SARK gevra om voorstelle te maak 
oor hoe kerke kan funksioneer binne 
die raamwerk van die ramptoestand-   
re gulasies.

Kerke was van die begin van die af-
gekondigde grendeltyd ondersteunend 
ten opsigte van die nodige regulasies en 
protokolle om die verspreiding van die 
virus te voorkom en wil dit steeds wees. 
’n Gesonde balans moet egter gevind 
word tussen die oopmaak van gods-
dienstige aktiwiteite en voldoening aan 
maatreëls om verspreiding van die virus 
te beperk. Die kerk wil en kan ook deur 
sy diens en getuienis aan gemeenskappe 
’n baie belangrike rol speel.

Onder voorsitterskap van aartsbis-
kop Thabo Makgoba (Anglikaanse 
Kerk) is ’n dokument opgestel wat voor-
stelle van die lidkerke bevat. Die doku-
ment is op 19 Mei aan die president 
oor handig deur die dagbestuur van die 
SARK se uitvoerende komitee en reak-
sie van regeringskant word afgewag. 
Die SARK hoop dat die voorstelle reeds 
in die president se toespraak op Don-
der dag 21 Mei aandag sal geniet.  

Tydens hierdie gesprek was minister 
Lindiwe Zulu van die Department 
Maat skaplike Ontwikkeling ook teen-
woor dig. Die minister het ’n paar ter-
loopse opmerkings gemaak wat hopelik 
ook iewers in ’n direktief  van die depar-
tement vervat sal word. Sy het onder 
andere genoem dat daar geen probleem 
behoort te wees met die kerk se pogings 
om kospakkies uit te deel nie. Die de-
partement sal graag ondersteunend 
wees waar probleme ondervind word. 
Erkenning van beraders wat deur die 
kerk aangebied word, sal aandag kry 
asook die akkreditering van predikante/
pastore as noodsaaklike werkers.

Versoeke aan die regering
Die dokument wat deur die SARK aan-
gebied is, bevat in hooftrekke die vol-
gende versoeke vir oorweging deur die 
regering:
l Dat veiliger gebiede, onderhewig aan 
die resultate van die toetsproses wat die 
regering tans onderneem, geïdentifiseer 
word. Sekere dele van die land is veiliger 
as ander. In veiliger areas behoort gods-
dienstige byeenkomste met beperkte 
ge talle toegelaat te word indien die no-
dige voorkomingsmaatreëls in plek is.
l Dat meer godsdienstige byeenkomste 
en aktiwiteite ruimte gegun sal word in 
Vlak 3. Kerke moet self aanspreeklik ge-
hou word vir die regulering van veilig-
heid en die instandhouding van voorko-
mende maatreëls om die risiko van 
in feksie te voorkom.
l Dat kerke self die bevoegdheid sal hê 
om geselekteerde predikante, leke-wer-
kers en vrywilligers te akkrediteer as 
“noodsaaklike kerklike werkers” om 
nood saaklike geestelike en pastorale 
werk uit te voer. ’n Geringe aanpassing 
van die bestaande regulasies kan by-
voorbeeld wees dat kerke self predikan-
te kan opdrag gee om begrafnisse uit te 
voer en ook spesifieke opdragte om 
pas torale berading te doen soos nodig 
in spesifieke situasies. Die leierskap van 
elke kerk sal hiervoor verantwoordelik-
heid neem.
l Dat kerke verbonde aan die SARK die 
geleentheid gegun word om selfregule-
ring te doen vir die nakoming van Co-
vid-19-regulasies soos hierbo voorgestel.
l Dat kerke oorweeg word vir finan-
siële bystand ingevolge Covid-19-ver-
wante bepalings. Dit sluit in die tydelike 
werknemer/werkgewershulpskema 
(TERS) en ander ondersteuning aan 
kerk like werkers wat noodsaaklike pas-
torale dienste aanbied soos predikante, 
versorgers en beraders.
l Plaaslike munisipaliteite word ver-
soek om dringend die betaling van be-
lasting deur kerke op te skort gedurende 
die grendeltyd.

Kriteria vir die oopstel van plekke van 
aanbidding
Voorgestelde kriteria, waarvoor kerke 
verantwoordelikheid sal neem en self 
sal reguleer vir die heropening van 
plek  ke van aanbidding is ook aan die 
president aangebied. Al die voorstelle is 
nie op die NG Kerk van toepassing nie 
maar kortliks wel die volgende:
1. Kerkgeboue moet voorberei word. 
Voordat kerkgeboue oopgemaak word 
vir eredienste, moet elke gemeente/
plaas like kerk voorbereid wees. Elke ge-
meente moet ’n taakspan hê bestaande 
uit persone met vaardighede en kennis 
van die bepaalde riglyne.
2. Terwyl bywoning aangemoedig word, 
moet gemeentes toesien dat die no dige 
sosiale afstand tydens byeenkomste ge-
handhaaf word en moet die groot te van 
groepe beperk word.
3. ’n Register van bywoning van elke by-
eenkoms moet bygehou word.

4. Skoonmaakmiddels  moet beskikbaar 
wees vir alle geboue voor en na dienste 
om fasiliteite deeglik te steriliseer vir ’n 
volgende byeenkoms. Vloere en banke 
en stoele moet voor en na byeenkomste 
afgevee word.
5. Toilette moet higiënies gehou word:  
Verseker voldoende beskikbaarheid van 
alkohol-gebaseerde handreinigers. Seep, 
water- en papierhanddoeke  moet voor-
sien word. Lopende water en hande was 
met vloeibare seep moet moontlik wees. 
Papierhanddoeke moet weggegooi word 
in ’n bak met ’n deksel. As daar ’n twee-
de of selfs derde diens volg, is alle voor-
sorgmaatreëls wat vir die voorbe reiding 
op die eerste diens gevolg word, van 
toe passing.
6. Ingange: Geen gegroet by die deur 
nie; getalle sal bepaal word deur sosiale 
afstandsvereistes volgens die regulasies. 
Elke persoon se temperatuur sal ge-
neem word en diegene met ’n lesing van 
38 grade Celsius en hoër, sal gevra word 
om terug te keer huis toe. Voorsiening 
van alkohol-gebaseerde handreinigers 
by alle ingange. Persone by ’n ingangs- 
po r taal sal verantwoordelikheid neem 
om handreinigers op elkeen te spuit.
7. Kontaktyd: Verminder die tydsduur 
van eredienste tot een uur. Laat min-
stens 30 minute toe voor die volgende 
diens.
8. Insameling van dankoffers: Insame-
ling sal geskied deur toe koeverte wat by 
die deure in houers geplaas word. Insa-
meling moet geskied wanneer mense 
uit die kerkgebou beweeg terwyl sosiale 
afstand gehou word.
9. Daar mag nie gesing word nie: Infek-
sie is ’n groter moontlikheid as daar ge-
sing word. Instrumentale musiek of so-
losang kan die tydgleuwe vul waar 
lof  sange gewoonlik gesing word. Geen 
gesangboeke en Bybels in die banke nie, 
alle inligting moet elektronies in die 
erediens deurgegee word.
10. Daar mag geen samedromming 
binne en buite die kerk wees nie. Mense 
wat dienste bywoon mag nie in groepe 
stap nie.
11. Roetine-vergaderings soos kerk-
raad- en ander vergaderings moet on-
be   paald uitgestel word.

12. Sondagskool word tot verdere ken-
nisgewing opgeskort.

 
Konferensie met die president en mi-
nisters – 20 Mei
’n Zoom-konferensie het op 20 Mei 
plaasgevind tussen die president, minis-
ters Zulu, Mkhize, Cele, Dlamini-Zuma 
en godsdiensleiers.  Die breë godsdiens-
tige spektrum van Suid-Afrika: Chris-
tene, Moslems, Hindoes, Boeddhiste, 
die Joodse geloof en Afrika tradisionele 
godsdienste was verteenwoordig. Dr 
Gustav Claassen, die algemene sekre-
taris, het as deel van die Christelike 
groepe ring deelgeneem. Van die sake 
wat deur die dokument van die aarts-
biskop hanteer is, is ook deur gods-
diens leiers herhaal. Die volgende vertoë 
is deur godsdiensleiers gerig:
l Dat alle pastore/predikante/imams/
priesters (godsdienswerkers) as “nood-
saaklike kerklike werkers” beskou word 
en toegelaat word om betrokke te wees 
by berading, die verspreiding van voed-
sel en die ondersteuning van ander 
nood  saaklike werkers soos byvoorbeeld 
gesondheidsdienste.
l Dat ’n weg gevind word om gods-
diens tige byeenkomste oop te maak met 
regulasies en protokolle in plek om in-
feksies te voorkom.
l Kerkgeboue moet as plekke geïdenti-
fiseer word waar voedsel verskaf kan 
word.
l Dat die regering maskers en handrei-
nigers aan kerke verskaf.
l Die godsdienssektor moet as ’n be-
langrike agent gesien word in die proses 
om mense se gedrag te verander.
l Dat geldelike ondersteuning vir gods-
dienswerkers moontlik gemaak word.
l Dat 29 Mei 2020 ingeruim word as ’n 
Nasionale Biddag.

Die president het onderneem om die 
voorstelle van die godsdiensleiers ern-
stig te neem. Na konsultasie met sy mi-
nisters sal daar weer met godsdiens-
leiers in gesprek getree word.   

q Uitgereik deur dr Gustav Claassen, 
Algemene Sekretaris: NG Kerk, 21 Mei 
2020.

Met Vlak 3-regulasies “op die horison”, sê sommige kerkleiers onder meer dat godsdienstige 
byeenkomste met beperkte getalle in “veiliger areas” van die land toegelaat behoort te word 
indien die nodige voorkomingsmaatreëls in plek is. Foto: Verskaf
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JOHAN VAN DER MERWE

Die Covid-19-pandemie het die 
kerklike toneel wêreldwyd op sy 
kop gekeer. Die NG Kerk is nie 

hiervan uitgesluit nie. Hoe ons gedink 
het oor kerkwees en ons manier van 
doen word radikaal uitgedaag. Profete 
wat die toekoms van die NG Kerk voor-
spel het, snak skielik na hulle asem, want 
niemand het hierdie een sien kom nie.

Die geskiedenis vertel ’n interessante 
verhaal oor wat met die kerk in die ver-
lede in sulke lewensveranderende om-
stan dighede gebeur het. Die uitdagings 
van die donker Middeleeue het die kerk 
in kloosters opgesluit gesien. Die Groot 
Verligting, bekend as die Renaissance, 
het nie net die wêreld uit sy Middeleeuse 

slaap wakker geskud nie, maar het ook in 
die kerk nuwe lewe ontketen met die 
Reformasie van Martin Luther in 1517. 
Die bekende leuse van die tyd, “Terug na 
die bronne”, het nuwe waar dering vir die 
Bybel gebring. Die Nywer heidsrevolusie 
van die 18de eeu en die gepaardgaande 
tirannie van die masjien het die kerk van 
die tyd sonder antwoor de gelaat en die 
teelaarde geword vir John Wesley se 
evangeliese beweging wat die kerklike 
toneel wêreldwyd verander het.

In die geskiedenis van die NG Kerk 
het die Tweede Vryheidsoorlog van 
1899-1902 en die opvolgende droogte 
en depressie van die 1930s gemeentes se 
voortbestaan bedreig. Dit het die NG 

Kerk tot in sy fondamente geskud. In 
die destydse Transvaal het die NG Kerk 
ongeveer 10 000 lidmate verloor terwyl 
daar meer as 20 000 weeskinders na die 
oorlog versorg moes word.

Tydens die Depressiejare het meer as 
400 000 blankes as gevolg van armoede 
na die stede getrek. Aan die een kant het 
plattelandse gemeentes ontvolk terwyl 
stadsgemeentes aan die ander kant oor-
stroom is deur ’n vloedgolf maatskaplike 
probleme. Volgens die Carnegie verslag 
van 1932 was bykans 300 000 uit ’n totaal 
van 1,1 miljoen Afrikaners armblankes 
– mense wat nie meer self vir hulle kon 
of wou sorg nie. Hierdie statistiek skets 
die berg waarvoor die NG Kerk in al sy 

TERUG TERUG NA DIENA DIE TOEKOMS TOEKOMS
verbande te staan gekom het. Die berg is 
egter in geloof met durf en passie geklim. 
Teen 1994 het daar 48 kinderhuise, 158 
tehuise vir bejaardes en 134 maatskap-
like rade deur die werk van die NG Kerk 
tot stand gekom.

Alhoewel die Covid-19 pandemie ’n 
totaal nuwe uitdaging bied, is die geloof, 
durf en passie om dit die hoof te bied 
deel van die NG Kerk se DNS. Dit is wat 
die geskiedenis van die kerk ons leer. 
Daarom is dit inderdaad ’n sak vol ge-
leenthede om op ’n nuwe manier kerk 
van Jesus Christus te wees.
▶ Prof Johan van der Merwe doseer kerk-
geskiedenis aan die Universiteit van Pre-
toria.

dien ons Sanherib se prisma, 2 Konings 
18:14-17 en Jesaja 36 – 37 lees, sien ons 
dat daar nie eenstemmigheid onder die 
bronne oor die uitkoms van die beleg is 
nie.

Sanherib se bronne vertel dat dié As-
siriese koning vir koning Hiskia van 
Juda saam met sy regering en die in-
woners van Jerusalem in die stad inge-
perk het. Hulle kon dit nie buite waag 
nie. Volgens Sanherib gee Hiskia oor 
deur swaar belasting aan die koning van 
Assirië te betaal en die koning keer te-
rug na sy eie land, sonder om Jerusalem 
in te neem.

Die skrywers van 2 Konings 18 sê dat 
Sanherib vir Hiskia aangeval en verower 
het. Hiskia het toe ’n boodskap na San-
herib gestuur met ’n versoek dat San-
herib se leer sal terugtrek in welke geval 
hy wat Hiskia is, sal betaal net wat San-
herib vra.

 VERSTAAN  VERSTAAN die die BybelBybel
FANIE CRONJÉ

In 1845 kom Austen Henry Layard, 
’n Engelsman, in Mosul, die tweede 
grootste stad in vandag se Irak aan 

en begin in 1849 met opgrawings daar. 
Sy ontdekking van die Lagis-muurpane-
le en die bekend Taylor-prisma in die 
paleis van koning Sanherib het groot 
opgewondenheid tot gevolg gehad.

Koning Hiskia van Juda word in die 
Taylor-prisma, ’n seskantige kleiprisma 
waarop Sanherib se suksesvolle militêre 
veldslae beskryf word, as ’n totaal oor-
wonne vasaal-koning geskets wie se 
grond gebied dramaties ingekort is, ter-
wyl hy self saam met van sy lojale on-
dersteuners en ander mense onder be-
leg van die Assiriërs in Jerusalem 
vas gekeer sit. Indien jy dit uit die stad 
sou waag, is jy gevang of doodgemaak.

In die Bybel vind ons verwysings na 
hierdie einste beleg van koning San-
herib van Assirië in die jaar 701 vC. In-

Jesaja 37 se skrywers vertel oor die-
selfde gebeure die volgende: “Die engel 
van die Here het gegaan en honderd vyf 
en tagtig duisend man in die Assiriese 
kamp doodgemaak. Toe die Assiriërs die 
môre vroeg opstaan, lê die lyke almal 
daar. Koning Sanherib van Assirië het 
toe kamp afgeslaan en hy is terug Nineve 
toe en het daar gebly” (Jes 37:36-37).

Die drie weergawes laat my nogal 
dink aan van die diskoerse wat ek in die 
media en op sosiale platforms in ver-
band met die Koronavirus hoor. Party 
mense meen die regerende party pro-
beer politieke munt slaan uit die situasie 
en wil met mag, soos koning Sanherib 
van ouds, die spreekwoordelike bloed 
uit ’n klip tap.

Ander soek, soos die skrywers van 
die Koningsboeke in ons Bybel, na die 
oorsprong van die krisis. Wie se skuld is 
die beleg? Konings se antwoord is, dit is 

By watter diskoers vind jy aanklank?
die leiers van Israel se skuld, daarom dat 
hulle Hiskia teken as ’n oorwonne ko-
ning, iemand wat oorgee en gevolglik 
swaar belasting aan koning Sanherib 
moet betaal.

Die skrywers van Jesaja 37, op hulle 
beurt, sien God se hand in alles. Hiskia 
word geteken as ’n vroom koning wat 
na die stem van die Here luister en op 
Hom alleen vertrou. Die gevolg is uit-
koms vir die mense wat in Jerusalem 
vasgekeer is. Die Here self gryp in en 
maak korte mette met die bedreiging en 
Jerusalem en haar inwoners is weer vry.

By watter diskoers vind jy aanklank 
wanneer jy dink, praat en skryf oor ons 
huidige inperking en die Koronavirus? Is 
jy deel van die mag-diskoers, die skuld-
diskoers, of die vertroue-diskoers?
▶ Dr Fanie Cronjé is predikant van die 
NG gemeente Riviera-Jakaranda in Pre-
toria.

?????????????????

LOURENS BOSMAN

In die Evangelies het “sien” verskil-
lende betekenisse. Soms staan dit 
teenoor die geestelike blindheid van 

mense wat nie kan sien wie Jesus werk-
lik is nie. Die meeste van die tyd gaan 
dit egter oor die fisiese vermoë om te 
kan sien.

Ek dink egter een van die heel belang-
rikste dinge wat ons in die verha le oor 
Jesus lees, is oor die mense wat Hy raak-
sien. Dit is tog ’n baie mooi uitdrukking: 
“om raak te sien” – om nie maar net in 
die verbygaan te sien nie, maar bewuste-
lik te sien. In die Evangelies lees ons ook 
hoe Jesus méér sien: Hy sien dieper, Hy 
sien mense se hart en behoeftes raak.

In die wêreld waarin Jesus opgetree 
het, was daar baie mense wat onsigbaar 
geword het. Dikwels mense met nood 
waaraan niemand iets kon doen nie – 
blindes, kreupeles, Dowes. Ook mense 
wat die goeie mense eintlik nie wóú sien 
nie: die sondaars.

Dit is maar so dat ’n mens gewoond 
raak aan mense se nood en dit later nie 
meer raaksien nie. Mense word onsig-
baar. Maar Jesus sien onsigbares raak. 
En Hy leer ons ook om onsigbares raak 
te sien.

Daar is ’n wonderlike verhaal in Lu-
kas van ’n blinde bedelaar naby Jerigo. 
Toe hy hoor dat Jesus daar verbygaan, 

begin hy uitroep dat Jesus Hom oor 
hom moet ontferm. En dan doen Jesus 
’n vreemde ding: Hy vra vir die man wat 
dit is wat hy van Jesus wil hê. Dit is 
vreemd omdat Jesus mos baie duidelik 
kon sien dat die man blind is, hoekom 
vra Hy nog? Maar die man antwoord in 
geen onduidelike terme nie: “Here, dat 
ek kan sien.” En dan genees Jesus hom.

Ek dink dit is betekenisvol dat Jesus 
wil hê hy moet die woorde sê: “Here, dat 
ek kan sien.”

Miskien is dit in hierdie tyd van Co-
vid-19 een van die belangrikste gebede 
wat ons kan bid: Here, dat ek kan sien. 
Dat ek soos U sal kan sien …

 GESTUUR GESTUUR Here, dat ek kan sien
Dat ek die onsigbares sal raaksien, 

dat ek nie so vasgevang raak in my eie 
probleme en uitdagings dat ek blind 
raak vir die behoeftes van ander nie, dat 
ek nie gewoond raak aan die beelde van 
lang toue mense wat vir kos wag nie, dat 
die mense wat in hierdie tyd dienste 
lewer nie vir my vanselfsprekend sal 
word nie. Dat dié wat deur die inper-
king uit my gesigsveld verdwyn het, nie 
ook uit my gedagtes en hart verdwyn 
nie. Here, ontferm U oor my, dat ek kan 
sien!
▶ Dr Lourens Bosman is die algemene 
bestuurder in die kantoor van die Alge-
mene Sinode.

Covid-19 bring baie geleenthede 



Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42   
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

Die Bybel 2020-vertaling  
se 40-dae-veldtog

God se asem tussen bladsye
’n 40-dae-avontuur deur die Woord van God

Reis vanaf 26 Julie tot 30 Augustus 2020 saam met ander  
gemeentes en kerke tydens hierdie 40-dae-avontuur en  

ervaar en geniet God se lewende asem in sy Woord. 

Die 40-dae-saamreispakket bevat:
 Ϡ 6 weke se gratis preke oor die wonder van God se asem in sy Woord

 Ϡ ’n 6 weke lange Bybelavontuur vir gesinne en kleingroepe

 Ϡ ’n Leiersgids met riglyne vir byeenkomste

 Ϡ ’n DVD as inleiding tot die avontuur waartydens ons die asem van God 
in die Bybel gaan ontdek

 Ϡ ’n Daaglikse Bybelleesprogram vir gesinne

 Ϡ Riglyne oor hoe om ’n veldtogspan vir die 40-dae-avontuur saam te stel. 

Klik hier vir ’n GRATIS temalied
https://bit.ly/3dIi3F8

Vir die bekendstellingsvideo, klik hier
https://bit.ly/3fPtKM5

Bestel by 
http://ngwitrivier.colourtech.co.za/



Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

GOUDLAND

EMERITAAT
Ds Johan Stander van die NG gem Krugerdorp-Noord emeriteer op 31 Mei 2020 (Anton Mieny, 11.05.2020).

29 Mei 2020

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

18   Amptelik

Die volgende uitgawe van Kerkbode, verskyn op 12 Junie.

 
 DURBANVILLE-KINDERHUIS 

 Durbanville-kinderhuis, ’n program van BADISA, het poste vir gekwalifiseerde 
kinder- en jeugsorgwerkers.

Vakature: Gekwalifiseerde kinderversorgers x 7  
Hierdie is ’n deurlopende advertensie

Kwalifikasies en vereistes:
 • VOO (FET) Sertifikaat in Kinder- en Jeugsorgwerk (CYCW).
 • Vlot in beide Engels en Afrikaans.
 • Deeglike begrip en sensitiwiteit vir getraumatiseerde kinders van alle ouderdomme  
  en beide geslagte.
 • Bestuurslisensie met PDP (verkieslik). 

Pligte: 
 • Versorging van kinders in kinderhuis en bereidheid om skofte te werk.

Vergoeding en voordele: 
 • Byvoordele: Bonus, verlof, medies, pensioen en oorslaapgeriewe.

Aansoek: CV stuur na rachellekirsten6002@gmail.com – ook afgetrede kinder- en 
jeugsorgwerkers kan aansoek doen om in te staan wanneer nodig.

Diensaanvaarding: So gou moontlik.

Navrae: rachellekirsten6002@gmail.com

Die Durbanville-kinderhuis behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te 
maak nie. Aansoekers wat nie enige reaksie ontvang binne ’n maand nie, kan aanvaar 

dat hulle aansoek onsuksesvol was. Die NG gemeente Umhlanga se visie is om in Jesus se voetspore te volg. Dit beteken ons 
is ’n liefdesgemeenskap, ’n geloofsgemeenskap en ’n verkondigingsgemeenskap. Ons het 
God en ons naaste en die wêreld lief en ons glo in Jesus en in die almag van God. Ons 
verkondig Jesus se liefde en genade aan die wêreld. Ons waardes word bepaal deur die 
riglyn wat Jesus in Matteus 22 saamvat wanneer Hy leer dat ons God bo alles moet liefhê 
en ons naaste soos onsself. Dit is ons droom dat elke lidmaat die vrug van die Gees sal 
dra soos dit in Galasiërs 5:22 beskryf word. 

Gemeenteprofiel: 
• NG Umhlanga lê in die hart van Umhlanga. Umhlanga is ’n multikulturele en sterk diverse
  omgewing. Die gemeente is ’n dinamiese, vloeiende en voorstedelike gemeente, geleë in
  ’n omgewing van (oorwegend) Engelssprekende kerke aan die noordelike kus van Dur- 
 ban met ongeveer 490 belydende en 159 dooplidmate. 
• Die gemeente word tans deur een leraar bedien in ’n 25%-pos. 
• ’n Derde van die lidmate is ouer as 60 jaar en het ’n behoefte aan meer tradisionele  
 eredienste, terwyl die jonger lidmate streef na vernuwing, terwyl hulle steeds met die  
 suiwer Skrif in hulle moedertaal bedien wil word. 
• Ons orkes is bekend vir hulle musiek en in ons voorsang en erediens, sing ons Afrikaanse
  sowel as Engelse liedjies uit verskeie bundels. Ons orrel word ook van tyd tot tyd ingespan. 
• Daar is verskeie uitstekende hoër- en laerskole in die omgewing. 

Leraarsprofiel: 
Die gelegitimeerde predikant wat die Here in hierdie gemeente kom dien, het verkieslik 
tussen 12 en 15 jaar ondervinding en sal verantwoordelikheid neem vir: 
• Die ontwikkeling en implementering van ’n strategie wat meelewing, groei en betrokken-
 heid by die gemeente bevorder en uitbou. 
• Die ontwikkeling en implementering van jeugbedieningstrategieë met die doel om groei
  en ontwikkeling onder die jeug te bevorder. 
• Bou op die kommunikasiemiddele en bedieningskanale alreeds in plek, deur die gebruik
  van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te
 ondersteun en te bevorder. 
• Kontak met lidmate in verskillende lewensfases en omstandighede besef en bereid is om 
 met passie daaraan uitvoering te gee. 
• As sterk kommunikeerder dinamiese prediking en Woorduitlegging sal toepas vir die
  omstandighede van die dag. 
• As instrument in die hand van die Here in spanverband sal werk om God se doel vir 
 hierdie gemeente te help uitvoer. 

Vergoeding: 
’n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale skaal word aangebied. Die 
volledige vergoedingspakket, wat ’n behuisingsubsidie insluit, sal met die suksesvolle kan-
didaat onderhandel word. 

Aansoek: 
Belangstellende leraars van die NG Kerk word uitgenooi om ’n volledige CV met persoonlike 
besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan: Die 
Voorsitter van die Gemeenteraad: Ettienne Thiebaut by: kantoor@ngumhlanga.co.za 
• ’n Aanvullende motivering moet die aansoek vergesel waarin aangedui word hoe die
  kandidaat met sy/haar besondere talente kan bydra tot die vernuwing en groei van die  
 gemeente.
• Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word vir ’n onderhoud en om moontlik ’n 
 erediens binne die gemeente te lei. 
• ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin is opsioneel, maar sal waardeer word. 
• Die Pre-advieskommissie behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aan- 
 soeker in te win. 

Sluitingsdatum: 31 Mei 2020. 
Diensaanvaarding: 1 Augustus 2020 of so spoedig moontlik daarna. 

Navrae: 
• Die Voorsitter van die Gemeenteraad: Ettienne Thiebaut by: 
 kantoor@ngumhlanga.co.za of sel: 083 631 1647. 
• Ds Nico Jv Rensburg: jansevanrensburgnico297@gmail.com of sel: 082 927 5742. 

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Umhlanga gemeente gaan deur ’n seisoen van verandering. 
Sedert ons vorige advertensie in Oktober 2019, het ons senior leraar na bykans 24 jaar 

diens sy emeritaat ontvang en vroeër vanjaar het ons junior leraar onverwags 
bedank nadat haar man ’n werksgeleentheid in die buiteland aanvaar 

het en hulle dus emigreer. 
Genoemde gebeure plaas ons gemeente in totaal nuwe omstandighede. 

Met nadere ondersoek, nadenke en baie gebed, het die gemeenteraad besluit om 
die twee voltydse poste te konsolideer in ’n enkele pos en stel ons dus die 

volgende pos vir ’n voltydse leraar bekend. 

Vakature: Voltydse leraar

HOOF- UITVOERENDE 
BEAMPTE

WELLINGTON

Bybel-Media is ’n Christelike mediabediening sonder winsoogmerk wat materiaal vir 
geloofsontwikkeling en -ondersteuning verskaf en versprei. Die maatskappy fokus 
op drie gebiede: publikasies, bediening en ondersteuningsdienste.

Bybel-Media is tans besig met die digitale transformasie van sy media-uitsette. Ons 
ontwikkel ’n geïntegreerde, veelkantige digitale platform. Die platform sal aan die 
behoeftes van ’n breë Christelike mark voldoen deur middel van gepaste inhoud 
en produkte om geestelike belewing en Christelike transformasie en dissipelskap 
te bevorder. Hierdie sakemodel behels ’n soepel en buigsame (“agile”) benadering.

Die suksesvolle aansoeker sal aan die direksie rapporteer.

Verantwoordelikhede sluit in: strategiese leierskap en bestuur • oorhoofse bedryfs-
bestuur van Bybel-Media se dienste en werksaamhede • bestuur van digitale plat-
forms (ontwikkeling, sekuriteit, data-analise), korporatiewe bestuur en voldoening 
aan wetlike vereistes • inhoudskepping • finansiële bestuur • verkope en bemarking 
• fondswerwing • uitbou van nasionale en internasionale verhoudings • logistieke 
bestuur • personeelbestuur • navorsing en ontwikkeling.

Vereistes: toepaslike naskoolse kwalifikasie • bewese leierskaps- en bestuursvaar-
dighede • die vermoë om verandering te bestuur • strategiese insig in en begrip van 
die kerklike en Christelike omgewing • toegang tot ’n wye netwerk van strategiese 
vennote, insluitende kerklike en Christelike instellings • kundigheid rakende funk-
sionering en gebruik van digitale platforms soos toegepas in ’n media-omgewing  
• goeie operasionele begrip van IT en/of webwerfontwerp, -ontwikkeling en -pro-
grammering • Gereformeerde teologiese posisionering (begrip, verdraagsaamheid 
en insluiting van uiteenlopende standpunte en kerkgroepe) • uitstekende interper-
soonlike en kommunikasievaardighede (geskrewe en gesproke) in Afrikaans en 
Engels • sterk sakesin • ervare onderhandelaar met bewese bemarkings- en/of 
fondswerwings ervaring en oorredingsvermoë • etiese en waardegedrewe lewens-
beskouing en handhawing van Christelike waardes.

● Om aansoek te doen, registreer asseblief u aansoek by
https://www.dittojobs.com/jobs/view/3817878424



AKKOMMODASIE

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

BLOEMFONTEIN
 Oornagverblyf. DStv, lugreëling, bad-

kamer. Veilige parkering. Naby N1,  
skougronde, hospitale en inko-

piesentrums. Vanaf: R250. 
Skakel Hanlie, 084 400 2693. 

hanlidevilliers@webmail.co.za 

BLOEMFONTEIN
B@HOME

Emil en Sandra. Vriendelik, rustig en 
veilig. Netjiese selfsorgeenhede met  
tuin en braai. Naby MediClinic, Mall, 

skole en universiteit. 
Enkel: R350, dubbel: R470. 

Groter eenheid: Spesiale tarief.
Skakel 051 444 0204 of 

083 235 3000.

JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL. 2 slaapkamer 
(slaap 6) wooneenhede volledig toegerus. Sentraal 
by die see. Tel: 042 293 1585.

KLEINMOND: Seefrontvakansiehuise, woonstelle en 
kothuise te huur. Besoek ons webtuiste: www.klein-
mondprop.co.za. Skakel ons. Tel: 028 271 3047, sel: 
083 700 4962. 
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REEBOK/TERGNIET
(MOSSELBAAI)

2 slaapkamerwoonstel 
(slaap 4) aan huis. 

Volledig toegerus. Baie 
netjies. Private tuin, 

onderdakbraaigeriewe. Dwars 
deur die jaar beskikbaar. 
Geen troeteldiere. Skakel 

083 651 4517. 

ALGEMEEN

WATERWYS: Wetenskaplike. Jare ondervinding in 
VIER Afrikalande. Johan Barnard (Pr Ing) 082 967 
4627.

Kleinadvertensies   19

Trinity Uniting Church in the City of Perth verwelkom 
graag alle Afrikaanssprekendes in die middestad!

Die Afrikaanse Gemeente van die Uniting Church in the City of Perth, is geleë in 
die hart van Perth se middestad.

Die Afrikaanse Gemeente het ten doel om alle Afrikaanse emigrante en migrante te 
help integreer in ’n multikulturele Australiese samelewing. Ons wil vir almal ’n geestelike 
tuiste en ’n familie gevoel skep, waar nuwe mense ontmoet kan word. Ons wil ook met 
die evangelie ’n verskil hier in die vreemde maak. Ons werk daarom nou saam met die 

Engelse gemeentes van die Uniting Church in the City, asook ander kerklike 
denominasies.

Ons kom weekliks byeen vir eredienste. Die laaste Sondag van die maand kom ons
om 08:30 by Trinity Uniting Church byeen, vir ’n meer klassieke erediens. Die ander 
drie Sondae kom ons om 18:00 by Ross Memorial Uniting Church byeen, vir ’n meer 

kontempôrere erediens. Die eerste en derde Sondag van die maand het ons ’n 
groep, Awaken, wat om 18:00 by Trinity byeenkom. Awaken is gerig op studente en 

jongwerkendes. Alle preke by al drie eredienste is eietyds en sterk Woord-gerig. 
Ons wil alle voornemende migrante en emigrante uit Suid-Afrika met ope arms ontvang. 
Kom raak deel van ons gemeente en ontmoet ander Afrikaners, Aussies en mense van 

ander kulture uit ander lande van die wêreld.

Predikante: Ds Hannes Halgryn en Dr Herman Nienaber
Facebook: Kerk in die Stad.

Webblad: www.perthunitingchurch.com.au
E-pos: hannesh@ucic.org.au en hermann@ucic.org.au

Om kleinadvertensies te plaas, kontak Lida Viljoen:
Tel: 021 864 8202

E-pos: lida@tydskrifte.co.za

AKKOMMODASIE

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

BLOEMFONTEIN
 Oornagverblyf. DStv, lugreëling, bad-

kamer. Veilige parkering. Naby N1,  
skougronde, hospitale en inko-

piesentrums. Vanaf: R250. 
Skakel Hanlie, 084 400 2693. 

hanlidevilliers@webmail.co.za 

BLOEMFONTEIN
B@HOME

Emil en Sandra. Vriendelik, rustig en 
veilig. Netjiese selfsorgeenhede met  
tuin en braai. Naby MediClinic, Mall, 

skole en universiteit. 
Enkel: R350, dubbel: R470. 

Groter eenheid: Spesiale tarief.
Skakel 051 444 0204 of 

083 235 3000.

KLEINMOND: Seefrontvakansiehuise, woonstelle en 
kothuise te huur. Besoek ons webtuiste: www.klein-
mondprop.co.za. Skakel ons. Tel: 028 271 3047, sel: 
083 700 4962. 

MARGATE/MANABASTRAND: Ithaca woonstelle 
– stapafstand van Lucien- en Margate-strande. Oop-
plan woonstel – slaap 4 (2 volw & 2 kinders). Swem-
bad, speelarea, braai- en ontspanningsgeriewe. Stap-
afstand van Manaba-Spar. Inligting en foto’s: Ester 
073 268 0336.

UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige see-uitsig. 
Loopafstand vanaf see. Vanaf R480 p/d per eenheid, 
buiteseisoen. 084 547 8522 of 039 315 5779. Web-
blad: www.grietseplek.com

UVONGO: WILI-WERK-NI, OPPI-DRAAI. 2 ten volle 
toegeruste vakansiehuise. Almal het pragtige see-
uitsig. Loopafstand na strand. TV, braaigeriewe. 
Afstandbeheerde parkering. Skakel Willie of Poppie 
Brits by 039 317 2076, 082 746 4852.

BELLVILLE: Selfsorgeenheid vir 4. Veilige parkering. 
Naby Tygervallei. Billike tariewe. Skakel Alta 021 919 
7161.

   ?? ?????????? 201320 Maart 2020

Om te adverteer in Kerkbode, 
kontak Hanlie Raath:

Tel: 023 342 6030
Sel: 072 357 8914

E-pos: woes@mweb.co.za

REEBOK/TERGNIET
(MOSSELBAAI)

2 slaapkamerwoonstel (slaap 
4) aan huis. Volledig toegerus. 

Baie netjies. Private tuin, 
onderdakbraaigeriewe. Dwars 

deur die jaar beskikbaar. Geen 
troeteldiere. Skakel 083 651 4517. 

ALGEMEEN

WATERWYS: Wetenskaplik. Jare ondervinding in 
VIER Afrikalande. Johan Barnard (Pr Ing) 082 967 
4627.

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL. 2 slaapkamer 
(slaap 6) wooneenhede volledig toegerus. Sentraal 
by die see. Tel: 042 293 1585.

VAKATURE: KONTEMPORÊRE 
AANBIDDINGSLEIER (“Worship leader”) 

(20 uur per week) 
NG Gemeente Helderberg het tans ’n vakante pos vir ’n kontemporêre a anbiddingsleier. 
Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die kontemporêre musiekbedie-
ning in vennootskap met die ander bedieninge. Sy/hy moet ’n ruimte en atmosfeer (deur 
sang en instrumentale begeleiding) kan skep sodat die gemeente ’n diep verbintenis met 
God kan beleef.

Kern fokusareas
1.  Vestiging, ontwikkeling, en skedulering van begeleidings-/aanbiddingsgroepe wat bestaan
 uit vrywillige gemeentelede.
2.  Bied by oefeninge bystand aan begeleidings-/aanbiddingsgroepe.
3. Neem verantwoordelikheid vir die uitwerk van liturgieë vir die informele diens en die 
 aanddiens saam met lidmate wat dit doen as vrywilligers.
4.  Uitbreiding van die liedere-keuselys vir die kontemporêre musiekbediening in samewerking 
 met groeplede en lidmate.
5.  Neem verantwoordelikheid vir die kontemporêre musiek vir spesiale geleenthede soos
  Kerssangdienste, Pinkster ens in samewerking met lidmate wat liturgieë help opstel.
6.  Verteenwoordiger van musiekbediening by die aanbiddingsbestuur.
7.  Jaarlikse rapportering van liedere aan CCLI-kopieregmaatskappy deur middel van 
 Worshipplanning se funksie daarvoor.
8.  Opdatering van databasis van liedere op Worshipplanning. 

Kennis en vaardighede 
1.  Bewese musiekvaardigheid en musikaliteit. 
2.  Praktiese vaardigheid in minstens een musiekinstrument vir uitvoering sowel as bege-
 leiding van gemeentesang. 
3.  Vermoë om as musiekleier die gemeente in lofprysing en aanbidding te kan begelei tot 
 ’n intieme ontmoeting met God. 
4.  ’n Toegewyde Christen wat sy/haar persoonlike verhouding met God uitleef. 
5.  Toepaslike organisatoriese vaardighede. 
6.  Goeie interpersoonlike verhoudings.
7.  Vermoë om in ’n span te werk en leiding te neem. 
8.  Vermoë om volle verantwoordelikheid vir die organisering, verryking en uitbouing van
  die begeleidingsgroep te neem. 
9.  Voortdurende begrip van tendense in die kontemporêre Christelike musiekgenre. 
10. Bladleesvaardighede, asook ŉ basiese kennis van musiekteorie is belangrik.
11. Bogenoemde take stel ’n hoë premie op menseverhoudinge, aanvoeling vir liturgie en  
 kennis van kontemporêre geestelike musiek. 

Kwalifikasies en ondervinding 
1.  Vorige ondervinding van begeleiding van gemeentesang in ’n kontemporêre musiekstyl 
 sal ’n aanbeveling wees. 
2.  ’n Toepaslike kwalifikasie in musiek sal ’n aanwins wees. 

Sluitingsdatum: 29 Maart 2020. 
Kontraktermyn: 1 Mei 2020 – 30 April 2021 (om hersien te word). 
Vergoeding: TKV R75 000,00.
Oudisies en onderhoude: Maandag 6 April (aand) en Dinsdag 7 April (aand). 
Aansoeke: Skriftelik met kort CV en twee referente aan marisa@nghelder.co.za 
E-pos navrae: marisa@nghelder.co.za

Besoek gerus kerkbode.co.za 
vir die jongste nuus.

BELLVILLE: Selfsorgeenheid vir 4. Veilige parkering. 
Naby Tygervallei. Billike tariewe. Skakel Alta 021 919 
7161.

UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige see-uitsig. 
Loopafstand vanaf see. Vanaf R480 p/d per eenheid, 
buiteseisoen. 084 547 8522 of 039 315 5779. Web-
blad: www.grietseplek.com

UVONGO: WILI-WERK-NI, OPPI-DRAAI. 2 ten volle 
toegeruste vakansiehuise. Almal het pragtige see-
uitsig. Loopafstand na strand. TV, braaigeriewe. Af-
standbeheerde parkering. Skakel Willie of Poppie Brits 
by 039 317 2076, 082 746 4852.



Miskien is dit ’n verdrietige be-
lydenis om te maak, maar 
dink ek aan al die kerkdienste 

wat ek in my jong dae as predikantskind 
bygewoon het, dink ek nie juis aan Pa se 
preke nie. Ek dink aan dit wat voor en 
ná die diens gebeur het.

Hoe oom Hansie, die koster, se vaal-
bruin Toyota Corona-bakkietjie altyd 
eerste op ’n Sondagoggend voor die kerk 
stilgehou het, regs van die groot, ou den-
neboom oorkant die straat. Hoe oom 
Hansie uit die bakkie klim en met sy 
 baadjie oor sy arm, sy kuif blink van die 
Vitalis-haarolie, die konsistoriedeur eer-
ste oopsluit.

Hoe die ander rygoed daarna by die 
kerk aankom. Oom Stoffel se Ford F100-
bakkie, met hom en tannie Klein tjie 
voorin, en een van die plaaswerkers se 
seuntjie agterop om die agt hekke tussen 
Volstruispan en die dorp oop te maak. 
Jurgie, die poskantoorklerk, se Anglia, 

met die lang lugdraad, met ’n Outspan-
lemoentjie van plastiek bo-op.

Elkeen het elke Sondag op presies 
dieselfde plek stilgehou. Oom Willie het 
sy groen Chev Kommando links van die 
denneboom voor die kerk geparkeer, en 
hy het eers ’n sigaret langs die Komman-
do staan en rook terwyl tannie Mercia 
en Klein-Willie en sy twee sussies in die 
motor bly sit het. Oom Bontie het nooit 
soos die ander sy Holden neus-eerste 
geparkeer nie. Hy het die Holden in tru-
rat tussen oom Willie se Kommando en 
juffrou Smit se Datsun SSS ingetrek, 
asof hy vinnig ná die diens iewers heen 
wou ontsnap. Tannie Hester Muntingh 
het reg voor die hekkie gestop in haar 
Ford Escourt. Sy het as kind polio gehad 
en het met een kruk oor die weg gekom. 
Dit was die kortste pad vir haar tot in 
die kerk.

Dit is opmerklik: Mense gesels voor 
’n kerkdiens nooit juis veel met mekaar 

nie. Dit is asof jy by ’n stil plek in jouself 
ingaan wanneer jy kerk toe gaan. Jy sal 
iemand dalk gedemp groet, vinnig iets 
fluister, en dan by die trappies opstap.

Ma het geglo ons moet minstens tien 
minute voor die diens al in die pastorie-
bank voor in die kerk sit. In die meeste 
kerke – dit is duidelik aangedui met ’n 
bordjie – is daar nie meer ’n pastorie-
bank nie. Eintlik was die pastoriebank 
onnodig as ek nou daaraan dink, want 
elkeen het op ’n Sondag op presies die-
selfde plek gesit. Die gemeenskap van 
die heiliges.

Pa het dit ook geweet, want as daar 
iemand vreemd die dag in die kerk was, 
het hy dit dadelik van die preekstoel af 
gemerk, en gesê: “Ek sien ons het be-
soekers saam met ons hier vanmôre. 
Ons sê baie welkom aan hulle.”

Die manier waarop iemand ’n kerk-
gebou betree, sê nogal iets van daardie 
een en hoe dit in daardie een se huis 
gaan.

Tannie Lettie het gewoonlik ’n hele 
paar tree voor oom Toors die kerk in-
gestap: Regop, haastige tannie Lettie, 
met oom Toors krom agterna, een van 
die Prediker se sprinkane wat homself 
moeisaam voortsleep tot in die derde 
bank van voor af. Die mense het gesê 
oom Toors ly aan sy senuwees en wil 
sommige dae nie uit die kamer kom nie.

Oom Stoffel het voor tannie Kleintjie 
in die paadjie afgestap en by die bank 
gaan staan waar hulle twee bont kus-
sings, elk met ’n gehekelde oortreksel, 
gewag het. Oom Stoffel het gewag dat 
tannie Kleintjie eerste by die bank in-
skuif, en wanneer tannie Kleintjie gaan 
sit het, het die bank gekraak. Dis nie van 
eet dat tannie Kleintjie so groot is nie, 
iets is fout met haar kliere, het die mense 
gesê.

Party het hulle kussings in die kerk 
gelos, soos oom Stoffel en tannie 
Kleintjie, maar oom Patrys het elke 
Sondag sy groen kussinkie saamgebring. 

Ná Pa se dood moes ons die huis 
op Ventersdorp opruim. Ons 
het die meubels tussen ons ver-

deel, en na ander goed het ek net gewys, 
en gesê: Smyt weg! 

In Pa se studeerkamer was dit ’n 
slagting. Die ou briewe, traktaatjies en 
minder belangrike dokumente wat hy 
in ’n liaseerkabinet gebêre het, is ashoop 
toe – tesame met die kerklike beleid-
stukke en ander amptelike goed. Smyt 
weg, smyt weg.

Maar Pa se kerkalmanak wat aan ’n 
spyker langs die yskas teen die muur in 
die kombuis gehang het, het ek gehou. 
Ek kon daardie almanak – 2007 s’n – nie 
laat gaan nie. Dit lê nou hier langs my 
rekenaar op die tafel waar ek sit en tik.

In ons huis het die kerkalmanak al-
tyd in die kombuis gehang, want dit is 
waar ons die meeste gekom het. Toe Ma 
gelewe het, was sy in beheer van die al-
manak.

Maar in sy laaste dae het Pa – Ma is 
voor hom weg – by daardie tafel in die 
kombuis gesit en belangrike datums en 
dinge in sy mierspoorskriffie op die al-
manak aangeteken. Ek sou ’n taamlike 
volledige verslag oor Pa se lewe in die 
jaar 2007 kon skryf op grond van alles 
wat hy op die almanak aangeteken het.

Op Maandag 15 Januarie 2007, by-
voorbeeld, laat sny hy sy hare. Op 12 
Februarie spuit hy die fuchias in die 
tuin met gif teen een of ander wurm-
plaag. Op 7 Maart neem hy Spokie, die 
hondjie, veearts toe. Pa se almanak was 
vir hom ook ’n soort dagboek. Dit is 
plek-plek so vol vuil kolle, dit lyk om-
trent of hy dit saam met hom in die tuin 
gehad het toe hy die fuchias gespuit het.

Ek het grootgeword met ’n kerkal-
manak in die huis, en in die huise waar 
ek dikwels vir so lank gekom het, het 
ook altyd ’n kerkalmanak iewers ge-
hang.

Ek glo nie die algemene sinode het 
ooit amptelike riglyne vir die gemeentes 
neergelê oor hoe die jaarlikse almanak 
moet lyk nie. Tog het die kerkalmanak 
oral min of meer dieselfde gelyk, jaar na 
jaar na jaar. Altyd was daar ’n swart-wit-
foto van die kerkgebou op die boonste 
gedeelte, met weerskante daarvan die 
leraar of leraars asook die skriba, die or-
relis en die koster se foonnommers. 
Soms is die eredienstye ook daar aange-
dui.

Die boonste gedeelte was altyd ’n sty-
werige stuk karton, met onderaan elke 
maand se kalender gedruk op dunner 
papier – al twaalf maande bo-op me-
kaar. Maar min mense het die bladsy 
waarop, sê maar, Januarie se dae gedruk 
was, afgeskeur wanneer Januarie verby 
was. Soos die jaar gevorder het, is die 
blaaie net boontoe gevou, Januarie, dan 
Februarie, dan Maart, en met ’n skuif-
knippie aan die stywe boonste gedeelte 
geheg. Op die Sanlam- en ander maat-
skappye se almanak is elke maand af-
geskeur en weggesmyt.

Dit is asof die kerkalmanak vir party 
mense ’n manier was en is om boek te 
hou van die praktiese kant van sy of 
haar geestelike lewe.

Ek wil nie veralgemeen nie, maar ’n 
toegewyde lidmaat kan jy dikwels uit-
ken aan wat daar op sy kerkalmanak 
geskryf is. Party gemeentelede se alma-
nak hang mooi, skoon en vroom daar 
teen die muur, sonder ’n merkie op. Die 
belangrikste inligting oor die gemeente 
se bedrywighede is daarop: wanneer dit 
nagmaal is, wanneer dit lydenstyd is, 
wanneer die jaarlikse basaar of kermis 
plaasvind … Jy hoef nie regtig meer as 
dít te weet om ’n goeie lidmaat te wees 
nie.

Maar dan kry jy dié wie se kalender 
vol omkringde datums en aantekeninge 
is. Wanneer die koor oefen word op die 

almanak neergeskryf, wanneer die pan-
nekoekdeeg vir die môremark aange-
maak moet word, wanneer hierdie een of 
daardie een in die hospitaal is vir ’n ope-
rasie en voor gebid moet word. Ander 
teken familielede en vriende se verjaar-
dae daarop aan. Selfs die datum waarop 
’n kind of kleinkind ’n belang rike rugby-
wedstryd speel word omkring of gemerk.

Oorlede Pa was een van die mense 
waar – om dit effens hoogdrawend te 
stel – die kerklike en die wêreldse me-
kaar op die kerkalmanak ontmoet het.

Op 23 Mei 2007 het daar ’n waterpyp 
by die huis gebars, en Pa het dit op die 
almanak aangeteken. Op 21 Junie was 
hy grieperig en by dr Andries in die 
spreekkamer. Op 17 Oktober het ek 
daar gekuier. Op 11 November het ek 
ook daar gekuier. 

Elke keer wanneer ek by hom gaan 
kuier het, het Pa dit op die almanak 
aangeteken … Flippit, dit laat my na 

hom verlang. Daardie Vrydagaande se 
gesels by die kombuistafel, daardie 
aande se geborgenheid. Pa het altyd 
macaroni-en-kaas gemaak. Macaroni-
en-kaas was vir Pa ’n dis waardig genoeg 
vir die Laaste Avondmaal.

Ons lewe in elektroniese tye. ’n Ge-
meente het nou ’n webwerf en ’n Face-
book-blad. Party laat druk nie meer ’n 
almanak nie. Die lewe is verandering, 
verandering is die lewe.

Party gemeentes op die platteland 
laat druk nog ’n almanak, maar jy kan 
sien dit sukkel. Die boonste gedeelte van 
die almanak is nie meer van stewige 
karton nie. Dit is ’n dunner, goedkoper 
karton; en die swart-en-wit foto van die 
kerkgebou is vervang met ’n fraai 
prentjie van blommetjies of iets wat van 
die internet af kom.

Ek dink ek moet hierdie almanak van 
Pa laat raam en dit êrens in die huis 
ophang.

Dana Snyman

Dana onthou
Dana Snyman
Foto: Adrian de Kock

‘Hierdie wil ek êrens ophang’

Dana bly tuis

Ná Pa se dood moes ons die huis 
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het die meubels tussen ons ver-

deel, en na ander goed het ek net gewys, 
en gesê: Smyt weg! 

In Pa se studeerkamer was dit ’n 
slagting. Die ou briewe, traktaatjies en 
minder belangrike dokumente wat hy 
in ’n liaseerkabinet gebêre het, is ashoop 
toe – tesame met die kerklike beleid-
stukke en ander amptelike goed. Smyt 
weg, smyt weg.

Maar Pa se kerkalmanak wat aan ’n 
spyker langs die yskas teen die muur in 
die kombuis gehang het, het ek gehou. 
Ek kon daardie almanak – 2007 s’n – nie 
laat gaan nie. Dit lê nou hier langs my 
rekenaar op die tafel waar ek sit en tik.

In ons huis het die kerkalmanak al-
tyd in die kombuis gehang, want dit is 
waar ons die meeste gekom het. Toe Ma 
gelewe het, was sy in beheer van die al-
manak.

Maar in sy laaste dae het Pa – Ma is 
voor hom weg – by daardie tafel in die 
kombuis gesit en belangrike datums en 
dinge in sy mierspoorskriffie op die al-
manak aangeteken. Ek sou ’n taamlike 
volledige verslag oor Pa se lewe in die 
jaar 2007 kon skryf op grond van alles 
wat hy op die almanak aangeteken het.
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voorbeeld, laat sny hy sy hare. Op 12 
Februarie spuit hy die fuchias in die 
tuin met gif teen een of ander wurm-
plaag. Op 7 Maart neem hy Spokie, die 
hondjie, veearts toe. Pa se almanak was 
vir hom ook ’n soort dagboek. Dit is 
plek-plek so vol vuil kolle, dit lyk om-
trent of hy dit saam met hom in die tuin 
gehad het toe hy die fuchias gespuit het.

Ek het grootgeword met ’n kerkal-
manak in die huis, en in die huise waar 
ek dikwels vir so lank gekom het, het 
ook altyd ’n kerkalmanak iewers ge-
hang.

Ek glo nie die algemene sinode het 
ooit amptelike riglyne vir die gemeentes 
neergelê oor hoe die jaarlikse almanak 
moet lyk nie. Tog het die kerkalmanak 
oral min of meer dieselfde gelyk, jaar na 
jaar na jaar. Altyd was daar ’n swart-wit-
foto van die kerkgebou op die boonste 
gedeelte, met weerskante daarvan die 
leraar of leraars asook die skriba, die or-
relis en die koster se foonnommers. 
Soms is die eredienstye ook daar aange-
dui.

Die boonste gedeelte was altyd ’n sty-
werige stuk karton, met onderaan elke 
maand se kalender gedruk op dunner 
papier – al twaalf maande bo-op me-
kaar. Maar min mense het die bladsy 
waarop, sê maar, Januarie se dae gedruk 
was, afgeskeur wanneer Januarie verby 
was. Soos die jaar gevorder het, is die 
blaaie net boontoe gevou, Januarie, dan 
Februarie, dan Maart, en met ’n skuif-
knippie aan die stywe boonste gedeelte 
geheg. Op die Sanlam- en ander maat-
skappye se almanak is elke maand af-
geskeur en weggesmyt.

Dit is asof die kerkalmanak vir party 
mense ’n manier was en is om boek te 
hou van die praktiese kant van sy of 
haar geestelike lewe.

Ek wil nie veralgemeen nie, maar ’n 
toegewyde lidmaat kan jy dikwels uit-
ken aan wat daar op sy kerkalmanak 
geskryf is. Party gemeentelede se alma-
nak hang mooi, skoon en vroom daar 
teen die muur, sonder ’n merkie op. Die 
belangrikste inligting oor die gemeente 
se bedrywighede is daarop: wanneer dit 
nagmaal is, wanneer dit lydenstyd is, 
wanneer die jaarlikse basaar of kermis 
plaasvind … Jy hoef nie regtig meer as 
dít te weet om ’n goeie lidmaat te wees 
nie.

Maar dan kry jy dié wie se kalender 
vol omkringde datums en aantekeninge 
is. Wanneer die koor oefen word op die 

almanak neergeskryf, wanneer die pan-
nekoekdeeg vir die môremark aange-
maak moet word, wanneer hierdie een of 
daardie een in die hospitaal is vir ’n ope-
rasie en voor gebid moet word. Ander 
teken familielede en vriende se verjaar-
dae daarop aan. Selfs die datum waarop 
’n kind of kleinkind ’n belang rike rugby-
wedstryd speel word omkring of gemerk.

Oorlede Pa was een van die mense 
waar – om dit effens hoogdrawend te 
stel – die kerklike en die wêreldse me-
kaar op die kerkalmanak ontmoet het.

Op 23 Mei 2007 het daar ’n waterpyp 
by die huis gebars, en Pa het dit op die 
almanak aangeteken. Op 21 Junie was 
hy grieperig en by dr Andries in die 
spreekkamer. Op 17 Oktober het ek 
daar gekuier. Op 11 November het ek 
ook daar gekuier. 

Elke keer wanneer ek by hom gaan 
kuier het, het Pa dit op die almanak 
aangeteken … Flippit, dit laat my na 
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aande se geborgenheid. Pa het altyd 
macaroni-en-kaas gemaak. Macaroni-
en-kaas was vir Pa ’n dis waardig genoeg 
vir die Laaste Avondmaal.

Ons lewe in elektroniese tye. ’n Ge-
meente het nou ’n webwerf en ’n Face-
book-blad. Party laat druk nie meer ’n 
almanak nie. Die lewe is verandering, 
verandering is die lewe.

Party gemeentes op die platteland 
laat druk nog ’n almanak, maar jy kan 
sien dit sukkel. Die boonste gedeelte van 
die almanak is nie meer van stewige 
karton nie. Dit is ’n dunner, goedkoper 
karton; en die swart-en-wit foto van die 
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‘Hierdie wil ek êrens ophang’Ons, gemeenskap van onheilige heiliges
Hy het die kussinkie jare tevore op El-
lispark gekoop toe die Springbokke teen 
die Leeus gespeel het, en met die tyd het 
hy die springende springbok daarop al 
dof gesit.

Baie van die vrouens – ook Ma – het 
net voor die begin van die diens ’n pak-
kie sen-sen of Mint Impereals uit die 
handsak gehaal, enetjie op die hand-
palm uitgeskud, en dit so ongesiens as 
moontlik in die mond geglip, asof hulle 
wil sekermaak die asem ruik goed in die 
huis van die Here.

Ná die diens het almal mekaar gul en 
vrolik buite die kerk omhels en gegroet, 
en Ma het al wat leef en beef oorgenooi 
vir koffie of tee langsaan in die pastorie.

Dit was asof elkeen van ons elke 
Sondag ’n klein hergeboorte beleef het. 
Pa het ons van die preekstoel af tot in 
die hel verdoem, maar teen die einde 
van die preek weer daaruit gehelp met 
die belofte van God se ewigdurende 
liefde. Tot die volgende Sondag.

Natuurlik gaan dit lankal nie meer so 
by ’n kerk nie, maar wie is dit wat gesê 
het: “Gee my ’n kind tot op die ouder-
dom van sewe, en ek wys jou die man 
wat hy sal word”?

In my sal ek altyd daardie seuntjie 
wees wat op ’n Sondagoggend saam met 
Ma by die pastoriebank inskuif. Natuur-
lik was hulle nie regtig heiliges daardie 
mense nie: Oom Bontie se Holden het 
soms tot laataand agter die hotel 
gestaan, en tannie Lettie het ’n slag vir 
drie maande weggeloop stad toe, en 
daardie seuntjie agterop oom Sarel se 
F100-bakkie was nie in die kerk welkom 
nie. ’n Mens sou eerder kon praat van ’n 
gemeenskap van onheilige heiliges. 
Ons.

Dit is aan hulle, hierdie onheilige 
heiliges, waarna ek Sondagoggend ver-
lang het toe ek in my stil huis stil voor 
die rekenaar gaan sit het, alleen met ’n 
beker koffie, en op YouTube begin soek 
het na ’n kerkdiens om by te woon.

“Dit was asof elkeen van ons elke Sondag ’n klein hergeboorte beleef het,” skryf Dana Snyman. 
“Pa het ons van die preekstoel af tot in die hel verdoem, maar teen die einde van die preek 
weer daaruit gehelp met die belofte van God se ewigdurende liefde. Tot die volgende Sondag.”
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