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Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense
Kerkbode

30 jaar van vroue in die amp 

Name laat verhale herleef
JACOBIE M HELENA

Die inspirasie het van ver af gekom 
– van die Evangelical Lu the ran 
Church in Amerika –maar as jy 

fyn kyk is die name in die “woordwolk” 
plááslike vroue, verduidelik ds Franziska 
Andrag-Meyer, leraar van NG Gemeente 
Suidpunt in Struisbaai, wat ook ’n knap 
grafiese ontwerper is.

“Op die prent (sien foto hiernaas) is 
al die vroue se name wat al ooit, sover 
ek kon uitvind, in die NG Kerk gelegiti-
meer is, 322 name,” vertel Andrag-Mey-
er en voeg by dat die “dertig” verwys na 
die hoe veelheid jare sedert die Alge-
mene Sinode in 1990 vroue tot die amp 
toegelaat het.

Die silhoeët wat gevorm word, is dié 
van prof Elna Mouton. Is dit ’n risiko 
om ’n spesifieke persoon as model te 
gebruik, wou Kerkbode weet? “Elna is ’n 
laatkommer tot legitimasie, maar haar 
hele le wensverhaal getuig eintlik van 
die lewens take waarvoor ’n mens gele-
gitimeer word: Woordverkondiging, 
diensbaarheid, barmhartigheid en sy is 
vir baie ’n geloofsmentor,” aldus An-
drag-Meyer.

“Haar rol in die Circle of African 
Women Theologians beliggaam iets 
van ons breër verbintenis met die kerke 
op ons vasteland. Dit gaan dus oor meer 
as net ons eie kerkverband. Elna het vir 
so lank op die drempel gestaan (sy praat 
graag van liminale spasies) en buite-
standers gehelp om in die kerk en kerk-
like diens tuis te kom.”

Vir Andrag-Meyer was dit ’n emo-
sionele ervaring om so deur al die 
name te gaan met die saamstel van 
hier die grafika, wat wyd rondgestuur is 
in WhatsApp-groepe en sosiale media 
om hierdie mylpaal te herdenk. “Ons 
was nog baie minder toe ek 20 jaar ge-
lede gelegitimeer is. Nou ken ek nie die 
meeste van hierdie vroue nie, so baie is 
ons. In die name wat ek ken, het ek 
soveel verhale weer beleef. Baie verhale 

is vol wanhoop, pyn en frustrasie. Dit is 
ontnugterend. Dit was vir my erg om 
soveel vroue se name te kry, vroue wat 
beter as ek gekwalifiseer is, met ’n groot 
rykdom gawes, maar gemeentes sien 
hulle nie raak nie en beroep hulle nie. 
Baie kry finansieel swaar in deeltydse 
poste. Party het die bediening heelte-
mal verlaat ter wille van oorlewing of 
omdat hulle moed verloor het. Ek het 
baie gehuil. Daar was ook ander verhale 
vol hoop en vreugde. Dit vul my met 
dankbaarheid. Die maak van die naam-
prent het my weer herinner ek is deel 

van ’n groter verhaal.”
Oor vroue in die amp skryf prof Johan 

van der Merwe in sy Kerkbode-rubriek 
oor die kerkgeskiedenis: “Die belangrike 
besluit wat die deur vir vroue oopge-
maak het, is tydens die Algemene Sinode 
in 1990 geneem. Die vergadering het 
besluit en erken dat die ampte van dia-
ken, ouderling en predikant gelyk is. As 
vroue as diakens kon dien, kon hulle ook 
as ouderlinge verkies word en ná teolo-
giese opleiding as predikante na gemeen-
tes beroep word. Vier jaar na hierdie his-
toriese besluit is Gretha Heymans in 

1994 as eerste vroulike predikant van die 
NG Kerk in die gemeente Kovsiekampus 
in Bloemfontein bevestig.”

Andrag-Meyer vertel oor haar eie 
reis in die bediening: “Ek is al 17 jaar in 
Suidpunt, en opreg dankbaar vir die 
onderlinge liefde wat ons in die ge-
meente deel. Soms, op ’n kusdorp, in ’n 
plattelandse ring kan my bedieningspad 
as vrou ’n baie alleen pad wees om te 
stap. In hierdie tyd wat ons mekaar ook 
nie in persoon sien nie, het die prent my 
weer laat deel in ons kollektiewe goeie 
en slegte ervarings. Dit gee my hoop.”

Ds Franziska Andrag-Meyer het dié treffende prent op die rekenaarskerm hierbo ontwerp om hulde te bring aan vroue wat deur die jare in 
die NG Kerk gelegitimeer is. Sy het met Kerkbode gepraat oor die meer as 300 name en die silhoeët wat in die beeld sigbaar is.  

Foto: Hildegard Meyer

In hierdie uitgawe stel Kerkbode ’n reeks vroue 
aan die woord om oor hulle belewenis van 
kerkwees te vertel. Van verwerping en woede 
tot dankbaarheid en hoop, is elke vrou wat haar 
roeping in die kerk uitleef, uniek. En dít is wat 
Kerkbode met hierdie uitgawe wil beklemtoon: 
Élke vrou is anders, élke vrou het ’n stem en 
élke vrou het ’n storie. Dertig jaar van vroue in 
die amp – ’n kaleidoskoop van stemme.
– Jacobie M Helena, gasredakteur.

Dana besoek 
sinkkerk op 
Brandvlei

 bl 20



Bou die geloof van  
kinders, gesinne en 

geestelike leiers met  
Bybel-Media se 

BybelBouBlok-projek
Bybel-Media wil in hierdie moeilike tye ’n simboliese 

bouprojek aanpak. Ons vra dat 20 000 Christene  
elke maand BybelBouBlokke by Bybel-Media koop.  

Dit beteken ons ondersteuners sal kinders,  
gesinne en geestelike leiers seën deur  

’n maandelikse bydrae van R50 per boublok.

Só kan jy ons BybelBouBlok-projek steun:
 █ Maak ’n bydrae van R50 per maand.
 █ Help ons om nog ondersteuners te werf deur 

hierdie boodskap met jou vriende en familie te 
deel en só hierdie projek namens Bybel-Media  
te bevorder.

Besoek www.bybelmedia.co.za  
om jou BybelBouBlok(ke) te skenk.

 █ Betalings met debiet- of kredietkaart is welkom.
 █ ’n Maandelikse aftrekorder kan afgelaai word.
 █ Vir ’n elektroniese oorplasing gebruik gerus ons 

bankbesonderhede hieronder.

www.bybelmedia.co.za
Bank: ABSA  |  Tak: ABSA WYNLAND  |  Takkode: 632005 
Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA  |  Rekeningnommer: 4051181699
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toekoms.
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Ná dertig jaar van vroue op 
die preekstoel is daar ’n 
groeiende getal vroue wat 

teologie swot, gelegitimeer word, 
en beroep word na gemeentes in al 
tien streeksinodes van die NG Kerk 
– in die stad én op die platteland. 
Maar data dui op tekens van onge-
lyke behandeling in die kerk, meen 
COBUS VAN WYNGAARD. “Vroue 
het ’n kleiner kans om beroep te 
word, ’n groter kans om deeltyds 
aangestel te word, en ’n groter kans 
om as proponente in die kerk te 
werk sonder dat hulle beroep 
word,” verduidelik hy op grond van 
onlangse navorsing van die Taak-
span Navorsing. Kerkbode het hom 
uitgevra:

Is daar deesdae meer vroue wat teolo-
gie swot en predikante word?
Tussen 1990 en 2019 is daar ongeveer  
1 350 persone in die NG Kerk gelegiti-
meer: 21% vroue en 79% mans. Die mans 
wat gelegitimeer is in hierdie tyd het ’n 
73% kans gehad om beroep te word, en 
die vroue ’n 61% kans. Dinge het metter-
tyd verander. As ons slegs van 2010 af kyk, 
is 63% van gelegitimeerdes mans, en 37% 
vroue, terwyl 59% van vroue uit hierdie 
groepe al ’n beroep ontvang het, teenoor 
69% van die mans. Uit diegene wat beroep 
is sedert 2010, het die mans ’n groter kans 
gehad om hulle eerste beroep binne twee 
jaar na legitimasie te ontvang.

30 jaar later

Vrou se pad na kansel steeds nie gelyk, wys data

JACOBIE M HELENA

“Dit was ’n emosionele de-
bat.”

Só onthou Neels Jack-
son, joernalis en voormalige redakteur 
van Kerkbode, die Algemene Sinode van 
1990 in Bloemfontein waar vroue tot 
die amp van ouderling en predikant in 
die NG Kerk toegelaat is.

Jackson vertel hoe dié sinode nog in 
’n parlementêre styl plaasgevind het: 
“Dit is belangrik om te onthou dat die 
sinode nie soos vandag se sinodes gelyk 
het nie. Die formaat van die sinode was 
baie anders as wat dit vandag plaasvind. 
Al die afgevaardiges was wit mans wat 
agter mekaar, soos in die parlement, in 
rye gesit het. Daar was ’n mikrofoon in 
die middel voor waar die mans hulle 
opinie kon lug. Dít is hoe daar gedebat-
teer is,” vertel Jackson.

Jackson sê dat die bespreking oor die 

vrou in die amp na afloop van ’n reeds 
emosionele debat oor die tweede “Kerk 
en Samelewing”-dokument gekom het. 
Prof Pieter Potgieter, wat as moderator 
van die sinode opgetree het, sê hy moes 
dikwels op sy voete dink om sake orde-
lik te laat verloop. Hy sê dat die debat 
hoofsaaklik oor eksegese en die inter-
pretasie van betrokke Skrifgedeeltes ge-
gaan het.

Dr Frits Gaum, self ’n voormalige 
redakteur van Kerkbode en skriba van 
die 1990-sinode, beaam dit. Hy vertel 
dat daar ’n lang aanloop van bespre-
kings en verslae oor die saak was. “Agt 
jaar vantevore, by die Algemene Sinode 
in 1982, is die vrou tot die diakenamp 
toegelaat. 1990 sou die ‘rubicon’ ten op-
sigte van die vrou in al die ampte oor-
steek … daar was steeds groot verskil 
van mening oor sommige aspekte van 
die saak,” onthou hy.

Van die uitlatings wat Paulus in die 
Nuwe Testament oor vroue maak, is ge-
bruik in argumente teen die vrou in die 
amp, aldus Gaum.

Nog teen-argumente wat hy onthou, 
was die vraag oor hoe ’n vrou as predi-
kant in die aand te midde van gevare sal 
kan huisbesoek doen. Ook dat ’n vrou 
net nie heeltemal opgewasse vir die be-
diening is nie, want sy het ’n ander rol 
in die kerk om te speel, vertel Gaum.

Teenstanders van die vrou in die 
amp het op ’n stadium byna die debat 
gewen – so wou dit voorkom, onthou 
Jackson. “Ons breek toe vir tee. Na tee 
het die debat voortgegaan en prof Johan 
Heyns het ’n spreekbeurt gekry. Dit was 
’n waterskeidingsoomblik wat die hele 
debat gedraai het.

“Heyns het geargumenteer dat as 
God vroue as eerste getuies by die leë 
graf met dié belangrike boodskap ver-

trou het, hoe kan ons in die NG Kerk nie 
ook vir vroue met die verkondiging van 
die Woord vertrou nie? Die sinode het 
op die ou end met ’n beduidende meer-
derheid vir die vroue in die amp gestem,” 
sê Jackson.

Maar Potgieter vertel dat daar baie 
ongelukkigheid na afloop van die sinode 
was: “Die moeilikste deel het ná die 
sinode gekom toe baie lidmate ongeluk-
kig was met sommige van die besluite. 
My telefoon het trouens vir dae lank 
byna sonder onderbreking gelui – hoof-
saaklik met mense wat hoogs ontsteld 
en ontevrede was,” onthou Potgieter.

En Potgieter se persoonlike stand-
punt oor die vrou in die amp by die be-
trokke sinode? “Ek sou graag sterker 
eksegetiese gronde vir die besluit oor die 
vrou in die amp wou sien, maar ek glo 
dat die sinode onder leiding van die 
Heilige Gees besluit het,” sê Potgieter.

Terugblik na 1990 se sleutelbesluit 

‘God het vroue dan 
hiermee vertrou’ – Heyns

Die kort antwoord is dus dat daar al 
hoe meer vroue is wat teologie studeer 
en gelegitimeer word, al hoe meer 
vroue predikante is wat beroep word in 
gemeentes, maar dat vroue steeds moei-
liker beroepe kry in die NG Kerk as 
hulle manlike eweknieë.

Hoe lyk die verspreiding van predi-
kante tans?
Predikante bevind hulleself op verskil-
lende plekke. Party is dosente, ander 
kapelane, en nog ander werk in ’n heel 
ander veld. Daar was teen 2019 sowat  
1 335 predikante wat beroep is en aan 
gemeentes verbind is. Sowat 144 van 
hulle is vroue. Van hierdie 144 is 43% in 
tentmaker- of termynbepaalde poste, 
teenoor slegs 14% van mans. By predi-
kante wat sedert 2010 gelegitimeer is, is 
49% van vroue en 31% van mans in 
tentmaker- of termynbepaalde poste.

Maar doen vrouepredikante aansoek?
Ons hoor partymaal dat vroue nie aan-
soek doen vir poste nie. Daar bestaan 
nie ’n sentrale rekord van wie aansoek 
doen nie, maar in ’n vraelys wat deur ’n 
groot persentasie predikante (asook ’n 
aantal proponente) onder 40 ingevul is, 
dui slegs ongeveer 10% van beide mans 
en vroue aan dat hulle nie in die af-
gelope drie jaar enige aansoeke inge-
dien het nie. Meer as 70% van beide 
mans en vroue dui aan dat hulle verder 
as 50 km van waar hulle tans bly, aan-

soek gedoen het. Beide jong vroue en 
mans wat beroepbaar is, is dus besig om 
aansoek te doen vir poste, en is bereid 
om te verhuis as hulle ’n beroep sou kry.

Word vrouepredikante na die platte-
land beroep?
Ander kere hoor ons dat jong predi-
kante oor die algemeen, en vroue spesi-
fiek, nie op die platteland wil aansoek 

doen nie. Beide jong mans en jong 
vroue dui aan dat hulle aansoek doen in 
kleiner dorpe op die platteland. Sowat 
41% van vroue en 49% van mans onder 
40 beskryf hulle huidige gemeente as 
deel van die platteland.
▶ Dr Cobus van Wyngaard is ondervoor
sitter van die Taakspan Navorsing, do
sent in Sistematiese Teologie by Unisa, en 
predikant van NG Pretoria.
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Oor stereotipes en energie
Ter viering van dertig jaar van die vrou in die amp in 
die NG Kerk, het JACOBIE M HELENA hierdie ses 
dominees ’n paar vrae gevra.

Liesel KrauseWiid, NG gem Kameeldrif

Wat het Covid-19 jou geleer oor jou 
geloof en oor die kerk?
Die aaklige koronavirus het ons huis sy 
adres gemaak toe my 13-jarige seun 
po sitief vir Covid-19 getoets het. Hy 
was vir ’n paar dae baie siek en hoewel 
sy smaak steeds aangetas is, is ons baie 
dank baar dat hy vinnig herstel het. My 
eerste reaksie na ek die nuus gehoor 
het, was verslaenheid. Ek het onmid-
dellik op my knieë gesak en vir my 
kind begin bid en ’n kalmte het oor my 
gespoel.
Vir watter deel van die bediening het 
uni versiteitstudies jou goed voorberei 
en watter dele moes jy heelwat “op die 
job” leer?
My studies het my geleer om verant-
woordelik met die Bybel om te gaan. Dit 
is belangrik om elke Bybelboek se gen-
re, kultuur, gebruike, taal en nog soveel 
meer in ag te neem.
Hoe sien die samelewing vrouedomi-
nees?
Ek dink die meerderheid van ons same-
lewing is baie gemaklik met vrouepredi-
kante. Ek het nog net een keer vandat ek 
beroep is met iemand te doen gekry wat 
negatief was oor die vrou in die amp.

Tilana MeyerMorkel, NG gem PaarlVallei

Hoe sien die samelewing vrouedomi-
nees?
Ek is vasgevang tussen twee teenpole. 
Aan die een kant, is dit vir baie mense ’n 
“vars bries”, ’n “bewys oor hoe ver die 
kerk gekom het”. Aan die ander kant, is 
dit vir baie mense nog steeds onaan-
vaarbaar dat enige vorm van leierskap 
of gesag by ’n vrou hoort. Die hartseer 
van die twee teenpole is dat dominees, 
wat toevallig vroue is, as ’n “ding” gesien 
word. Dit is nog lank nie normaal nie.
Ervaar jy stereotipering in die werks-
omgewing?
Daar is nog baie werk om te doen. Die 
groot uitdaging rondom stereotipering is 
dat dit op ’n baie onbewustelike vlak ge-

beur en op die slegste maniere na vore 
kom. Dit maak dit moeilik om pro ble me 
te “pin point”. Mense pleit vinnig onskul-
dig. Daar sal ’n diep, lang en moei like pro-
 ses van bewusmaking, aanvaarding en 
omhelsing binne-in ons gemeente moet 
plaasvind voordat daar ’n gelyke speel veld 
vir my en my manlike kollega is.

Maar, we can do hard things. So, ek is 
baie hoopvol dat ons beweeg en treë 
vorentoe gee. Die lig in die tonnel is dat 
daar wel individue is wat nie op stereo-
tipes reageer nie, wat nie vasklou aan 
patriargie nie en wat mense (punt) as 
gelyk ag, aanvaar en behandel. Ons het 
net méér van hierdie stemme in ons 
leierskap nodig.

Elsabe Horn, NG gem Windhoek

Watter deel van jou werk tap en voed 
jou as mens?
Ek hou niks van vergaderings, geld tel 
en somme maak nie. Strukture, ordes 
en “red tape” maak my lam. Ek voel vol 
as ek ’n preek moet voorberei en nuwe 
ontdekkings maak en is opgewonde as 
ek besef die preek was eintlik vir my. Dit 
voed my om mense in hulle worsteling, 
seer en soeke te ontmoet.
Ervaar jy stereotipering in die werks-
omgewing?
Ek dink daar is waardering vir die ander 
dinamika wat vroue tot die bediening 
kan bring. Vroue spreek spesifieke be-
hoeftes aan en die aanslag waarmee ons 
dit kan doen, is uniek. Ek wil nie as vrou 
gelyk behandel word as die mans nie, 
want ek is nie ’n man nie. Ek is anders 
en het ’n ander rol om te vervul. Ek dink 
die kerkomgewing moet daardie aan-
vullende rol omarm. Vroue behoort nie 
aangestel te word omdat hulle vroue is 
nie, maar oor die aanvullende bydrae en 
stem wat hulle kan bring.

Bianca van Graan, NG gem Kenhardt

Wat het Covid-19 jou geleer oor jou 
geloof en oor die kerk?
Covid-19 het my geleer dat ons die klem 

in die kerk vir te lank op die verkeerde 
goed geplaas het. Die kerk kan in alle 
om standighede oorleef. Ons as predi-
kan te en gemeentelede moet net bereid 
wees om aan te pas.
Watter deel van jou werk tap jou en 
voed jou as mens?
Die emosionele ondersteuning van 
men se tap my as ek nie ’n ondersteu-
ningsnetwerk het nie. Dit tap my om te 
sien dat al spandeer ek tyd saam met 
mense, aan my preke en aan my voor-
bereiding, daar soms steeds nie groei by 
mense plaasvind nie. Dit voed my om te 
sien dat mense in hulle geloof en in hul-
le persoonlike lewe groei. Ek kry ener-
gie as ek sien hoe opgewonde tieners is 
om van geloof en die Bybel te leer.
Hoe sien die samelewing vrouepredi-
kante?
Ek ervaar gemengde reaksies oor 
vroue predikante. Daar is mense wat 
positief is oor vrouepredikante of wat 
bereid is om jou ’n kans te gee. Oor die 
algemeen ervaar ek dat jy konstant ge-
meet word aan manlike kollegas of 
voorgangers. Veral as jy die eerste 
vrouepredikant in ’n gemeente is, ver-
wag die gemeente dat jy moet optree 
en maak soos wat die vorige manlike 
predikante gemaak en op ge  tree het. 
Dit veroorsaak baie spanning as jy jou-
self die heeltyd moet be wys en steeds 
gekritiseer word omdat jy nie doen 
soos hulle gedoen het nie.

Ronél Meylahn, NG gem Universiteitsoord

Wat het Covid-19 jou geleer oor jou 
geloof en oor die kerk?
Wat Covid-19 anders maak, is dat ek 
ontdek het wanneer mense sáám ly en 
saam ingeperk word, is daar groter 
deer nis en sagter harte vir mekaar. Oor 
die kerk: Ek dink die kerk het dadelik 
begryp dat ons op nuwe, kreatiewe 
maniere moet kerk wees en dat ons nié 
gebind is aan ons geboue nie.
Watter deel van jou werk tap en voed 
jou as mens?
Die antwoord op albei vrae is dieselfde 
– pastoraat en prediking. Ek is altyd met 
huiwering pastoraal by mense betrokke, 
bewus daarvan dat ek op heilige grond 
staan, en baie bewus dat ek nie nood-
wen dig antwoorde het nie, maar terself-

dertyd is dit vervullend, omdat dit in 
my saam reis met mense is waar ek die 
verrassende, heelmakende krag van 
God beleef. So ook met prediking, is ek 
altyd weer verstom oor die belewenis 
dat die Woord van God lewe skep, 
ruim te skep vir nuut word en vir tot 
ver haal kom, perspektief gee en geloof 
wek.
Ervaar jy stereotipering in die werks-
omgewing?
Ek was in drie gemeentes tot nou toe en 
het altyd liefde en aanvaarding beleef. 
Ek het nooit ervaar dat mense my an-
ders behandel as my manlike kollegas 
nie. Ek is jammer dat baie van my vrou-
like kollegas ’n ander belewenis gehad 
het en baie seergekry het.

Suléne du Toit, NG gem Fraserburg

Hoe het universiteitstudies jou vir die 
bediening voorberei en watter dele 
moes jy “op die job” leer?
Fraserburg staar die agtste jaar van uit-
mergelende droogte in die gesig. En 
nou word die land boonop nog in ’n 
ekonomiese krisis weens die uitbreek 
van Covid-19 gedompel. Ek het op uni-
versiteit geleer dat ek nie altyd al die 
antwoorde hoef te hê nie. Ek kan bloot 
net sáám luister, saam treur en saam 
met my gemeentelede probeer om 
steeds vir God, midde in die krisistyd, 
raak te sien. Verder het ek nie geleer om 
vir ’n kamera te preek of slegs ’n stemop-
name met voice-recording preke op te 
neem nie. Ek moes vinnig leer om op 
my stem staat te maak en die rol van ’n 
radio-omroeper in te neem. Dit was 
wonderlik om te ervaar dat God slegs 
my stembande nodig het om die bood-
skap by sy geliefdes te kry.
Ervaar jy stereotipering in die werks-
omgewing?
Alhoewel baie plattelandse gemeentes 
dalk nog neersien op vroulike predi-
kante het Fraserburg-gemeente gewys 
dat hulle geen onderskeid tref nie. 
Sekere onvanpaste opmerkings het 
hoof saaklik van nie-gemeentelede ge-
kom en ’n mens kan dit oor die boeg 
van onkunde gooi. Maar ek steur my 
glad nie daaraan nie. Die uitdaging is 
veel eerder dat ek jonk is as wat dit ’n 
uitdaging is om vrou te wees.

Liesel Krause-Wiid Tilana Meyer-Morkel Elsabe Horn Bianca van Graan Ronél Meylahn Suléne du Toit



JACO STRYDOM

Jare gelede is ek saam met jongmense 
uit ons Echo-gemeenskap by ’n kon-
ferensie. Toe ek uitstap sien ek ’n 

groepie van hulle sit op die gras en gesels.
“Hey Jaco,” roep die een vlugteling-

outjie, “come sit with us. This is Ste-
phan,” sê hy toe ek nader stap en wys tot 
my verbasing na Stephan Joubert waar 
hy tussen hulle sit en gesels.

Dís die tipe prof na wie ek graag wil 
luister, het ek gedink.

Stephan het grootgeword in Kemp-
tonpark, sy pa was in die lugdiens. Op ’n 
dag kom sy pa by die huis aan en vertel 
dat die eersteminister op die vlug was 
en dat dit sy werk was om elke nou en 
dan te gaan kyk of alles nog reg is en of 
hy iets nodig het.

“Ek het vir hom gesê, Pa, dis seker ’n 
enorme voorreg om die eersteminister 
op die vliegtuig te hê. Toe sê hy, ja my 
kind dit is, maar weet jy wat, as hy slaap 
loop daar ook maar spoeg uit die hoek 
van sy mond uit!”

Ons gesels oor die idee dat die pad 
van geestelike groei, ’n pad na onder is. 
Dat ons, soos ons groei, eintlik veron der-
stel is om minder statusbewus te word, 
minder belangrik in ons eie oë, meer toe-
ganklik, meer weerloos voor ander, ligter 
te reis, meer eenvoudig te lewe …

Dit is byvoorbeeld belangrik dat ’n 
professor elke nou en dan weer sal besef 
dat ons almal eintlik maar lewenslank 
studente is, sê Stephan.

Hy vertel van ’n onlangse gesprek 
met sy vriend Jan van der Watt saam 
met wie hy destyds die Boodskap ver-
taal het.

Jan het pas afgetree en is terug in 
Suid-Afrika. Nou die dag toe hulle saam 
kuier sê hy, dis so lekker nou dat hy meer 
vrye tyd het, want leer hy weer só baie 

wat eintlik vir my so wonderlik was.”
Later gesels ons oor die kerk se be-

heptheid met beheer en hy merk op dat 
’n mens in ’n familie eintlik veronderstel 
is om mekaar meer te vertrou.

Stephan het al oral in die wêreld klas 
gegee, tot onlangs by universiteite in 
Nederland en Australië. Die afgelope 10 
jaar is hy ook by Kovsies betrokke in die 
professoraat in eietydse ekklesiologie. 
“Iets tussen Praktiese Teologie en Nuwe 
Testament,” verduidelik hy.

Maar die akademiese hoed is net een 
hoed van Stephan Joubert. Hy vertel dat 
iemand eenkeer vir Jean-Paul Sartre 
gevra het waarom hy so min by die uni-
versiteite in Parys is, en sy antwoord 
was dat hy die filosofie beter bestudeer 
vanuit die straatkafees in die stad.

Behalwe vir EKerk is Stephan be-
trokke by ’n klomp gemeentes, skryf hy 
elke dag – onder andere vyf dae per 
week ’n oordenking vir Beeld – en tree 
hy gereeld op as spreker.

Wat ontstel hom die meeste in die 

kerk vandag en wat maak hom opge-
wonde?

Die ding wat hom die meeste ontstel 
is die gebrek aan dringendheid. Die 
vroeë kerk het hulle wêreld in ’n ander 
hoek in gedien en ons is veronderstel 
om dit ook te doen.

Wat hom opgewonde maak is ge-
meentes wat juis dít doen. Voor ons 
gesprek was Stephan vir ’n opname by 
kerksondermure in Centurion en hy 
was amper in trane toe hy hoor dat hulle 
besig is met ’n projek om meer as ’n mil-
joen Rand se kos in Olievenhoutbosch 
te versprei. Hy vertel nog stories, onder 
andere van hoe Oosterlig-gemeente 
hulle kerksaal oopgemaak het vir 
haweloses om in te slaap, en sy oë blink.

Jare gelede was hy by ’n praatjie waar 
Bill Hybels gesê het: “You can’t fire a 
rocket from a canoe.” Stephan sê hy het 
by homself gesit en dink: “Of course 
you can!” – want dis die storie van Jesus 
en die vroeë kerk, en dit kan vandag 
weer gebeur.

nuwe dinge in die Nuwe Testament.
“Hier is my vriend, Jan, wat net nou 

die dag ’n 700 bladsye boek oor die Jo-
hannesevangelie geskryf het, waar skyn-
lik tans die wêreldleier op Johan nes, en 
hy praat soos toe ons studente was, to-
taal opgewonde oor die Bybel.”

Stephan praat graag oor die mense 
wat hom beïnvloed het langs die pad.

Hy was 31 toe hy destyds aangestel is 
as professor in Nuwe Testament by 
Tuks. “En skielik was my mentors my 
kollegas. Wat ’n voorreg,” sê hy.

Die dosente het daai jare ’n gereelde 
biduur gehou. Hy sal nooit sy eerste 
biduur vergeet waar Johan Heyns vir ’n 
student met finansiële probleme gebid 
het nie. Sy passie het ’n groot indruk op 
hom as pas aangestelde dosent gemaak.

Stephan het sy voorliefde vir die 
Nuwe Testament as student by prof An-
drie du Toit gekry.

“Hy was die stil profeet van die NG 
Kerk,” sê Stephan. “Ons was aanvanklik 
vrek bang vir hom! Maar by hom het ek 
geleer dat die Nuwe Testament lewe.”

Stephan vertel hoe hy hom na sy huis 
genooi het, hoe dikwels hulle saam 
geëet en oor diep dinge gesels het, veral 
terwyl hy besig was met sy doktorale 
studies in die Nuwe Testament.

“Maar anders as prof Andrie du Toit,” 
sê Stephan, “werk my kop glad nie 
struktuur-analities nie. Ek was sy eerste 
doktorale student wat nie die struktuur-
analise-model waarvoor hy bekend was 
gevolg het nie, maar op sosiologie begin 
werk het. Op daai stadium was dit die 
nuwe tendens in die Nuwe-Testamen-
tiese wetenskap, deel van ’n nuwe be-
weging van mense soos Bruce Malina. 
Prof Andrie was aanvanklik nie baie ten 
gunste daarvan nie, maar hy het my die 
vryheid gegee om dit te doen, en dit is 

Jaco Strydom gesels met Stephan Joubert

’n Paar hoede, kano en vuurpyl

JACOBIE M HELENA

Almatine Leene is die eerste vrou 
om ’n beroep te ontvang in die 
Gereformeerde Kerk Vrijge-

maakt in Nederland.
Dr Leene beskryf daardie denomina-

sie as haar geboortekerk, so die afskeid 
is ook ’n terugkeer vir die leraar wat die 
afgelope paar jaar as dominee by NG 
gemeente Stellenbosch-Wes werk.

Leene en haar gesin sal inval by ’n ge-
meente met sowat 900 lidmate, waarvan 
ongeveer 70% van lidmate jonger as 50 
jaar is en ’n kwart onder 14. “(Die ge-
meente) groei baie in getalle en het ’n 
diep hongerte vir die Woord,” vertel sy 
opgewonde.

Leene het 16 jaar in Suid-Afrika ge-
woon en gewerk en die besluit was nie 
maklik nie. “Ek het al groot trane ge-
huil en ek dink ek gaan nog baie trane 
huil,” vertel sy. “Die NG Kerk sal vir my 

Nederland wink vir ‘plaaslike’ dominee
altyd baie spesiaal wees omdat dit die 
kerk is waar ek ’n leraar geword het. Ek 
mag dalk in Nederland die eerste vrou 
wees wat in my denominasie bevestig 
word, maar ek is al ’n leraar. En dít is die 
geskenk wat die NG Kerk vir my gegee 
het. Die NG Kerk het my eerste die 
erken ning as leraar gegee wat ek toe nog 
nie in Nederland kon kry nie. Dit is vir 
my ongelooflik en spesiaal. Ek sal dit 
nooit vergeet nie,” sê Leene.

En wat neem dié Nederlander van 
Suid-Afrika terug na haar geboorteland? 
“’n Bewustheid van jou konteks en gas-
vryheid,” sê Leene vinnig en verduidelik 
verder: “In Suid-Afrika voel dit of jy baie 
meer met jou konteks, nood ge dwonge 
ook, te doen het. Dit spruit uit die fokus 
om missionaal te wees en kerk te wees. Jy 
het kontak met jou konteks. Jy is kerk 
waar jy is. In jou dorp. Ek dink die Neder-
landse kerk kan nog baie hieroor leer.”

Dr Almatine Leene, haar man, Frederik Bester, en hulle drie seuns, Sebastiaan, Gideon en 
die pasgebore Johanan, verhuis eersdaags na Nederland waar Leene as leraar in haar ge-
boortekerk, die Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, in die stad Hattem bevestig gaan word. 
Leene, wat reeds 16 jaar lank in Suid-Afrika woon, sal die eerste vrou wees wat in dié denomi-
nasie as predikant bevestig word. Foto: Suané Lourens
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Daar is mense wat baie sieker is as wat 
ek was. Ek het dit in die hospitaal 
rondom my gesien en gehoor en ek is 

baie bewus daarvan wanneer ek al die berigte 
van mense se siekte en dood op Netwerk 24 
en sosiale media lees. Ek was en is gelukkig en 
ek is baie diep bewus daarvan en dankbaar.

My simptome het met ’n droë hoes begin 
wat vinnig in ’n seer bors en keel omgesit 
het. Die eerste keer wat ek dok ter toe is, het 
hy net vir my immuun versterkers, hoesme-
disyne en pynpille voorgeskryf. Hy het my 
nie laat toets vir Covid-19 nie, want volgens 
hom is die patoloë oorlaai en het ek nie ge-
noeg simptome nie en ook geen onder-
liggende siektes nie. Ek was dus te gesond 
om siek te wees. Dieselfde dag het ek besef 
dat ek geen reuk- of smaaksensasie het nie. 
Dit was vreemd, veral om geen smaak te hê 
nie, maar net die tekstuur van kos te ervaar.

Die hoesery het voortgeduur, totdat ek 
drie dae later bloed begin hoes het. Dit het 
my groot laat skrik en baie ont stel. Ek was 
nou al ’n week lank siek. Ek is weer dokter 
toe. Hy kon eers twee dae later ’n afspraak by 
die patoloë kry om ’n toets te laat doen. Toe 
ek twee dae later by die laboratorium kom, 
het ek steeds bloed gehoes. My asem was 
baie kort. As ek die bed opmaak, of bloot net 
stort en aantrek, moes ek eers gaan sit om 
my asem terug te kry. Toe die patoloog vir 
my sê dat dit nog drie tot vier dae kan neem 
voor die uitslag beskikbaar is, het ek ’n kol-
lega gebel wie se man ’n longspesialis is en hy 
en my huis dokter het na ’n telefoniese kon-
sultasie met ’n internis net daar besluit om 
my te hospitaliseer. Ek is dus dieselfde 
oggend van my toets opgeneem. ’n EKG is 
gedoen en plate van my longe geneem. Na 
die internis se bestudering van die X-strale, 
het hy vir my gesê dat hy 99% seker is dat ek 
die virus onder lede het. Ek het op daardie 

stadium ook ’n koors begin ontwikkel.
Ek was al 24 uur op ’n drup toe die uitslag 

van my toets kom. ’n Mens sou dink dat ek 
teen hierdie tyd gewoond moes wees aan 
die gedagte, maar die uitslag het my onkant 
gevang. Elke liewe vrees denkbaar het my 
beetgepak. Die onvoorspelbaarheid van die 
virus, die wete dat daar nie ’n teenmiddel is 
nie, al die berigte wat ’n mens lees van 
mense se skielike agteruitgang en dood, die 
vrees dat die bloed in my longe dalk op ’n 
bloedklont mag dui (want op daardie stadi-
um was ek al op dag 3 van die bloed). Dit is 
vir my baie moeilik om my geloofservaring 
te probeer verwoord. Deels omdat ek voel 
ek myself en baie ander sal teleurstel as ek 
eerlik is, deels omdat ek soek na woorde en 
sukkel om dit met enigiets wat ek al beleef 
het te vergelyk. Ek het letterlik emosie, ver-
stand en die misterie van geloof en vrede in 
stryd met mekaar in my binneste voel woed. 
Die ballade van ’n kleingelowige: Dit is hoe 
ek die erva ring van daardie volgende 48 uur 
of wat kan beskryf. ’n Mens raak intens be-
wus van die broosheid van jou liggaam, die 
noodsaak van elkeen van jou organe, van 
lewensnoodsaaklike asem en ’n onbekende 
en onsigbare vyand wat dit alles bedreig. 
Om alles te kroon, is daar ’n rooi plakkaat 
op jou deur wat ander teen jou waarsku en 
is jy maar te bewus van die mediese en huis-
houdelike personeel se moeite met aan- en 
uittrek, elke keer as hulle die geringste 
dinge tjie in jou kamer kom doen.

Ek is daarvan oortuig dat elke liewe perso-
neellid in daardie hospitaal ’n engel is. Jy moet 
die gesprekke hoor wat hulle met pasiënte 
het. Die bemoedi ging, omgee en liefde is oor-
weldigend. Daar kom mos geen ander be-
soekers nie, ook nie pasiënte se dominees nie! 
Ek kan jou verseker, onder daardie mediese 
perso neel is diep gelowiges met wonderlike 

gawes van bemoediging. Ek was so aange-
naam verras toe ek my fisio terapeut op dag 3 
in die hospitaal ontmoet en sy my eien as ‘die 
dominee was soms by die gemeente preek’. Sy 
is toe ’n lidmaat van die gemeente waar ek ge-
koppel is en inderdaad somtyds preek. Dit 
was ekstra spesiaal om aan die ontvangkant 
van ’n omgekeerde rol te staan – want ge-
woonlik is dit ék wat die lidmate in die hospi-
taal besoek en nie die lidmaat vir wie die 
dominee in die hospitaal besoek nie.

Ek is na vyf dae ontslaan en was nog vir 
’n verdere agt dae in kwarantyn in my huis 
– afgesonder van die res van my gesin. Ek 
dink my ballade vertel iets soortgelyks as 
wat tydens die oorlog teen Amalek met 
Moses gebeur het: Hy het moeg geraak en 
Aäron en Hur het ’n klip agter hom in-
geskuif, hom daarop laat sit en toe sy arm 
met ’n kierie van oorwinning in sy hand 
omhoog gehou (Eksodus 17:12). Al die on-
dersteuning, boodskappe en oproepe van 
vriende, familie, kollegas en diegene rond-
om my in die hospitaal, het die deur slag 
gegee, nié my eie krag nie! Ek was geen 
geloofs held nie, net ’n sterflike mens. Die 
geloof van ander het my gedra.

Ek is steeds op voorkomende behande-
ling vir bloedklonte en gaan tuis voort met 
fisio om my longe weer volsterkte te kry. My 
reuksintuig is nog nie terug nie en ek kan 
voel my asem raak soms nog ’n bietjie kort as 
ek te veel woel. Ek bly ook nog maar eerder 
weg van berigte oor al die trauma wat ander 
beleef en bid eerder vir diegene wat ek ken 
en ook dié wat ek nie ken nie, wat ek van 
hoor wat positief toets. Dit is nou weer my 
beurt om hulle arms hoog te hou.

En nee, ek weet nie waar ek dit opge-
doen het nie!
▶ Ds Nioma Venter is ondervoorsitter van 
die Algemene Sinodale Moderamen.

‘Ek was g’n geloofsheld’

ANANDIE GREYLING

L ank, lank gelede was daar ’n inter-
netmodem (nie router nie) wat so 
lank gevat het om met die tele-

foonlyn te konnekteer dat jy nie on-
nodig op die internet gegaan het nie. 
Dit was heeltemal te duur en het baie 
geduld geverg. Jy het “vinnig” aanlyn 
gegaan, gedoen wat jy moes en weer 
van lyn af gegaan. Vandag het die 
meeste mense toegang tot die internet 
deur ’n klein toestel in hulle hand – ’n 
selfoon. Databeskikbaarheid verskil 
van huishouding tot huishouding, 
asook die gebruik daar van. Maar om 

virtueel by erediens te in te skakel, veral 
in hierdie grendeltyd, was ’n nuwe rede 
vir baie Suid-Afrikaners om data en ’n 
selfoon te gebruik.

Baie gemeentes kom steeds nie in 
(vyftig) lewende lywe in ’n kerkgebou in 
Suid-Afrika bymekaar nie. Eredienste 
word hoofsaaklik deur selfone versprei: 
YouTube, SoundCloud, WhatsApp-ou-
dio of uitgeskrewe materiaal. Virtuele 
ere dienste is ook nie noodwendig vir 
ouer generasies ’n nuwe verskynsel nie. 
Miskien onthou jy ook hoe jou ouma na 
die erediens op die radio geluister het 
terwyl sy die Sondagmiddagete voor-

berei het. Of dalk hoor jy in hierdie 
grendeltyd dat na ál jou moeite verkies 
lidmate om eerder na die preke op RSG 
te luister (hulle doen dit eintlik al voor 
die grendeltyd).

Tog is daar ’n behoefte onder lidmate 
(ledemate van die Liggaam) om weer 
liggaamlik bymekaar te kom. Dit is nie 
omdat die preke nie goed genoeg is nie, 
maar kan moontlik (en gedeeltelik) toe-
geskryf word aan ’n tekort aan liggaam-
likheid tydens ons virtuele eredienste. 
Ons onderrok hang uit in die sin dat ons 
in die eredienste in ’n kerkgebou waar-
skynlik te min maak van liggaamlikheid. 

Goeie, rasionele prediking en sang ge-
niet voorrang en dit kom ook duidelik 
na vore in hoe die meeste van ons vir-
tuele eredienste aanpak. Die erediens en 
liturgie wil juis meer as die liturg/
prediker se stem tydens die erediens laat 
hoor. Maar nou is dit hoofsaaklik die 
dominee se stem wat ons op ’n Sondag 
hoor. En die lidmate? Hulle sit passief 
voor die skerm en luister, slaan  die ge-
deeltes van die erediens oor wat hulle 
nie van hou nie of sit die toestel sommer 
net af. Miskien het die Liggaam reeds 
voor die grendeltyd verlam en passief in 
die kerkgebou op ’n Sondag gesit?

Eetplekke staan saam
Daniel Holland is moedeloos. 
Só beaam die plakkaat wat hy 
omhoog hou. Hy staan bo-op 
sy eie restauranttafel voor 
Yours Truly in die middel van 
een van Kaapstad se gewildste 
restaurant- en kroegstrate. 
Rond om hom is personeel en 
ondersteuners met hulle eie 
plakkate vir hierdie etensuur-
veldtog deur die restaurantver-
eniging van Suid-Afrika.

Hy beklemtoon dat dit uit-
eraard nie hier oor Yours Tru-
ly of selfs Kloofstraat in die 
besonder gaan nie. Dit gaan 
oor die ekonomiese oorlewing 
van almal in die bedryf wat 
veral aan die pen ry weens die 
verbod op alkoholhandel en 
verkorte ure en gewoon ’n af-
name in klante.

Dit is tawwe ekonomiese 
tye in ’n provinsie wat, ten tye 
van die optog, 86 329 Covid-
19-gevalle in die Wes-Kaap op 
hande gehad het, en meer as 
380 000, landwyd gemeet.

So maklik raak ’n mens op-
gevang in jou eie nood. In 
Kerkbode se geval, koerant-
dinge: verspreiding, aflewe ring, 
dalende intekenaartal, ver lies 
aan advertensie-in kom ste. Dan 
sien jy ’n man op ’n tafel of ’n 
kelner met ’n plakkaat vol vet 
letters en jy besef: Ons is almal 
saam in hierdie ding.
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Ons leer nou vinnig
NELIS JANSE VAN RENSBURG

Ons betree ’n nuwe era in die 
geskiedenis. Daaroor kan daar 
geen twyfel wees nie. Daarvan 

getuig die leerkurwe waarin ons onsself 
die afgelope maande bevind het. Een 
van die belangrikste onbedoelde uit-
komste van die Covid-19-pandemie 
was dat ons verbeelding oor die toe-
koms geweldig gestimuleer is.

Hoewel die “nuwe” toekoms onge-
definieerd en onsienbaar is, weet ons 
reeds baie daaroor. Ons weet dat mens-
like gedrag en gewoontes anders gaan 
wees. Ons weet dat ons nageslag nuwe, 
meer komplekse uitdagings die hoof sal 
moet bied. Ons weet ook reeds dat die 
volhoubaarheid van die aarde as natuur-
like bron onder meer druk gaan kom. 
Ons weet dat kunsmatige intelligensie 
’n groter en groter rol gaan speel. Ons 
weet ook dat die digitalisering van die 
wêreld almal toenemend toegang gaan 
gee tot dieselfde bronne van kennis. Die 
wêreld se onderrig- en opleidingsme-
todes gaan revolusionêr verander. En 
ons weet dat mense toenemend ’n be-
hoefte gaan hê aan sosiale konneksie.

Covid-19 het die transformasie van 
’n ou na ’n nuwe wêreld inderdaad dra-
maties versnel. En het ons dit nie in die 
kerk aan die lyf gevoel nie? Hoe vinnig 
het ons nie almal geleer om digitale 
platforms te gebruik vir eredienste en 
toerustingsgeleenthede nie? En hoe het 
ons voortgesette opleiding van domi-
nees nie toeganklik geraak vir almal in 
elke uithoekie van die wêreld nie? Ons 
is in ’n sin reeds op ’n snelbaan geplaas 
na ’n nuwe wêreld. En dit beteken dat 
ons die hele tyd leer.

Daar is daarom veral twee maniere 

waarop ons nou ’n verskil kan maak aan 
die toekoms, deur navorsing en oplei-
ding. Op beide hierdie gebiede het die 
NG Kerk die afgelope jare groot treë ge-
gee. Ons nuwe bane van teologiese 
opleiding kon nie op ’n beter tyd kom 
nie. Teologiese opleiding is meer toe-
ganklik gemaak. Die toekoms sou im-
mers nie ons ou grense eerbiedig nie.

Ons hoop nou ook om in die afsien-
bare toekoms opwindende nuwe oplei-
dings- en toerustingsmoontlikhede vir 
lidmate te ontsluit. In ’n missionale kerk 
val die fokus mos baie sterk op die amp 
van die gelowige. Gelowiges is die draers 
van die Goeie Nuus en beliggaam Chris-
tus se diensbaarheid op elke plek waar 
hulle teenwoordig is. As ons die toe-
koms wil beïnvloed sal ons meer en 
meer gelowi ges móét laat deel in die 
kennis en vaardighede wat voorheen 
net vir sommiges toeganklik was. In ’n 
diverse en vloei bare wêreld gaan die 
ver antwoordelikheid vir die toepassing 
van geloofskennis en -vaardighede net 
nog meer van almal vereis word.

Ons het egter op die gebied van na-
vorsing ook groot vordering gemaak. 
Van die dae van die besondere insigte 
wat deur Kerkspieël ontsluit is, na van-
dag waar kwalitatiewe navorsing blits-
vinnig gedoen word, het die waarde van 
goeie navorsingsresultate net bly toe-
neem. En hoe dikwels word die aan-
names wat ons byvoorbeeld oor lidmate 
se insigte, kennis en menings, en oor 
gemeentes se verstaan van hulle roeping, 
uitdagings en dilemmas het, nie deur 
die uitkomste van navorsing aangepas 
nie. Die ontnugterende werklikheid is 
dat ons nou besef dat ons in die verlede 
dikwels hieroor geraai het en gemaak 

het of ons weet wat aangaan en dan so 
hopeloos verkeerd was. Terloops, die 
aannames van die eerste paragrawe 
hier bo oor wat ons weet, word inder-
daad ondersteun deur navorsing.

Een ding is seker, ons kan in die kerk 
net so min bekostig om nog te raai hoe 
mense dink en wat die aannames is 
waarmee hulle funksioneer as wat enige 
ander suksesvolle onderneming kan be-
kostig om in die donker te skiet. Ons 
leer ook nou om teologiese navorsing 
aan die fakulteite waar ons studente 
opgelei en navorsing gedoen word, te 
belyn met die behoeftes wat deur ons 
kerklike navorsing uitgewys word. Die 
kerk, in al sy gestaltes, het die laaste tyd 
vinnig geleer wat dit beteken om die 
probleem-eienaar van navorsing te 
wees. En ons leer teen ’n hoë tempo om 
die resultate van navorsing te interpre-
teer en benut in ons bediening van die 
magdom van soorte mense en situasies 
wat die Here op ons pad plaas.

Net in die onlangse verlede het ons 
byvoorbeeld baie wys geword oor die 
tendense in gemeentes tydens Covid-19 
deur ons eie uitgebreide navorsing on-
der gemeenteleiers. Ons weet nou uit 
hierdie navorsingsresultate dat gemeen-
teleiers meen dat die belangrikste vaar-
dighede wat hulle nou nodig het, kul-
turele sensitiwiteit, beter begrip van die 
ander, beter samewerking en die ver-
moë om vertroue te wen, is. Ons oplei-
ding moet nou hierdie behoeftes aan-
spreek. Ons besef al hoe meer dat 
ont trek king, mure, afsondering, enkel-
vormigheid ons nie gaan help om die 
evangelie te deel en die krag van die ge-
meenskap van gelowiges te beleef waar-
van die Bybel ons vertel nie. Die belig-

gaming van die Jesus vir wie ons volg, 
kan nouliks in afsondering geskied.

Gelukkig bevestig die navorsing dat 
gemeentes dit verstaan en daarom reeds 
groot aanpassings gemaak het na meer-
voudigheid. Netwerke met ander rol-
spelers word gevestig, multi-kulturaliteit 
is nie meer vreemd nie, onbedoelde af-
gegrensdheid is met bedoelde verhou-
dings en netwerke in die groter gemeen-
skap vervang, so dui die navor sings-   
resultate vir ons aan. Natuurlik is daar nog 
baie werk. Maar ons respondente sê  
Covid-19 het hierdie prosesse versnel.

Die konsolidasie van hierdie winste 
van ons tyd gaan lê in die wyse waarop 
ons opleiding en toerusting aan gelowi-
ges kan bied. Nuwe koinonia gaan in 
leergemeenskappe gevind word, selfs in 
digitale leergemeenskappe wat oor 
gren se strek. Die konsep van lewens-
lange leer sal nou gevestig moet word. 
Kategese kan nie klaar wees in Gr 11 
nie. Nee, ons sal programme saam met 
lidmate moet ontwikkel om gespesiali-
seerde bedieningskennis en -vaardig-
hede toeganklik te maak. Die heelpad 
moet hierdie nuwe leergeleenthede gelei 
en ondersteun word met navorsing wat 
aandui waar die Gees nuwe moont-
likhede oopmaak en waar ons Hoof ons 
gemeentes heen lei.

Ek het hoop vir die kerk. Ek sê dit nie 
omdat dit die regte ding is om te sê nie. 
Ek glo dit op grond van wie Christus, 
ons Hoof, is. En ek sien die vrug van sy 
leierskap in die antwoorde van die talle 
gelowiges wat getuig van ’n versnelde 
dinamika in ons kerk, ’n beweging van 
God self, in die wêreld.
▶ Ds Nelis Janse van Rensburg is mode
rator van die NG Kerk.

liggaamlikheid in ag moet neem. Ons 
sal ook moet oorweeg om die belang-
rikheid van die Liggaam se liggaamlike 
teenwoordigheid aan ons lidmate te 
kommunikeer, want sommige mag dalk 
net in die toekoms te gemaklik en 
snoesig by die huis wil bly.

Mag ons nooit hoef te sê “lank, lank 
gelede het mense eredienste in ’n kerk-
gebou bygewoon” nie. En mag ons die 
behoefte van lidmate, om in hulle eie 
liggaam te voel dat hulle deel is van die 
Liggaam, met erns benader.
▶ Ds Anandie Greyling is predikant by 
die NG Doornkloof.

Dalk moet ons juis in hierdie gren-
deltyd meer aandag gee aan liggaamlik-
heid. Digitale rituele, en daarom sal ek 
argumenteer digitale eredienste ook, 
benodig beide ’n aanlyn- en aflyn-ele-
ment. Die ideaal, volgens Martin 
Hoondert en Suzanne van der Beek 
(Ritual in a digital society, 2019) is om ’n 
balans, of eerder ’n nexus soos hulle 
daarna verwys, te ontdek en aan te moe-
dig. Hoondert en Van der Beek gebruik 
die voorbeeld van ’n selfie wat op sosiale 
media gedeel word. Jy staan eerstens 
voor die kamera (in lewende lywe) 
waarin ’n aflyn-oomblik vasgevang 

word. Daarna deel jy hierdie aflyn-
oomblik aanlyn. Jou liggaam was dus 
aflyn betrokke met die neem van die 
foto, maar jou liggaam word ook in die 
virtuele ruimte betrek deur die foto te 
plaas op sosiale media. Miskien fokus 
ons op hierdie stadium té veel op net die 
aanlyn-liggaamlikheid tydens die digi-
tale erediens: passief luister, klik op die 
skerm, saam gesels in ’n kletskamer of 
selfs video-gesprekke. Alles goed en 
wel, maar hoe kan ons die Liggaam by 
die huis aflyn betrek?

As liturg kan ons in hierdie tyd doel-
bewus aflyn-liggaamlikheid fasiliteer: 

Oorweeg e-nagmaal, doopherinnering, 
draai na mekaar en gesels met mekaar 
oor ’n onderwerp, groet mekaar met die 
vredesgroet by die huis, steek ’n kers 
aan, bid saam met mekaar, hou mekaar 
se hande vas as ons saam bid, ens. Digi-
tale eredienste wat liggaamlikheid in 
hierdie tyd herontdek kan nuwe asem in 
ons verarmde liturgieë blaas. Hopelik 
nie net vir nou nie, maar ook vir wan-
neer ons weer in die kerkgebou byme-
kaar kom.

Gemeentes wat in elk geval wil aan-
gaan met lewendige uitsendings sal 
weer ’n nuwe manier van aan- en aflyn-



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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Vandag dink ek aan my lewe in ’n kerkkantoor in grendeltyd

Ds Heerden van Niekerk, voorsit-
ter van ATLAS, skryf:

Dr Henrietta Klaasing rig in 
Kerkbode, 7 Julie 2020, die 
vol gende vrae aan ATLAS 

oor punt 10 van die AS 2019-besluit 
be treffende selfdegeslagverbintenis se:
Gaan ATLAS verantwoordelikheid 
aanvaar vir punt 10, wat indruis 
teen dit wat die Bybel leer aangaande 
die huwelik en wat tans as formuliere 
beskou word in die NG Kerk? Hoe 
kan die beoogde verbintenisse 
kerklike instellings wees? Hoe gaan 
dit Bybels gefundeer word?

Die Algemene Taakspan vir Leer- en 
Aktuele Sake (ATLAS) reageer soos 
volg:

AS 2019 het naas die opdrag om ’n 
formulier vir die bevestiging van 
burgerlike verbintenisse tussen per-
sone van dieselfde geslag te ontwik-
kel (punt 10) ook ’n verdere opdrag 
(punt 12) aan ATLAS gegee, te wete: 

Die Algemene Sinode dra dit aan AT
LAS op om voort te gaan met studie 
oor die huwelik en menslike seksua
liteit met die oog op terugvoer aan die 
volgende sinode.

ATLAS het reeds werkgroepe ver-
soek om uitvoering te gee aan die op-
dragte van AS 2019 betreffende self-
de geslagverbintenisse.

Dr Klaasing beredeneer in haar 
skry we ’n Bybelse fundering van die 
huwelik en stel op basis daarvan vrae 
oor die ontwikkeling van ’n formulier 
vir die bevestiging van burgerlike 
verbintenisse tussen persone van die-
selfde geslag. Die vrae wat dr Klaa-
sing stel, hou regstreeks verband met 
die opdragte (punte 10 en 12) wat AS 
2019 aan ATLAS gegee het. Gevolg-
lik het ATLAS besluit om dr Klaasing 
se skrywe na die aangewese werk-
groepe te verwys. Die verslag van die 
werkgroepe sal ooreenkomstig die 
versoek van AS 2019 by die volgende 
sinode dien.

Reaksie op brief oor formulier

Pieter Cloete van Durbanville skryf:

Ek verwys na prof JJ (Dons) Krit-
zinger se artikel “Evangelie moet 
deurdring tot diepe rassisme” in 

Kerkbode van 17 Julie 2020.
Hy haak duidelik vas by die verlede. 

Die onreg van apartheid is nie die 
geskilpunt nie, maar wel sy beoordeling 
van die wêreld waarin ons nou lewe. Hy 
plaas sy fokus op die VSA waaroor daar 
alternatiewe interpretasies, ook uit die 
kerke, bestaan, terwyl hy vir ons probeer 
wysmaak dat rassisme hier by ons dié 
groot probleem is. Ongelykheid is vir 
hom per definisie rassisme.

Daar is inderdaad groot probleme 
met armoede as die oorsaak van onge-
lykheid. Armoede is ’n komplekse pro-
bleem waarvoor werkgeleentheid die 
kern van ’n volhoubare oplossing is. Dit 
is egter nie moontlik solank die regering 
van die dag beleidsrigtings volg wat die 
ekonomie stelselmatig vernietig en die 
land in die afgrond in bestuur nie. Hy 
gaan nie ver kom met sy vingerwysende 
houding teenoor mense wat van hom 
verskil nie, wat medegelowiges insluit, 
en deur hulle aan te maan dat hulle, ten 
spyte van volgehoue verguising en dis-
kriminasie teen hulle, verantwoordelik-
heid vir oorgeërfde rassisme moet neem.

Die neo-Marxistiese verstaan van die 
samelewing, soos kritiese rasteorieë en 
interseksionaliteit, lê ten grondslag van 
ons huidige sosio-politieke en intellek-
tuele klimaat en vind neerslag in teolo-
giese diskoers, soos ook in prof Krit-
zinger se betoog. Wat hierdie teorieë 
deel, is die beweerde rassisme wat 

aangespreek moet word deur die aan-
vaarding van kollektiewe bevoorregting 
van lank terug as oorsaak vir alle hui-
dige onreg en ongelykheid. Vir hom is 
witmense kollektief skuldig en die res is 
slagoffers, ongeag. Die populariteit van 
hierdie idees bewys maar net die impak 
van propaganda, hoewel dit ook bepaal 
hoe die begrip “versoening” verstaan 
word. Dit kontrasteer met ’n politiek 
korrekte stilswye van die kerk en teoloë 
oor die nuwe vorme van onreg, dubbele 
standaarde in die regspraak, diskrimi-
nasie, gebrek aan aanspreeklikheid van 
die regering vir totalitarisme, huidige 
wanbestuur, geweld en korrupsie en wat 
dit aan mense in ons land doen.

Die fokus op die apartheidsera skakel 
werklike insig oor wat tans aan die ge-
beur is, uit. Wat prof Kritzinger skyn-
baar nie verstaan nie, is die universele 
aard van ongelykheid regoor die wêreld 
en stratifikasie in alle lande. Waar plaas 
hy byvoorbeeld welgestelde en mid-
delklasmense van die nie-wit groepe? Is 
hulle nie medeverantwoordelik nie? 
Wat hy ook nie oorweeg nie, is dat die 
Black Lives Matter-beweging in sy kern 
’n anti-wit rasse-agenda het, terreur 
goedpraat en bedryf, kulties is, geen 
teëspraak duld en vyandig is teenoor die 
Christendom en Christelike norme.

Die ou rassistiese idee dat biologie 
ons lot bepaal is vervang met die nuwe 
ideologie dat dit die geskiedenis is wat 
ons karakter en uitkyk vorm. Die ou 
rassiste het die mensdom deur biologie 
gevange geneem; die nuwe rassiste 
maak ons slawe van die geskiedenis.

Is ons slawe van die geskiedenis?
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Anoniem skryf:

Vir my het die kerk se “lockdown” 
elf jaar gelede begin een helder 
maanligaand toe ek van die hos-

pitaal af terugry. Die woord “kanker” 
het ongenooid in elke skadu van ons 
pastorietuin kom skuil. My man, die 
dominee, gediagnoseer met fase 4 kan-
ker … In die harwar en hartseer van so 
’n diagnose het ek naarstigtelik en in-
stinktief gegryp en myself getroos met 
die kérk, sý kerk, die kerk wat hy jare 
lank getrou en met groot integriteit be-
dien het met die genadewoorde van die 
evangelie. Natuurlik sal sy ouderlinge in 
’n kring om hom kom staan, hulle sal 
aan hom raak en vir hom bid, sy kollega 
sal aan sy deur klop, tydens uitmerge-
lende chemosessies sal ’n kollega of ’n 
ouderling saggies langs sy bed kom sit, 
’n psalm lees, ’n mede-predikantsvrou 
sal bel en vra hoe dit gaan. Dalk sal ie-
mand sy onseker tweedejaar-studente-
kind op Stellenbosch bel en moed in-
praat. Die kommissie, die dagbestuur 
sal verstaan en met genade werk …

Soos die dae en maande verby gegaan 
het, nog bestralingsessies, chemoses-
sies, ingrypende operasies, het die kerk 
se deur vir my nog net op ’n klein, klein 
skrefie oopgestaan. Iets in my het bly 
hoop, bly glo, maar algaande het ek iet-
sie meer van Jesaja se woorde leer ver-
staan: “Hy was verag en deur die mense 
verstoot, ’n man van lyding wat pyn 
geken het, iemand vir wie die mense die 
gesig wegdraai.” Daar was nie ’n klop 
aan die deur nie, nie ’n sagte gebed van 
’n kollega nie, ouderlinge het nie 
kringetjie kom staan nie. In die chemo-
kamer op die dorp het ek gesien hoe an-
der kerke se lidmate en predikante kom 
bid, kom hande vashou, kom moed in-
praat, kom sing …

Die algehele isolasie van so ’n siekte, 
veral as dit die naam “kanker” het, is 
soms net so ondraaglik soos die siekte 
en lyding self, en des te meer as hierdie 
isolasie plaasvind binne die hart van die 

kerk. Bemoedigende woorde in so ’n tyd 
is soos sagte reën, dit bring ’n bietjie 
hoop, veral as dit net doodgewoon en 
met menslike opregtheid uitgespreek 
word, die sieke en sy naasbestaandes 
dórs daarna. Ek het self die laaste skre-
fie van dié kerkdeur toegestoot, ophou 
wag vir ’n kollega, nie meer geworstel 
met nog ’n genadelose kommissiebe-
sluit nie …

Die sagte reën van God se genade het 
wel gekom – vanaf mense en plekke 
buite die kerk – ’n man met die naam 
Petrus wat kom bloed trek en sagweg 
moed inpraat, ’n huishulp wat ons ge-
trou bystaan en bemoedig, ’n witkolui l-
tjie wat sy intrek reg voor ons venster 
kom neem tydens een so ’n chemoses-
sie, ’n getroue hond wat voor die bed blý 
lê, ’n kind wat uit Stellenbosch bel en 
troos: “Toemaar, Pappa, jy’s net oud …” 
Sáám met hom ingeperk deur siekte, 
oneindige swaarkry en veral meestal 
ondraaglike pyn, het ek leer wag – nie 
meer vir die klop aan die deur nie, maar 
leer wag op die Here, wag dat hy in hier-
die één dag één iets sal stuur om hoop te 
bring – ’n voëltjie se fluit, die roep van ’n 
visarend, die geritsel van die nagwind 
voor die kamervenster.

Na sy dood, is ek steeds hartseer dat 
ek, en veral hy, in ’n tyd van algehele iso-
lasie van sy siekte, nie troos kon vind 
binne die kerkstrukture nie. Tog is ek 
vir goed verlos van die “tradisie-en-
kommissie-kerk” waar deernis soms nie 
veel van ’n prioriteit is nie. Dít is nie ’n 
kerk waarvan ek deel wil wees nie. Want 
daar waar deernis is en liefde, dáár is die 
Here, dáár is die nuwe kerk, daar staan 
die deure wawyd oop. Die ander deure 
kan maar stewig toe bly, vir goed vas-
gegrendel bly, want agter húlle, so het ek 
geleer, selfs bínne die hart van die kerk, 
is daar die muwwe reuk van ou kerk-
banke.
▶ Die skrywer se identiteit is aan Kerk-
bode bekend en op versoek weerhou. – 
Red.

Waar deernis, liefde is, dáár is die Here
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TANYA VAN WYK

“Dominee, sy wil predikant word.” Ek onthou dit soos gister. Ons ge-
meentepredikant het kom huisbesoek doen. Die tee en koekies het 
reggestaan op die koffietafel. Toe maak my ouma trots hierdie 

aankondiging oor haar kleindogter. En toe volg die ongemaklike stilte. Ek het 
afwagtend tussen sy stoel en die wall unit gestaan, toe die dominee vir my ouma sê: 
“Uh … nee, Tannie … dit is nie nou die regte tyd nie”. Dit was 1997. Ek was 16 jaar 
oud. Dit was 17 jaar nadat die Hervormde Kerk (NHK) vroue tot die amp van 
predikant toegelaat het. In die wall unit aan my regterkant was die televisie, waarop 
ek nou en dan vir Yolanda Dreyer gesien het as sy die destydse SAUK se gods-
diensprogramme aangebied het. Sy het in 1975 aangemeld vir teologiese studie en 
is in 1981 as predikant georden – die eerste vrouepredikant in die Afrikaanse kerke. 
1981 is die jaar waarin ek gebore is. En daar langs die televisie waarop ek na die 
Hervormde Kerk se eerste vrouepredikant gekyk het, hoor ek die tyd is 
nie reg vir ’n vrou om in die Hervormde Kerk ’n predi-
kant te word nie.

Op ’n Sondag na die erediens, kort na 
hierdie episode daar in my ma se sit-
kamer, beleef ek my roeping weer 
sterk – en onthou die dominee 
se woorde. Ek begin dink 
aan wat anders ek sou kon 
doen met my lewe. Ek 
wou altyd skryf – spe-
sifiek joernalistiek 
– veral nadat ek 
die skoolkoe rant 
se hoofredak-
teur geword het 
en ’n Beeld-
skryfskool by-
gewoon het. 
Ek wou ook 
klasgee. Op 
daardie stadi-
um was daar-
die twee opsies 
ewe onmoont-
lik – my enkel-
ouer-ma sou niks 
van daardie tipe 
opleiding kon be-
kostig nie. Maar die 
lewe is ’n interessante 
plek. Vandag doen ek al 
drie daardie dinge wat des-
tyds onmoontlik gelyk het: Ek 
is ’n geordende predikant van die 
Hervormde Kerk, ek gee klas aan die 
universiteit en ek skryf.

Die grootsheid van hoe hierdie verhaal ont-
vou het na die predikant se lafhartige opmerking des-
tyds, is daarin te vinde dat ek in staat is om te doen wat ek nou 
doen omdat vroue die baan vir my oopgemaak het: Hulle het as voorbeelde en 
mentors gedien omdat hulle aangetoon het hoe om voet by stuk te hou. En hulle het 
die pad letterlik oopgemaak. Ek is lid van ’n Nederlandsspekende gemeente in Jo-
hannesburg, en daar het ek geleer die woord “baan” beteken in Ne derlands “be-
roep” en dus letterlik die arbeidsweg wat jy vir jouself kies.

Daarom vind ek dit baie toepaslik om te praat van die wyse waarop my baan vir 
my oopgemaak is, want soveel vroue het as pioniers in die Afrikaanse kerke baan-
brekerswerk gedoen. Hulle het geslote en afgemete bane oopgebreek, paaie gebou 
waar daar geen paaie was nie en in die meeste gevalle ’n toekoms versinnebeeld 
waarvoor die spreekwoordelike boumateriale nog nie bestaan het nie. Hierdie 
vroue moes buitengewoon hard werk om ’n pad oop te maak in ’n ruimte waartoe 
hulle geroep was, maar nie toegelaat is nie. My verhaal – my baan – is met hulle s’n 
vervleg. En so ook ’n groot gedeelte van my klasmaats se “bane”. In my jaargroep 
het vier vroue saam met my begin in 2002 en ons al vyf het tegelyk in die mini-

Op die baan wat hulle oopgemaak het: 
Vrouepioniers in die Afrikaanse kerke

mumtydperk ons studies voltooi, terwyl die ander deel van die klas musical chairs 
gespeel het ten opsigte van hulle studiejare.

Dit is hierdie jaar 30 jaar gelede wat die Algemene Sinode van die NG Kerk 
vroue tot die amp van predikant toegelaat het. Hierdie hele proses is beskryf in die 
proefskrif van Elsje Büchner: “Ek het ’n roeping”: Vrouepredikante se toelating in die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk (2007). Sy was ’n baanbreker in hierdie opsig. In 
2019 was dit 40 jaar gelede wat die Hervormde Kerk se Algemene Kerkvergadering 
in 1979 ’n meerderheidstandpunt gehad het dat vroue volledig deel van die kerk is 
en derhalwe volledig met hulle gawes en talente in God se diens kan werk. Dertig 
en veertig jaar is ’n lang tydperk waartydens daar teen ’n slakkepas vir vroue ruimte 
gemaak word en vroue se bydraes erken word en miskien hier en daar selfs as van-
selfsprekend aanvaar word. Ek en my klasmaats en talle ander vrouepredikante en 
teologiestudente wat sedert daardie besluite geneem is, ons onderskeie bane aange-
durf het, kon dit net doen as gevolg van ’n paar vroue wat oor ’n paar dekades stadig 

maar seker, met volgehoue vasberadenheid, die sement tussen die bak-
stene van die patriargale muur losgewikkel het. Elkeen van hulle 

het op ’n unieke manier hulle weg gevind met die ontslui-
ting van hierdie baan en daarom is ons verhale met 

hulle s’n vervleg: 
•   Sarah-Jane Wessels, wat ná die voltooiing van 

haar studies nie saam met haar klasmaats 
gelegitimeer kon word nie omdat sy 

volgens die kerkreg te oud was om 
predikant te word en Estie Visagie, 

gelegitimeer in 1991, 35 jaar na-
dat sy haar stu dies voltooi het;

• Dina Joubert, die eerste 
vrou om in die Suid-Afri-
kaanse Nasionale Weermag 
as kapelaan aangestel te 
word;

• Greta Heymans, die eerste 
vrou wat in die NG Kerk 
as predikant bevestig is in 
1995, Ronell Bezuidenhout 
wat in 1998 bevestig is en 
die res van die “klas van ’95”: 
Carin van Schalkwyk, Anine 

van Velden, Hantie Kotze, Ju-
dith Kotze en Rachel Baard.

• Elna Mouton, die eerste vol-
tydse vrouedosent en later eerste 

vroulike dekaan van die Fakulteit 
Teologie aan die Universiteit Stel-

lenbosch;
• Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel, die 
eerste vrou wat in die voormalige NG Sen-

dingkerk as predikant georden is en die eerste 
vrou wat verkies is tot moderator van die VGKSA;

• Yolanda Dreyer, wat in die jaar 2000 die eerste vroulike 
dosent aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit van 

Pretoria geword het;
• Elsabe Kloppers, eerste vrouepredikant in die Afrikaanse kerke wat ’n doktors-

graad in Teologie behaal het;
• Christina Landman, wat ten spyte van die boodskap, “Vroue studeer nie hier 

nie”, tog voortgegaan het en in 1978 het sy dit reggekry by Unisa. 28 jaar nadat 
sy haar BA voltooi het, is sy beroep en bevestig in die VGK in die gemeente 
Dullstroom;

• En Elize Morkel, wat net aangehou het om baanbrekerswerk op ander terreine te 
verrig ten spyte van ’n baan wat haar ontsê is.

Daar is nog talle ander vrouebaanbrekers en hulle verhale moet vertel word. Hope-
lik kan ons nageslag ’n narratief (geskiedenis) aanhoor wat hierdie reusebydraes 
erken en herdenk.
▶ Dr Tanya van Wyk is senior lektor in Sistematiese Teologie en Christelike Etiek aan 
die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria en ’n geordende 
predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHK).
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‘Mag ons krag en moed vind’

‘Ons volg, Here’
MARLIZE MALHERBE

“Ek is nou regtig óór hierdie 
Korona-virus!” sê ’n tiener.

Ai, as dit maar so maklik 
was! Maar helaas … dit gaan duidelik 
nie so eenvoudig wees nie. Wat die virus 
en die hele inperking in my en dalk baie 
ander se monderings kom uitwys het, is 
die feit dat ons toe nou nie só in beheer 
is as wat ons gedink, geglo en gehoop 
het nie. Ook nie die kerk nie! In die jaar 
wat ons die 30ste herdenking vier van-
dat die vrou in die amp toegelaat is, is 
dit egter ook die jaar wat ons op aller-
hande vlakke uitgedaag word om núút 
en uit die spreekwoordelike boks te 
dink – of jy nou wou of nie!

So, wanneer daar gevra word oor hoe 
die kerk oor 30 jaar van nou af gaan lyk, 
het ek nie die vaagste benul nie! Maar 
ek dink wel ons het mans en vroue as 
leiers in die kerk nodig wat kans sien 
(en dalk belangriker – lus is!), om an-
ders te kyk en te dink, nuut te beplan, 
praat en doen en só die volgende 30 jaar 
storm te loop.

Daarom droom en bid ek van ’n NG 
Kerk waar:
• Mans én vroue hulle Godgegewe 

roeping, talente en gawes (predikan-
te, ouderlinge, diakens, gemeen te-
lede) op alle plekke ten volle sal kan 
uitleef sonder vrees of angstigheid.

• Eerlike(r) gesprekke oor moeilike 
sake, selfs seer ‘topics’ rondom ronde 
tafels sal plaasvind. Waar mense met 
mekaar in liefde sal praat, respekvol 
na mekaar sal luister om te hóór … 
en nie om te veroordeel of selfs ant-
woorde te gee nie. Waar beide partye 
bereid is om jammer te sê en sáám 
as ’n span die onseker pad vorentoe 
aanpak.

• Ons mekaar se integriteit sal be skerm 
en mekaar sal vertrou – dit vat guts.

• Ons gedurig op soek sal wees na 
dinge wat ons aan mekaar bind en 
nie net kyk wat ons van mekaar skei 
en weghou van mekaar nie.

• Ons die magswaarde sal neerlê en 
ons diensvoorskote sal aantrek …

• Ons meer oor “ons” sal praat as oor 
“hulle”.

• Ons sal besef ons het mekaar nodig 
– regtig nodig om nie net te oor-
leef nie, maar om te kan groei en 
te floreer.

• Waar ons nie #-hashtags op mekaar 

plak en waar nie net “black lives mat-
ter” nie, maar “all lives matter”.

Gaan my drome en gebed waar word? 
Ek weet nie. Maar wat ek wél weet is dat 
Gód ’n plan en droom vir sy kerk het – 
en dit is genoeg vir my.

Mag ek en jy in die volgende 30 jaar, 
omring deur onsekerhede, ons monde-
rings wat al hoe meer duike in kry en 
waar ons aanhoudend “buite beheer” 
gaan voel, al hoe sekerder raak in die 
EEN IN WIE ONS GLO!

Mag ons ons krag en moed vind in 
die bekende woorde van Andrew Mur-
ray (Absolute surrender): “God has a 
plan for his Church upon earth. But 
alas! We too often make our plan, and 
we think that we know what ought to be 
done. We ask God first to bless our fee-
ble efforts, instead of absolutely refus-
ing to go unless God go before us.” Gaan 
voor ons uit, Here! Ons volg …
▶ Ds Marlize Malherbe is leraar by NG 
gemeente Richardsbaai.

Ons godsbeelde 
moet verruim
CARIN VAN SCHALKWYK

Sisteme skuif nie oornag nie – dit 
vra dat almal sal inkoop om onge-
maklike gesprekke te voer.

Hierdie opdrag het my nogal diep 
laat nadink: Van watter kerk droom ek? 
Hoe moet die kerk lyk oor dertig jaar, 
nie net vir vroue nie, maar vir almal? ’n 
Mens kan maklik in die strik trap om 
daarop te hoop dat daar iewers ’n tower-
staf geswaai gaan word en dat alles 
veilig en idillies gaan wees. Ek is egter 
meer nugter in my benadering.

Dertig jaar gelede was dit verskriklik 
moeilik vir vroue om beroepe na ge-
meentes te kry. Hulle name is van kort-
lyste verwyder, want hulle kan nie al-
leen huisbesoek by mans doen nie, hulle 
kan nie alleen op plaaspaaie ry nie en 
wat gebeur as hulle swanger raak en 
kinders kry? ’n Mens sou wou glo en 
hoop dat dit nie meer vandag die geval 
is nie. Dit is egter nie waar nie. Hierdie 
redes word steeds aangevoer om vroue 
uit te sluit.

Die eerste prys vir my sal dus wees 
dat ons oor dertig jaar nie meer hierdie 
redes moet aanhoor oor hoekom vroue 
uitgesluit word nie. Ek is egter bevrees 
dat dit nie sommer sal gebeur nie. As 

daar nie ’n skuif in die loop van dertig 
jaar oor hierdie saak gekom het nie, sal 
dit ook nie in die volgende dertig jaar 
gebeur nie. Sisteemteorie leer ons dat ’n 
stelsel nie sommer verander of skuif 
nie. Die teendeel is eerder die geval: 

Hoe meer die stelsel bedreig voel, hoe 
meer is die stelsel geneig om verdedi-
gingsmeganismes in plek te plaas en die 
status quo te beskerm.

Die stelsel waarvan hier gepraat 
word is patriargie. Of ons dit wil weet of 

Die versoeking met ’n mylpaal soos die een wat ons in hierdie uitgawe be-
spreek – 30 jaar van vroue in die amp – is dat ’n mens nalaat om vorentoe te 
kyk. En te droom. Kerkbode het vier leraars uitgenooi om presies dit te doen.
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nie, die kerk is ten diepste ’n patriargale 
stelsel. Die stelsel word in plek gehou 
met patriargale godsbeelde en interpre-
tasies van die Skrif. Dit is nie iets wat 
oornag geskuif word nie, want dit is in 
ons almal se DNS ingeprent. Indien ons 
enigsins kan hoop op ’n beter toekoms 
vir vroue in die bediening, is daar ’n 
diepgaande gesprek nodig oor die in-
vloed van patriargie op ons denke, dade 
en oor hoe ons die Skrif lees en ver-
staan.

Dit is ook nodig dat daar ernstig 
gekyk sal moet word oor ons metafo-
riese spreke oor God. Dit is hierdie 
spreke oor God wat ons godsbeelde ves-
tig en definieer. Hierdie godsbeelde 
help tans om die patriargie in stand te 
hou. Dit is nodig dat ons ons godsbeel-

de moet verruim en onderbenutte me-
tafore oor God uit die Bybel meer moet 
benut en gebruik tot ’n meer veelvul-
dige verstaan van God.

Binne hierdie gesprek sal daar fyn 
geluister moet word na groepe se stem-
me wat tot nou toe nie gehoor is nie – 
dit sluit nie net vroue in nie, maar alle 
groepe wat tot nou toe uitgesluit is om 
welke rede ookal. Dit gaan van die ooms 
en tannies in die kerk wat vasgevang is 
in patriargie vra om dapper te wees en 
om hulle oop te stel vir eerlike gesprek. 
Dit gaan vra dat mag gedeel word en dat 
ons oop moet wees om deur God verras 
te word om nuwe metafore oor God te 
ontdek.

Mag ons in die komende 30 jaar dap-
per genoeg wees om hierdie gesprek 

met mekaar op ’n luisterende manier te 
voer.
▶ Dr Carin van Schalkwyk is predikant 
op Philippolis en skriba van die NG Kerk 
in die Vrystaat.

Beter, nie bitter
NORMA ROSSOUW

Ek deel vandag ’n stukkie van my 
hart. In 1996 op pad na die PUK 
om ’n rekenmeester te word, het 

die Here my planne radikaal verander. 
Van die politiek van vroue in die kerk, 
het ek maar bitter min geweet, van hulle 
stryd nog minder. Al wat ek geweet het, 
is dat die Here my roep om as vrou in 
die bediening te staan. En elke dag is dit 
waaraan ek steeds vashou, dat die Here 
van sy kerk my geroep het om Hom   
te dien wanneer en waar Hy my ookal 
stuur.

So stap ek in by die Fakulteit met 
baie vrae en ek loop my vas in prof Fika 
van Rensburg. Daardie dag het ek besef 
dat God se geskenk vir die kerk, sy 
Woord en sy mense is en ek glo dat dit 
ook vir die volgende 30 jaar in die NG 
Kerk waar sal wees. In my studies en be-
diening het die Here vir my wonderlike 
vriende gegee, saam met wie ek kon lag 
en huil, saam kon bid en saam kon wor-
stel en ek glo dat een van die grootste 
uitdagings vir die toekoms van die kerk 
sal wees dat ons nie in “gender” teen 
mekaar sal opstaan nie, maar dat ons 
saam met mekaar sal kan hande vat en 
die kerk en die wêreld kan bedien met 
die evangelie en liefde.

Ek dink dat een van die grootste uit-
dagings nou en in die nabye toekoms 
die verskillende teologiese strominge in 
die NG Kerk is, hoe ons die Bybel ver-
taal en verstaan en watter gesag die By-
bel in ons lewe en in ons gemeentes het. 
Hoe die gesprekke gevoer word en wat 
die uiteinde gaan wees gaan na my 
mening die impak en die gesag van die 
NG Kerk in ons land bepaal.

Een van die belangrikste rigtingge-
wers as ons nog kerk wil wees vir die 
volgende 30 jaar is dat Jesus die Hoof en 
die Here van sy kerk is en dat Hy omdat 
Hy die Koning is sy kerk regeer deur sy 
Woord en Gees. Daarom is dit so be-
lang rik dat ons leiers in die kerk met 
integriteit, vertrouenswaardigheid en 
die waarheid sal lei.

Ek dink ook vir die kerk om vir nog 
30 jaar ons land te bedien, gaan veral 
leiers onder mekaar, maar ook lidmate, 
moet leer om te vergewe, selfs as jy ver-
raai, verloën en seergemaak is. Soveel 
keer sien ons hoe bitterheid en onverge-
winsgesindheid mense versmoor sodat 
hulle die volheid van die bediening 
heeltemal kan mis. Dit maak dat die 
kerk vasval in die verlede en as slagof-
fers en verontregtes vorentoe probeer 
beur. Deur Jesus se kruisdood en op-
standing is ons vrygemaak.

Kom ons maak ons los van wat agter 
is en strek ons uit na wat voor ons is. ’n 

Kerk wat bekend staan as Vredemakers, 
want hulle sal kinders van God genoem 
word. Daar is die gesegde wat sê :”Let 
your past make you better and not bit-
ter”. Mag die verlede ons help na ’n 
mooier toekoms in die NG Kerk.
▶ Ds Norma Rossouw is leraar by die NG 
Kerk Vaalrivier in Vanderbijlpark en ’n 
voormalige moderator van Sinode Goud-
land.

‘Ek is dominee. 
Punt’
ANGELIQUE GHALL

Ek droom oor ’n kerk waar vroue-
predikante nié as vrouepredikan-
te gesien word nie, maar as vol-

waardige predikante. As mense, wat 
pre dikante is, in hulle eie reg.

Ek is opnuut aan die ongelykheid, 
wat steeds onder predikante in die Ver-
enigende Gereformeerde Kerk in Sui-
der-Afrika (VGKSA) en waar ek be-
dien, herinner toe daar ’n ou onderhoud 
van prof Mary-Anne Plaatjies-van Huf-
fel met haar afsterwe in Mei vanjaar uit-
gesaai is. Sy het in die onderhoud, wat 
oorspronklik in 2015 opgeneem en uit-
gesaai is, gesê dat die teologie rondom 
vroue in die bediening nog verskuif 
moet word. Hoewel ’n mens in die 
jonger generasie se manlike predikante, 
wat gewoond is aan vroue wat saam met 
hulle studeer, meer van ’n open heid oor 
vroue in die amp sien, is dit nog glad nie 
die geval by ouer manlike predikante 
nie. By die ouer predikante moet daar 
nog ’n teologiese verskuiwing kom waar 
hulle nie vroue kollegas sien as mense 
wat hulle moet beskerm of as vaderfi-
gure voor moet optree nie. Hulle moet 
besef dat ons vroulike kollegas ons werk 
net so goed kan doen soos mans dit 
doen.

As vrou in die bediening moet jy 
heel tyd aan lidmate bewys dat jy net so 
goed is soos jou manlike kollegas. Jy 
moet bewys dat jy objektief kan optree 
en dat jy ’n vergadering soos ’n man kan 
bestuur. Jy moet bewys dat jy keuses en 
leiding soos ’n man kan gee. Dit is so 
moeilik. Ek is ’n vrou en ek hoef nie ’n 
predikant te wees soos ’n man nie. Ek 
kom met my eie unieke manier van 
dinge doen en nie omdat ek ’n vrou is 
nie, maar omdat ek in my menswees an-
ders is. Mense verskil van mens tot 
mens.

My grootste droom is dat ’n vrou 
haar regte plek in die bediening sal in-
neem en dat daar weg beweeg kan word 
van die term “vrouedominee”. Ek is ’n 
dominee. Punt. Stop. Klaar. My geslag 
het niks te doen met die amp wat ek vul 
nie. My geslag het niks te doen met my 
roeping nie. Ek droom oor ’n dag wat 
ons as vroue gemaklik in die roeping 
wat God vir ons gegee het, kan loop. 
Ons hoef nie terug te staan nie.
▶ Ds Angelique Ghall is leraar by VGK-
SA Vanrhynsdorp.
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Twee goed gebeur tydens ’n onder
houd via webkamera en Zoom. 
Dit dwing jou eerstens om ’n bie

tjie minder te sien. Stroop die gesprek 
van die tipe konteks wat nuuskierige 
mense nodig ag: Is dit vanoggend koel 
daar in die Natalse Middellande? Hoe 
ver is hierdie huis waarbinne ons die 
spreker aantref van Howick se bekende 
waterval? Hoe oud is daai hond wat op 
die agtergrond blaf? Hoe lyk die uitsig 
buite die venster agter die spreker se 
linkerskouer? Wat is die uitsig wat jou 
gespreksgenoot sou sien wanneer sy ná 
hierdie uurlange sitsessie – praatsessie 
– miskien sal opstaan en dalk vir ’n 
oomblik by haarself mag wonder: Wat 
op aarde gaan die Kerkbodejoernalis 
van al hierdie konsepte, staaltjies en 
mededelings maak? Gaan hy reg laat 
geskied aan my binnelewe as student in 
die laat negentigs aan die kweekskool 
op Stellenbosch? Wat hoor hy as ek sê 
ek is toe vort na Nederland net om te
rug te keer en toe vir vyf jaar as ge
meentepredikant op Grahamstad te 
gaan werk? Weet hy hoe uitputtend 
maar opwindend – transformerend 
dalk – dit was toe ek in ’n soort drie
luikbediening beland het tussen ge
meenskapskerk (Maitland), navorser by 
Inclusive & Affirming Ministries (IAM) 
en as akademikus aan my alma mater 
besig om Mstudente te help dink oor 
gender en godsdiens? Kon hy hoor dat 
ek in 2017 KwaZuluNatal toe geskuif 
het vir die “vibrancy” van die akade
miese en godsdienstige omgewing en 
om te kan journey met studente uit Ke
nia, Uganda; vir breër gesprek?

Dit mag jou gespreksgenoot alles 
staan en wonder terwyl sy moontlik ’n 
hond se kop streel en moontlik na die 
Howickwaterval staar. Of dalk nie. 
Zoom weerhou die antwoorde op hier
die vrae van ons.

Meer nog, dink sy dalk: As ’n mens 
Foucault aanhaal, hoe “land” dit dees
dae by ’n middeljarige manlike joernalis 
en hoe land dit dan by lesers van hierdie 
koerant namens wie hy my nou wil uit
vra oor die hemelbreë onderwerp van 
vroue in die bediening? Foucault met sy 
filosofie oor ontwrigting van diskoers. 
Die Franse filosoof wie se denke ons 
gespreksgenoot help lei het tot die punt 
dat daar ’n taboewoord in haar klasse is. 
Wanneer hierdie medeprof opstaan 
voor haar meestal nagraadse UKZN
studente, moet jy liefs nie hierdie een 
gebruik nie: Normaal. “Foucault het 
gesê wat ons as normaal en stabiel en 
onbevraagtekenbaar ag, is bloot kon
struksies. En die klassieke vraag hierop 
is, is dit die waarheid vir almal? Is dit 
almal se realiteit? Dit roer die water 
waarin ons swem.”

Aan die woord is Charlene van der 

Le Roux Schoeman gesels met Charlene van der Walt 

Die prof in die ongemakstoel
Walt. Wawydwakker oë agter ’n opval
lende bril. ’n Engelse dagblad sou haar 
voorkoms stellig “owlish” noem.

En daar is ’n tweede ding wat ’n on
derhoud via webkamera en Zoom doen: 
Dit laat jou toe om ’n bietjie meer te 
sien. Huiwering voel nader. Maar ook 
selfvertroue en oortuiging is meer voor
op wanneer ’n mens iemand so gereke
naarraam onder vier oë neem, dan nie?

Van der Walt is iemand wat die juiste 
woord soek, of dit nou Engels is of 
Afrikaans. “My day job is om ’n 
program oor gender en reli
gion te manage, wat in
teressant is nou, jy 
weet, met die gender 
within the pande
mic … gender
ba sed violence, 
weerlose bevol
kingsgroepe. 
Dis ’n groot na
vors ings are a 
vir ons.”

Oorspronk
lik van Johan
nesburg. Pa ge
werk by Eskom, 
ma betrokke by 
skool en kerk. ’n Paar 
wenkbroue het gelig 
toe sy die nuus breek dat 
sy gaan teologie studeer en, 
synde die eerste in haar familie 
om ’n graad te vang, het sy vergoed 
daarvoor deur ’n hele paar te vang. 
Haar navorsingsgebied: Contextual and 
Intercultural Bible Reading, Feminist 
and Queer Interpretation of the Bible, 
Intersection Gender, Health and Theol
ogy, Sexuality and Queer Studies.

Sy’s pretensieloos oor haar profskap, 
veral met die akademiese jaar “in lim
bo”, soos sy dit beskryf, weens Co
vid19. “Gewoonlik voel jy asof jou 
werk is om inhoud aan mense oor te 
dra.” Nou moet sy meer langs haar stu
dente loop en saam met hulle probeer 
sin maak van wat aan die hand is, vertel 
sy, en lag. “In die akademie verwag 
men se mos dat jy die antwoord het op 
goed. Dis die punt. Dis hoekom jy ’n 
professor is. En tans is dit eintlik ’n 
beautiful tyd waar jy kan sê, just like 
everyone else I don’t know.”

Haar studente is dikwels ouer. Domi
nees, veral Metodiste, maar ook mense 
wat in die NGOlandskap werk, of siel
kundiges. Sy stel dit so: “Dis mense wat 
sê, jô, ek kom agter as ’n mens gender 
en sexuality navigate is religion nogal ’n 
groot component. Practitioners voel 
hulle kan nie regtig mense help as hulle 
nie gedink het oor religion nie.”

So waarmee help hierdie oudge
meen tedominee sielkundiges? Twee 
goed, blyk dit: Om mense te help om 

taal en woordeskat te ontwikkel om te 
praat oor issues soos gender, seksuali
teit, religion, culture. En tweedens om 
mense so ’n klein bietjie te help om 
vaar dighede te kry om sistemiese reali
teite te analiseer.

“Dit help nie om te dink in my ge
meente is daar hierdie gesin … ek meen 
dis belangrik om te dink in my gemeen
te is daar hierdie gesin en geslagsgeba

seerde geweld vind hier 
plaas en hoe

kom is 

dit die ge val, maar daar is ’n klomp sis
teme wat daardie goed in stand hou: 
patriargie en heteronormatiwiteit en 
daardie goeters en hoe kom ons uit by 
daardie realiteite wat hierdie goed 
onderlê?” Dit is soms einste godsdiens 
wat hierdie goed in die hand werk, 
meen sy. “It props it up.”

So hoe sien sy haar rol?
“Die groot shift wat ons probeer 

maak, is om meer holisties te dink oor 
seks, seksualiteit en gender. Die valse 
teenstelling wat tussen liggaam en siel 
ontwikkel is. Van der Walt sê dit sluit aan 
by “classic feminist understanding” wat 
sê: “Kom ons verander die rigting van 
die gesprek en ons begin by die belig
gaamde realiteite van mense in bepaal
de kontekste. Ons sê OK, ons kom sê nie 
vir jou watter intervensies moet plaas
vind in jou konteks nie, ons kom luister 
in die eerste plek na jou.” Haar refrein 
is: Just slow down your judgement.

Dit is amper ’n filosofie of teologie 
selfs van hokaai, stadig oor die klip
pers wat ’n mens by haar hoor. Sy 
probeer wrywing skep op die glyplank 
van SeeJudgeAct wat sy meen ook in 
die NG Kerk dikwels baie glad gebaan 
is. Haar betoog: “Bou net ’n pouse in 
voor jy begin antwoorde gee. Kom ons 
probeer ’n thick description kry van 

wat werklik aangaan.”
Makliker gesê as gedaan, vertel sy op 

innemende wyse aan die hand van foute 
wat sy al self begaan het. In ’n poging 
om “survivors” van geslagsgebaseerde 
geweld in te sluit by ’n onlangse konfe
rensie, het hulle inderwaarheid die teen
oorgestelde reggekry en moes deeg lik 
daarvan hoor. Die survivors se punt was: 
Hulle moet kom om hulle “pain te per
form” sodat die res kan voel wat aan
gaan, maar dan doen die groep nog 
steeds wat hulle goeddink. Dit was ’n les 
wat Van der Walt ter harte geneem het.

“Op ’n meer beliggaamde manier 
voel ek dieselfde oor seksuele diver
siteit. Ek dink die kerk invite ons nog 

elke keer en sê, ok boys, kom sê vir 
ons hoe dink julle oor die goed en 
dan draai hulle om en hou ’n pri
vate party om te dink oor wat hulle 
nou gaan implementeer. Ek melk 
jou vir jou ervaring, maar jy is nie 
eintlik included in die conversa
tion nie. Ek dink daai proses, van 
hoe ervaring infeed in die bedryf 
van ons teologie of akademiese 

proses – moet gebeur.”
Ons is, uiteraard, terug by Fou

cault. “Ek gaan nie opdaag by die tafel 
nie, want dit is steeds ’n tafel wat deur 
jou gedek word. Ek moet deel wees van 
die dek en nooi.”

Waar dit mag klink na ’n houding van 
voorwaardelikheid, hoor ’n mens ’n 
gretigheid om aan tafel te wees by Van 
der Walt. ’n Akademikus se geesdrif en 
verwondering vir die Bybel as – in die 
woorde van haar kollega prof Gerald 
West, ’n “site of struggle”. “Die teks praat 
met verskillende stemme en dit is ’n 
komplekse interne gesprek. Maar dan 
wil ons goed wat ons as stabiel beskou, 
beskerm,” veruidelik sy. Dis is ’n oortui
ging wat sy navors maar ook as leraar 
gepreek het. Dit was haar standaard 
“line” op Grahamstad: “Mense, hierdie 
teks (die Bybel) is nie vanoggend ge skryf 
en as faks onder die deur geskuif nie. Dit 
kom uit ’n ander landskap en ons werk is 
om die waarde van die teks te vertaal na 
’n radikaal ander konteks vandag.”

’n Hond blaf in die agtergrond.
Van der Walt praat oor ’n artikel wat 

sy geskryf het met die titel “Why read
ing alone is bad for you”. Sy praat oor 
die belang van kontekstuele lees, wat sê 
daar is “iets dinamies wat gebeur as ons 
die Bybel tesame met ander mense lees 
– juis mense wat anders is as jy. “En bit
ter min mense steek hand daarvoor op. 
Ons wil dit doen met mense wat eners 
is, tee drink en huis toe gaan,” sê sy.

Ek dink aan hoe sy op ’n kol in die 
gesprek genoem het dat hierdie tipe goed 
– groepwerk – vir haar as introvert regtig 
moeilik is. Maar dat sy glo ’n mens moet 
terugleun; dieper in die ongemak.
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The language of faith in Southern  
Africa – Spirit world, power, 
community, holism 
Hermen Kroesbergen
Uitgewer: AOSIS, 2019

ANNETTE POTGIETER

Dis wyd bekend dat daar ’n skuif 
in Christenskap van die globale 
Noorde na die Suide plaasge-

vind het. Tog is daar nog bitter min be-
sin oor wat dit beteken. Veral siende dat 

‘Nuwe moontlikhede 
rondom geloofstaal’

die houding bestaan dat Afrika-Chris-
tene “nog steeds” in geeste glo. Hermen 
Kroesbergen werp lig op hierdie saak. 
Hy vra die ongemaklike vraag oor hoe 
ons dan nou praat oor Christenskap. 
Hoe praat ons oor geloof as ons die-
selfde God aanbid, maar nie ruimte vir 
’n ander persoon se verstaan van die 
spirituele het nie? Nie omdat daar nie 
belangstelling is nie, maar omdat dit 
bloot nie ’n werklikheid in Westerse 
denke is nie. Dit is ’n omvattende boek 

wat erns maak met gemeenskap, wat 
nadink oor wat kerk in Afrika beteken 
en die implikasies van ’n holistiese wê-
reld siening beredeneer.

Die boek dekonstrueer Westerse 
voor  opgestelde idees en bied praktiese 
vertrekpunte waarmee ’n mens sinvol 
jou eie geloofstaal kan ontleed. ’n Hoog-
te punt is Kroesbergen se refleksie op sy 
eie belewenis en ervaring van Afrika. 
Die feit dat Kroesbergen self ’n Neder-
lander met ’n Westerse denkraamwerk 

is, bied die leser die geleentheid om op 
’n nie-konfronterende manier jou eie 
vooroordele raak te sien en nuwe 
moont  likhede rondom geloofstaal waar 
te neem. Dit is ’n boek bedoel vir teoloë 
en belangstellendes wat wil praat en 
dink oor kontemporêre Afrika-teologie.

’n Ekstra bonus is dat Kroesbergen se 
boek gratis en aanlyn op AOSIS beskik-
baar is.
▶ Dr Annette Potgieter is ’n dosent by 
Hugenote Kollege.

Om tot verhaal te kom – ’n Praktiese 
skryfgids 
Lizette Rabe
Uitgewer: Lapa Uitgewers, 2019 

QUINETTE LE ROUX WEITSZ

L izette Rabe, professor in joerna-
listiek aan die Universiteit Stel-
lenbosch, gebruik haar jarelange 

liefde en kennis vir woorde om ander 
te inspireer om te begin skryf. Skryf, of 
“journaling”, het haar help sin maak 
van haar wêreld na haar seun se self-
dood in 2009. Dis hierdie self-terapie, 

wat binne ons elkeen se bereik is, wat 
sy oopsluit.

Dit maak nie saak deur watter trau-
ma jy is nie – misdaad, egskeiding, fi-
nansiële stres, siekte of verlies – om te 
skryf daaroor bring heling. Jy moet net 
begin, een sin op ’n slag.

Hierdie boek is ’n praktiese gids vir 
die leke-skrywer. Verskillende onder-
werpe word behandel om jou skryfreis 
makliker te maak. Van die temas be-
spreek is onder andere:  Hoekom ons 
moet skryf en hoe om te begin skryf; 
Die plek waar jy skryf; asook die ver-

skillende vorme wat jou skryf kan aan-
neem, bv memoires, dagboek hou, 
blogs, e-posse, gedigte, Facebook of 
selfs net ’n gekrabbel op ’n stuk papier. 
Al hierdie mediums help jou om sin te 
maak van jou wêreld en om “tot verhaal 
te kom” binne jou storm, binne jou eie 
storie.

Hierdie praktiese skryfgids sal beslis 
beraders weer attent maak oor die effek-
tiwiteit van journaling vir hulle kliënte. 
▶ Ds Quinette le Roux Weitsz is ’n be-
rader en mediator in privaatpraktyk in 
Oos-Londen.

Trauma en God 
Saamgestel deur Anika Marais
Uitgewer: Kreativ-SA, 2019
 
NICOL HAMMANFORREST

T rauma en God is saamgestel 
deur ’n ma, Anika Marais, wat 
’n behoefte gehad het om haar 

verhaal van seer saam met ander se 
verhale te deel. Juis omdat sy tydens 
haar eie trauma besef het dat daar 
geen handleiding vir trauma is nie en 
dat elke persoon se ervaring uniek is. 

Dit is wat die boek is: verhale van 

vroue wat verskillende traumatiese er-
varings gehad het en hulle getuie nisse 
deel van hoe God hulle in dié tye by-
gestaan het. Dit kan baie help om sul-
ke verhale te lees wanneer jy self deur 
iets gaan, om te weet jy is nie alleen 
nie, jy is nie die enigste een met seer 
nie.

Elke verhaal se skryfstyl verskil. Dis 
gemaklik en eerlik en herinner jou dat 
gewone mense hierdie verhale met ’n 
opregte hart met die wêreld deel.

Hierdie boek sal ek aanbeveel vir 
enige iemand wat mooi en ware ge-

tuie nisse wil lees. Ek sal nie al die ver-
hale na mekaar aanbeveel vir iemand 
wat onlangs deur trauma gegaan het 
nie.

Dit is beter om ’n verhaal te kies 
waarmee geassosieer kan word en vir 
eers net daar stil te staan. Andersins is 
dit ’n interessante lees.

Trauma en God herinner ons aan 
God wat teenwoordig is in ons wêreld, 
selfs in die seer.
▶ Ds Nicole Hamman-Forrest is predi-
kant by die NG gemeente Suikerbos in 
Drie Riviere-Oos in Vereeniging.

Op ’n skryfreis na trauma

Ander se seerkrystories

DOLEANSIE (afkomstig 
van die Latynse dolere = 
treur; doleer = jou beklaag, 

beswaar inbring – HAT, 2005) is 
die kerklike beweging in Neder-
land waartydens ’n aantal Neder-
landse Hervormde gemeentes van-
weë belydenisverskille van die 
si no dale organisasie van 1816 weg-
gebreek het. Die Doleansie het in 
1886 en die jare daarna plaas-
gevind. Dit was grootliks ’n reaksie 
teen die modernisme wat die kerk 
in Nederland op verskillende 
maniere beïnvloed het. Die 
Doleansie-beweging is deur dr 
Abraham Kuyper gelei wat die Cal-
vinisties-gereformeerde waarhede, 
soos hy dit gesien het, weer in kerk 
en staat wou laat herleef. Ongeveer 
400 predikante van die Neder-
landse Hervormde Kerk volg Kuy-
per in hierdie proses en ’n nuwe 
kerk word gestig. In 1892 het hier-
die groep met ’n deel van die Afge-
skeidenes van 1834 verenig en 
hulle het voortbestaan as die Gere-
formeerde Kerken van Nederland 
wat ’n groot invloed op verdere 
kerklike ontwikkelings in Neder-
land gehad het. – JW Hofmeyr. 
• In samewerking met Elektronie-

se Christelike Kernensiklopedie
• Besoek http://cke.christians.

co.za vir meer inligting.

Die volgende uitgawe van Kerkbode verskyn op 17 April

Doleansie

God en geld – Bybelse beginsels vir 
finansiële vryheid
deur Wilco Naumann
Uitgewer: WN Uitgewers, 2019
Resensent: Willem Schoeman

G od en geld is ’n boek wat elke 
Christen wil help om finansieel 
gesond te wees. Werklike fi

nansiële gesondheid word gemeet aan 
God se standaarde, nie die wêreld se 
stan daarde nie. Dit vra ook of jou denke 
oor geld gesond is.

In hierdie boek, wat Wilco Naumann 
self gepubliseer het, het ek veral drie 
dinge waardevol gevind:

Die eerste is die waarde wat daar is in 

iemand wat sy eie storie vertel. Wilco 
Naumann het ’n pad met geld geloop 
wat vir baie mense bekend is. Nie almal 
is egter so eerlik soos hy oor wat geld 
aan jou kan doen nie. Hy het groot
geword met ’n armoedige ingesteldheid 
en het gevolglik geglo dat hy bedoel is 
om altyd arm te wees. Toe, op ’n dag by 
’n rooi verkeerslig, besef hy dit hoef nie 
so te wees nie. Daarna word hy binne ’n 
kort tydjie welvarend. In sy welvaart val 
hy egter vas in die ander moerasse wat 
die afgod Mammon daarstel, soos om sy 
eie waarde aan geld te meet en te koop 
om mense te beïndruk. Dit was nodig 
vir hom dat sy besigheid nie uitwerk nie 
om weer daaruit bevry te word.

Dit is tweedens waardevol dat die 
boek ons konfronteer met hoe ons regtig 
oor geld dink. Geld kan ’n houvas kry op 
mense. Dit beïnvloed ons meer as wat 
ons besef. Naumann beskryf dit as ’n 
gees wat in papier toegedraai is. Die 
boek lys 28 eienskappe van geld en ’n 
mens kan gaan nadink oor elkeen 
daarvan. Neem byvoorbeeld net twee: 
Geld is ’n vergrootglas. Hoe meer ’n 
mens daarvan kry, hoe meer word jy wat 
jy reeds is. Suinige mense word meer in
halig en vrygewige mense meer vry
gewig. Nog ’n eienskap is dat geld mislei
dend is. Dit laat jou glo jou geestelike 
lewe is gesond as jy baie geld het, hoewel 
dit nie noodwendig die geval is nie.

Derdens bied Naumann praktiese 
riglyne oor hoe om met geld te werk. 
Dit sluit in die opstel van ’n begroting, 
hoe om jou inkomste te vermeerder, 
jou uitgawes te verminder, tiendes en 
belasting en beplanning vir aftrede. 
Dit gee ook tien stappe om van skuld 
ontslae te raak. Ek dink bykans elke 
Bybelse riglyn oor hoe om met geld te 
werk, word êrens in die boek vervat.

Enige iemand wat graag finansieel 
gesond wil wees en wil toesien dat geld 
die regte plek in hulle lewe inneem, sal 
die boek nuttig vind.
▶ Ds Willem Schoeman is predikant by die 
NG gemeente Alexandria, Oos-Kaap, met 
’n BSc graad in Wiskunde en Statistiek.

Geldsake: Hierdie ‘padkaart’ wys ook slaggate

www.naledi.online

Kerk

Oor geloof, onreg en ’n hofsaak

Frits Gaum

rubicon?
muur
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“Wat ’n uiters lesenswaardige boek! Getrou aan sy roeping en aard neem Frits 
Gaum sy leser op reis met die NG Kerk die afgelope klompie dekades. Maar 
hy doen baie meer as dit. Die boek is ’n geloofspelgrimstog wat die leser nie 
net oor berge en dale voer nie, maar ook rig op ’n reis na binne. Dit is ’n 
tog van selfontdekking en van selfverantwoording. Die leser word as’t ware 
verplig om self standpunt in te neem deur oor uiters kontensieuse sake na te 
dink, maar – let wel – nie sonder skaamte en berou en, ewe belangrik, ook nie 
sonder hoop nie. Die boek is bedoel vir elkeen op watter vlak ook al wat erns 
maak met die pyn van mense, veral veroorsaak deur kerkbesluite van die 
verlede. En die Afrikaans van die skrywer is sprankelend en kontemporêr.”

Johan Buitendag, voorheen dekaan van die Fakulteit Teologie en 
Religie aan die Universiteit van Pretoria en voorsitter van die Algemene 
Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

Frits Gaum is die skrywer van etlike boeke, was redakteur van Kerkbode 
en skriba van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Hy is een van 12 
lidmate wat die NG Kerk hof toe geneem het oor die omstrede herroeping 
van ’n positiewe besluit oor selfdegeslagverhoudings. In hierdie boek skryf 
hy oor geloof (en dink na oor wat ons deesdae glo), oor onreg (wanneer van 
sommige gelowiges tweedeklas-lidmate gemaak word) en oor ’n hofsaak (as 
lidmate dit waag om met die kerk hof toe te gaan).

oor die

of oor die

Kerk oor die muur of oor die  
rubicon? Oor geloof, onreg en ’n hof-
saak deur Frits Gaum
Uitgewer: Naledi, 2020
Resensent: Johan van den Heever

Frits Gaum, wat diep spore in die 
NG Kerk getrap het, vra of ons 
woedend moet wees of moet goed 

voel oor die NG Kerk. As Skrifgesag die 
olifant in die vertrek is, kan ons die ge
sag van die Skrif aanvaar en terselfder
tyd ’n duursame, monogame verhou
ding tussen mense van dieselfde geslag 
goedkeur? Op hierdie vrae word ant
woorde gegee. Dit kulmineer in sy ver
telling in hoofstuk 4 – “Met die kerk hof 
toe?” – oor die nou beroemde hofsaak 

van die “12” oor die “gaykwessie”. Gaum 
skryf objektief oor die gebeure. Plekplek 
tel jy egter sy pyn en teleurstelling oor 
hoe die saak en die “12” hanteer is, op. 
Gaum huiwer nie om die name van die 
betrokke partye te noem nie.

Die boek begin (Hfst 2 – “Kerk op 
die afgrond?”) deur onder andere die 
breër agtergrond van die eerste hofsake 
teen die NG Kerk kursories uit te lig 
(Loedolff vs Kaapse Kerk, Du Plessis vs 
NG Kerk en dan die “12” teen die NG 
Kerk). Hy staan ook kortliks stil by die 
Woordfeesdebakel en Moreletapark.

Die ander hoogtepunt (Hfst 3 – “Glo 
ons nog so?”) is Geloofsverklaring 2000 
wat Gaum herbesoek. Hoewel Gaum 
nuut dink oor die verklaring, kon hy 

hier meer waagmoedig gewees het. 
Gaum het steeds ’n eng verstaan van 
God, ten opsigte van ander gelowe en 
die rol van Christus. Van die ander sake 
wat hy uitlig, is vandag nog relevant: Hy 
skryf verhelderend oor die mens en die 
waarde van lewe wat insluit “genade
dood / bystandsdood”, na alle waar
skynlikheid die volgende etiese vraag
stuk op die kerk se agenda. Gaum dink 
nou anders oor die huwelik as in 2000 
(Veertiende verklaring). Wanneer hy 
egter oor kinders praat, klink dit vir my 
te geyk, veral in die lig van oorbevol
king: “Wie kinders kan hê, maar doel
bewus daartéén besluit, sal wel goed 
moet nadink oor hulle motiewe.” “Sek
sualiteit” (Vyftiende verklaring) kan lid

mate, en predikante, werklik help met 
die verstaan van die gaytekste [my 
woord] in die Bybel.

Oor sy eie pad met ’n gay seun in die 
huis, skryf hy hoe dit op ’n dag aan sy 
eie deur kom klop het. Jy hoor ’n ouer se 
hartseer van ontkenning, maar ook die 
nuwe insig oor tyd heen. Hoofstuk 5 
sluit met ’n toekomsblik oor hoe die NG 
Kerk sou kon lyk. Ek beveel die boek 
graag aan vir lidmate en leraars. Dit is in 
’n gemaklike trant geskryf, bykans ver
halend. Lidmate behoort tot ’n nuwe 
verstaan te kan kom, nie net van die 
“gaykwessie” nie, maar ook ander sake 
wat tans uiters relevant is.
▶ Dr Johan van den Heever is predikant 
by die NG Kerk Rondebosch in Kaapstad.

Skrywer kyk na hofsaak, maak oop oor eie reis

Ons lewenskippie in 
God se hand

Ons lewenskippie gaan soms deur storms wat dreig 
om ons te laat ondergaan. Die Covid-19-pandemie 
is ’n sprekende voorbeeld.

Paulus moes as gevangene na Rome gaan om 
voor die keiser te verskyn. Die houtskip waar-
mee hy moes reis, was sonder ’n kompas en roer. 
In die nag uitgelewer aan die wind en die golwe. 
September tot November was ’n gevaarlike tyd op 
see. Handelinge 27 vertel hoe hierdie skip, met 276 
bemanningslede, in ’n vreeslike storm beland het.

In daardie stormnag het ’n engel aan Paulus ver-
skyn en hom getroos en bemoedig: “Moenie bang 
wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser ver-
skyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid 
die lewe van almal wat hier saam met jou op die 
skip is” (Hand 27:24). God het sy woord gestand 
gedoen. Die skip het vergaan. Maar nie die be-
manning nie. Almal het die land veilig bereik.

God het ons nie ’n stormlose vaart belowe nie, 
maar ’n veilige aankoms. Hy wat in beheer is van die 
wind, die water en die weer, is ook in beheer van 
ons stormgeteisterde lewenskippie. – Kobus Smit 
Photography | www.ks-pictures.co.za

Klein venstertjies op GodKlein venstertjies op God

http://www.ks-pictures.co.za
http://www.ks-pictures.co.za
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Jampie Nel (JN): Vertel kortliks hoe 
het jou pad geloop in die bediening 
en wanneer het jy besluit om teologie 

te studeer?
Maartje van der Westhuizen (MV): In 
my graad 11jaar het twee goed vir my 
baie duidelik geword. Eerstens, dat ek ’n 
mensemens is en tweedens dat ek baie 
lief is vir die Here. Alhoewel niemand 
in my familie ’n predikant is nie, het my 
betrokkenheid by die kerk en VSCV my 
laat besef dat ek uitgeknip is vir die 
werk van ’n predikant.

Ek het in 2008 klaargemaak met my 
gemeentejaar by NG Kerk Aasvoëlkop 
en is in Maart van 2009 beroep na NG 
Kerk Kameeldrif. In 2014 is ek beroep 
na NG Elarduspark vir gesinsbediening 
en werk tans daar.

Vanaf my tweede jaar het ek ook 
beleef dat God my roep om in die breër 
NG Kerk betrokke te wees en ek geniet 
dit steeds om op verskillende taakspan
ne te dien.

JN: Ek dink aan my verhaal as iemand 
wat met ’n roeping gebore is en die ge
nade van die Here regdeur my lewe 
beleef. Ek was in graad 8 op ’n ACSV
kamp toe ek die roeping ontvang het en 
toe ek dit met my ouers deel, vertel hulle 

vir my dat ek voor my geboorte reeds 
aan die Here gewy is. Dit was vir hulle ’n 
bevestiging van die Here se belofte. 
Kort daarna het ’n baie bekende profes
sor van Stellenbosch by die gemeente 
waar my pa predikant was, ’n reeks kom 
doen. Ek het natuurlik baie opgewonde 
met hom gedeel dat ek geroep is om 
teo logie te studeer. Hy het lank stilgebly 
en toe geantwoord: “Nie in my leeftyd 
nie, dogtertjie.” So was daar deur die 
jare soms mense met dieselfde weer
stand as hierdie professor en ek het al
tyd twee sake voor oë probeer hou: 1) 
Die Here het my geroep, en 2) Wees sag 
met mense wat van jou verskil.

Tydens die BAjare was ek die enig
ste meisie saam met 54 manne en het 
werklik gevoel hoe hulle my as hulle 
sussie behandel. Hulle (en enkele do
sente) het my verwelkom in ’n harde, 
onwelkome kerk. Die “vrou in die amp 
van leraar”besluit het aan die einde van 
ons 5de jaar gekom (ek het steeds die 
telegram wat my pa vir my gestuur het) 
en ek was dus deel van die eerste groep 
vroue wat by Stellenbosch gelegitimeer 
is in 1991.

Ek en Marius (Nel, dosent aan die 
US en Kerkbodemedewerker) is in 
1990 getroud en het na ons legitimasie 

aangebly op Stellenbosch vir verdere 
studies. In 1993 was ons saam in ’n pro
ponentspos in Uitenhage Moederge
meente, die gemeente waar ek byna die 
helfte van my kinderjare was. Ons het 
spesifiek vir die gemeente gevra of ons 
dit saam kon doen, want ons het besef 
dat mense gewoond moes raak aan ’n 
vrou op die kansel. Dit was heerlik om 
deel te kon wees van ’n bediening tussen 
mense vir wie ek baie goed geken het en 
baie lief voor was. Hulle het my as hulle 
s’n aanvaar en opgepas.

Marius is in 1994 Doornpoort toe 
beroep, maar voordat hy die beroep 
aanvaar het, wou hy eers seker maak of 
daar vir my sou ruimte wees om deel 
van die bediening te wees. Doornpoort 
het my, saam met hom, met oop arms 
ontvang. Hulle het egter nie oor die 
fondse beskik om my te beroep nie. Ek 
het vir twee jaar as proponent – groot
liks verniet – gewerk voordat die sinode 
toestemming verleen het dat ek georden 
kon word sonder dat ek onmiddellik 
aan die pensioenfonds gaan behoort.

Alhoewel ek van die eerste vroue is 
wat georden is en vir baie lank die enig
ste vrou op rings of sinodale vergade
rings, het ek bitter selde die ervaring 
gehad dat ek nie welkom is nie. Die en
kele kere wat daar insidente was, het my 
geliefde kollegas (ring en sinodaal), dit 
met groot liefde hanteer. In die gemeen
te het ons as kollegaspan gewoon die 
gemeente in drie blokke verdeel en al 
drie van ons het alles gedoen met be
trekking tot die bediening. Dit het die 
gemeente en vir my gehelp om te leer 

dat die vrouedominee ’n dominee is en 
nie net geskik is vir sekere take nie.

In 2011, toe Marius na die Fakulteit 
Teologie by US beroep is, het ek deur 
die hand van die Here, die beroep na 
Oostersee ontvang. Genade op genade.

JN: Wat is die dinge of wie is die mense 
wat jou op jou pad bygestaan het?
MV: Toe ek begin teologie studeer het, 
was die idee van die vrou in die amp 
darem nie meer so vreemd soos in die 
begin nie. Ek sou nie sê dat elke ge
meente of lidmaat op daardie stadium 
daarvoor sou kans gesien het om ’n 
vrou te beroep nie, maar in Pretoria 
ver al was daar al ’n paar vrouedomi
nees.

In my gemeentejaar, sowel as in albei 
gemeentes waar ek bevestig is het ek al
tyd kollegas gehad wat my opgebou en 
ondersteun het. Ek kon myself wees en 
selfs toe ek my twee kinders gehad het, 
was hulle ondersteuning ontsettend 
baie. My kollegas, ook in die breër kerk, 
het my nog altyd ondersteun om meer 
aan te pak en om groot te droom.

Ek is getroud met Zander van der 
Westhuizen, wat ook ’n predikant is, en 
dit het vir seker gemaak dat ek voel ie
mand verstaan my leefwêreld en ’n 
mens kan altyd saam perspektief kry 
oor dinge in die kerk wat jou vies maak 
en pla.

Ek was ook bevoorreg om ’n paar 
vrouedominees, wat voor my klaarge
maak het, te kon bevriend. Hulle het my 
geleer dat ’n mens nie moet vaskyk in 
geslag nie en dat as jy jou werk doen en 

Twee leraars in gesprek 

‘Nie in my leeftyd, dogtertjie’
Toe Kerkbode vir ds Jampie Nel uitnooi om ’n stuk 
te skryf, maak sy ’n sterker teenaanbod: Sy voer 
sommer self ’n onderhoud met nog ’n leraar en 
werk daarby haar eie storie in. Hier volg haar 
gesprek met ds Maartje van der Westhuizen.

Ds Maartje van der Westhuizen Ds Jampie Nel
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Leierskap: Die Josefskleed 
van vele kleure

jouself is, sal dit OK wees. My ervaring 
was dat baie van die kritiek wat ek soms 
gekry het, meer oor my ouderdom was 
as oor my geslag. Ek kan egter nie praat 
vir ander vrouedominees nie.

JN: My ouers se liefde en swaarkry ter 
wille van my, sal ek my lewe lank koester. 
My lewensmaat en geesgenoot, Marius, 
het my gehelp om myself te vind en hy 
bly steeds my klankbord, wysheer en 
plek van afpak. Sy sin vir humor is dik
wels my grootste bron van ontspanning. 
Dan is daar altyd op elke plek geesge
note, kollegas, ’n vriendin en lieflike 
mense wat saam met my op reis is. Ek is 
oneindig dankbaar vir die mense in my 
lewe. Ek is dankbaar teenoor die kerk 
saam met wie ek op reis is en saam met 
wie ek kan groei.

JN: Hoe het die teenwoordigheid van 
vroue (nie net dominees nie) in kerklike 
vergaderings bygedra tot ’n nuwe kul tuur 
van inklusiwiteit, diversiteit en ’n viering 
van die liggaam van Christus? (Hier kan 
’n mens iets oor die bydrae noem, maar 
ook dalk byvoeg dat ons nog nie heeltemal 
verteenwoordigend is nie.)
MV: Ek dink dat die teenwoordigheid 
van vroue in die kerkvergaderings ’n on
gelooflike positiewe bydrae het. Alhoe
wel vroue, net soos mans, ontsettend 

baie verskil en nie oor dieselfde boeg 
gegooi kan word nie, bring vroue tog ’n 
ander hoek na die tafel toe. Die feit dat 
ek ’n ma is, het gemaak dat ek byvoor
beeld ’n klomp ander dinge op die tafel 
kon sit oor die gesinsbediening, dinge 
wat ’n manlike kollega dalk nie aan sou 
dink nie.

Baie ringe praat tot vandag toe nog 
van ’n “broederkring”, dit is baie eksklu
siewe taal. As ’n vrou in die vergadering 
sit, raak dit later baie ongemaklik om 
van ’n broederkring te praat en so word 
’n groep dalk aangemoedig om die 
naam te verander. Dit kan dalk weer lei 
tot verdere insluiting en luister na ander 
stemme.

JN: Diversiteit is ’n geskenk van die 
Here aan sy kerk, of dit nou met ge
slagte, met generasies, met seksuele 
oriën tasie, of selfs taal en kultuur te 
make het. Vroue is maar een aspek 
daarvan. Ek is onlangs aangespreek as 
“broer voorsitter” – dan bid ek telkens 
vir die grasie om ander saam met my te 
neem, eerder as ’n gekrenkte ego te hê 
wat wil aanval. Op ons reis leer ons elke 
dag om nuwe taal en nuwe gewoontes 
aan te leer. Dit is soms bitter moeilik, 
maar ons kan terug kyk en met groot 
dank sien hoeveel mylpale reeds bereik 
is. Aan God die eer.

JN: Wat is jou droom vir die kerk?
MV: My droom is dat die kerk al hoe 
meer sy potensiaal sal ontdek. Ons sien 
dit nou in die tyd van Covid19 en ook 
met ander rampe soos die droogte, dat 
wanneer gemeentes hande vat kom daar 
regtig verandering.

My droom is dat ons mekaar sal ver
sterk en bemoedig om in Jesus se voet
spore te loop. Ek glo regtig dat die kerk 
Jesus se hande en voete is, tog val ons so 
maklik vas in sinlose debatte wat ons 
weg hou van ware kerkwees.

Om Jesus te volg is die beste manier 
om te leef. Jesus het nie vasgehou aan sy 
eie ego nie. Nee, Hy het soos Filippense 
2 sê Homself verneder tot die dood aan 
die kruis. Hy het mag weggegee, Hy het 
grense oorkruis, Hy het verskillende 
mense omarm en na ander se stories ge
luister. My droom is dat ons dit in die 
kerk onder mekaar moet oefen, sodat 
ons dit oor ons eie grense kan uitleef.

My droom is ook dat ons nie bang sal 
wees om diversiteit te omhels nie. Om 
ander te omhels, verryk jy ook jou eie 
menswees.

JN: Watter snaakse dinge het jy al in die 
bediening beleef wat jy eendag vir jou 
kleinkinders wil vertel?
MV: Ek het een Sondag vir ’n gesin 
buite die gemeente gewag, ek wou hulle 

ontmoet voor ek hulle baba doop. Ons 
is ’n makrogemeente en ek was nog 
nuut, so hulle het my nog nie geken nie. 
Toe ek hulle buite kry, vra hulle of ek 
die doopkoördineerder is.

JN: Ek doen een oggend in die Kaapse 
stormweer huisbesoek en die tannie vra 
vir my: “Wat maak jy hier in hierdie 
weer, my hartjie?” Ek sê vir haar: “Ek is 
die dominee, Tannie, en ek doen my 
werk.” Sy antwoord: “O, ek weet jy is die 
dominee, maar watse werk doen jy?”

Ek moes in 1998 vir ’n operasie gaan en 
toe ek by die hospitaal opdaag, het hulle 
my in ’n mansaal ingeboek – hulle het 
gereageer op my titel en nie verder ge
lees nie. Gelukkig kon die hospitaal dit 
regstel.

In Doornpoort het ek gereeld ge
hoor: “Jampie, sê groete vir die domi
nee.” Dit was vir my ’n kosbare bevesti
ging dat hulle met my ’n verhouding 
het en dat ’n titel ons nie skei nie.
▶ Ds Jampie Nel is predikant by NG 
Oostersee in die noordelike voorstede 
van Kaapstad. Sy is drie en twintig jaar 
reeds ’n predikant, maar werk al as 
predikant vir 29 jaar.
▶ Ds Maartje van der Westhuizen is 
predikant by NG Elarduspark in Preto-
ria en reeds twaalf jaar ’n predikant.

JURIE VERMEULEN

Waarom is die tema van leier
skap altyd ’n relevante, fassi
ne rende onderwerp? Mis

kien is dit omdat daar dikwels ’n 
hard  nekkige vaagheid aan vasklou. 
Som  mige meen dat leierskap soos 
skoon heid is – maklik om raak te sien, 
maar moeilik om te beskryf! Hierdie 
vaagheid talm, ten spyte van die feit dat 
daar waarskynlik honderde kilometers 
boekrakke propvol leierskapboeke van 
alle tipes en tale regoor die wêreld staan.

Een rede vir die vaagheid rondom 
die presiese aard van leierskap hang 
saam met die feit dat dit ’n baie kom
plekse sisteem is. ’n Interafhanklike 
net werk van sosiale, persoonlike, besig
heids, finansiële, kulturele en gods  diens
tige elemente vorm deel van hierdie 
sisteem, wat ’n disoriënterende, kalei
doskopiese effek op leierskap uit oefen. 
Vandaar ons Josefskleedmetafoor. 
Christelike leierskap is dikwels nóg 
meer ondeursigtig omdat daar so ver 
min werklik eksege tiese navorsing ge
doen is, en ook omdat die tema so wyd 
verspreid lê deur die  1 500 bladsye van 
ons Bybel.

’n Tweede rede waarom leierskap 

ons fassineer, is die grondliggende 
belang rikheid daarvan. Die gehalte 
van leierskap in enige situasie is ge
woonlik die deurslaggewende faktor 
wat die uitkoms bepaal. Dit is waar 
van individue, gesinne, kerke en mul
timiljardrand kor porasies. Dekade na 
dekade kom behoeftebepalings in or
ganisasies, klein en groot, sekulêr of 
godsdienstig, tot dieselfde gevolgtrek
king – effektiewe leierskap bly een
voudig ons dringendste behoefte en 
grootste worsteling. Ons grootste uit
daging is gewoonlik nie werklik ’n te
kort aan hulpbronne nie, dit is ’n ge
brek aan onderneming en innovering, 
kragte wat gewoonlik deur effektiewe 
leierskap vrygestel word in organisa
sies. Onder normale om stan dighede is 
hulpbronne gewoonlik bloot die by
produk van hoë kwaliteit leierskap en 
effektiewe organisasies. Jesus het 2 000 
jaar gelede ook op die deurslagge
wende belangrikheid van leierskap ge
wys waar Hy in Matteus 15:14 sê: “Laat 
staan hulle maar; hulle is blinde leiers 
van blindes. As ’n blinde ’n blinde lei, 
val altwee in die sloot.”

Om verder uit te brei op ons pro
bleemstelling vra ons die vraag: Waar

om is daar so ’n tekort aan uitstekende 
leiers in die wêreld? Dit is ’n vraag wat 
dr ChamorroPremuzic, ’n sielkundige 
navorser wat op leierskapsontwikke
ling fokus, probeer antwoord. Die eer
ste voordiehandliggende rede is die 
reeds vermelde talmende vaagheid 
rond om die onderwerp. Hy het egter 
op die volgende bykomende redes af
gekom: (1) Mense kies dikwels leiers 
op grond van hulle selfvertroue, in 
plaas van hulle historiesbewese vaar
dighede; (2) op grond van hulle charis
matiese persoonlikhede, in plaas van 
dienswilligheid, en laastens, (3) op 
grond van hulle kommunikasievaar
dighede in plaas van eienskappe soos 
integriteit en menseverhoudings.

Voordat ons almal met ’n moede
lose sug ophou lees, moet ek be klem
toon dat leierskap nie ’n totvaagheid
ge doemde onderwerp, virewigverlore 
saak is nie! Inteen deel, die positiewe 
wesensaard van leierskap, en veral van 
Christelike leierskap, word duidelik ge
noeg deur veral die apostel Paulus 
blootgelê in sy briewe aan splinternu
we gemeentes. So duidelik, dat daar ’n 
praktieswerkbare leierskapmodel of 
raamwerk, be staan de uit vyf een

voudige, dog transforme rende begin
sels in sy briewe lê en wag om raak
gesien te word. Hierdie lewe gewende 
beginsels dra die Waarheidsaad van 
die Gees in hulle binneste wat vryma
kende transformasie bring oral waar 
dit gekoester en uitgeleef word. In ’n 
volgende artikel in hierdie reeks sal 
ons kyk na wat presies leierskap in die 
algemeen, en Christelike leierskap in 
die besonder is. Ons sal ook die vyf 
Pau liniese leierskapbeginsels afstof en 
besin oor hulle betekenis en implika
sies vir ons as Christelike leiers.
▶ Dr Jurie Vermeulen is Nasionale Di-
rekteur van FEBA Radio SA, ’n interna-
sionale Christelike media-organisasie 
wat die evangelie wê reldwyd in meer as 
vyftig minsbereikte lande verkondig. 
Besoek www.febaradio.co.za

http://www.febaradio.co.za
http://www.febaradio.co.za
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die afgeleë plek, en sy dissipels besef die 
skare moet kos kry, is hulle voorstel dat 
Jesus hulle moet wegstuur. Jesus antwoord 
egter dat hulle die skare moet kos gee.

Nadat Jesus na Gennesaret gereis het, 
stroom siekes weer na Hom terwyl sy 
konflik met die leiers uit Jerusalem 
eska leer. Daarom onttrek Jesus Homself 
na die aangrensende heidense gebiede 
(15:2128) om vir ’n wyle weg te kom 
van die eise van sy bediening in Galilea. 
Hier word Hy egter om hulp geroep 
deur ’n Kanaänitiese vrou. Volgens Mat
teus het Jesus haar geïgnoreer en was sy 
dissipels se versoek dat Hy haar weg

 VERSTAAN  VERSTAAN die die BybelBybel
MARIUS NEL

Die Matteusevangelie vertel tel
kens van Jesus en sy dissipels se 
reaksie op die nood van die 

wêreld. Dit vertel egter nie net van hoe 
Jesus die skare innig jammer gekry 
(14:14; 15:32) en hulle gehelp het nie. 
Dit vermeld ook Jesus se herhaalde be
hoefte om vir ’n wyle weg te kom van 
die skares van behoeftiges asook dat sy 
dissipels hulle dikwels wou wegstuur.

So sonder Jesus Homself af op ’n ver
late plek nadat Hy van Johannes die Do
per se dood verneem het (14:1321), maar 
volg ’n skare Hom sodat Hy hulle siekes 
kan genees. Wanneer dit aand word op 

stuur want haar geskree pla hulle (15:23). 
Jesus vertel haar vervolgens van sy fokus 
op Israel en sy vertel Hom van haar 
dogter. Uiteindelik loof Jesus haar vir 
haar geloof en genees Hy haar dogter.

In die daaropvolgende gedeelte is die 
skare behoeftiges terug en vir drie dae 
genees en versorg Jesus hulle terwyl Hy 
worstel met die vraag of Hy hulle nie 
moet wegstuur nie (15:32).

Matteus se vertelling van die bedie
ning van Jesus is eerlik oor die geweldi
ge eise wat die aanspreek van die nood 
van ander meebring. Dat dit dikwels lyk 
asof die enigste opsie is om hulle weg te 

Die nood van ander (en die eise op ons)
stuur, want hulle nood is net te oorwel
digend. Matteus dui ook daarop dat dit 
nodig is om jouself vir tye af te sonder 
ten einde nuwe krag te ontvang.

En tog is afsondering en wegwys vol
gens Matteus uiteindelik nie die roeping 
van die volgelinge van Jesus nie. As sag
moediges, barmhartiges, treurendes, 
hongeresvirgeregtigheid en vredema
kers word hulle eerder uitgestuur om ’n 
verskil in die wêreld te maak. Vir Jesus 
is hulle die geseëndes wat God se 
koninkryk sal ontvang (5:310).
▶ Prof Marius Nel doseer Nuwe Tes-
tament aan die Universiteit Stellenbosch.

LOURENS BOSMAN

L aatmiddag, op die koudste dag 
van die winter, stap ek na die 
agterste deel van ons erf om ’n 

paar stukke hout te gaan kloof vir ’n 
kaggelvuur. In die oomblikke toe ek op 
die Wendyhuis se stoepie staan om die 
byl te kry, hoor ek ’n stem van die sy
paadjie af. Iemand roep na my: “Asse
blief Morena, die koue maak my dood. 
Kan jy my nie help met geld om terug te 
gaan na Hammanskraal, na my huis toe 
nie?” Ek loer oor die tuinmuur en sien 
sy grys hare bo die masker. “Ek het net 
R20 in my beursie,” sê ek. “Enige bietjie 
sal help,” sê hy.

Ek soek rond vir genoeg geld om die 
ou man te help, bietjie geïrriteerd oor 

hoe lank dit vat terwyl die son vinnig 
sak en die hout nog gekap moet word. 
Maar, na ek uiteindelik geld uit my seun 
se beursie kon leen, dink ek hieroor. Dit 
is eenvoudig nie reg dat ’n ou man in die 
strate loop en hoop dat iemand hom sal 
help met ’n bietjie geld om by sy huis te 
kom nie. Sy oordadige dankies en sy 
groet “God sal jou seën” laat my nogal 
ongemaklik voel.

’n Klomp dinge oor ’n gestuurde lewe 
word in daardie klein gebeure vir my 
duidelik. Jy kan nie vir almal sorg nie, 
maar sorg vir diegene wat die Here oor 
jou pad bring. Marinda van Niekerk 
van PEN en Winterhoop, het dit mooi 
gesê: Sorg vir mense wat jy sien, in jou 

onmiddellike omgewing, op die hoek 
van jou straat, in jou wêreld.

Ons moenie onderskat hoe die Here 
gebeure laat saamval nie. Net vóór ek 
geloop het om te gaan hout kap, het ek 
die NidCram verslag oor honger in die 
tyd van Covid19 gelees. Ek is attent ge
maak op die omvang van die nood. En 
op die oomblik toe my kop bo die tuin
muur uitsteek, loop iemand in nood 
verby. Dit is nie toeval nie, skrywers oor 
spiritualiteit noem dit sinchronisiteit, 
die manier hoe God oënskynlik gebeure 
laat saamval en juis daarin op die toneel 
verskyn.

God skep vir ons geleenthede om sy 
gestuurdes te wees. Ons moet toelaat 

 GESTUUR GESTUUR God skep geleenthede
dat die Gees ons hart aanraak en ons oë 
daarvoor oopmaak. Ons hart moet 
aangeraak word, anders beleef ’n mens 
dit as ’n las. Onthou wat Rassie Erasmus 
na die Wêreldbekeroorwinning gesê 
het: “Om hoop te gee, is ’n voorreg”. 
God skep geleenthede waar ons sy liefde 
en hoop in die wêreld kan indra.

Dit is goed om oor sistemiese pro
bleme te dink en oplossings daarvoor te 
soek. Ons kan nie onreg in die same
lewing ignoreer nie. Maar dit is ook 
goed om op klein plaaslike vlak in die 
lewe van een mens ’n verskil te maak.
▶ Dr Lourens Bosman is die algemene 
bestuurder in die kantoor van die Alge-
mene Sinode.

JOHAN VAN DER MERWE

In die geskiedenis van SuidAfrika is 
die begrip verskroeide aarde nie on
bekend nie. Tydens die tweede 

SuidAfrikaanse oorlog van 18991902 
het die optrede van die Britse magte 
onder leiding van Milner en Kitchener, 
waarin plase afgebrand is en mense se 
manier van lewe verwoes is, bekend ge
word as ’n beleid van verskroeide aarde. 
In sy toespraak voor die Algemene 
Sinode in Oktober 1994 het oudpresi
dent Nelson Mandela die term weer 
opgehaal toe hy na apartheid verwys het 
as ’n beleid van verskroeide aarde. Wat 
op die oomblik onder leiding van die 
ANCregering in SuidAfrika aan die 
gebeur is, is niks anders as ’n nuwe 
vorm van verskroeide aarde nie.

Alhoewel geen regdenkende mens 

die gevaar van Covid19 of die erns van 
die pandemie sal ontken nie, lei drako
niese en onlogiese reëls en regulasies 
van die regering tot grootskaalse ar
moede en hongersnood. Terwyl be
sighede toemaak, nywerhede in duie 
stort en miljoene mense hulle werk ver
loor en in armoede gedompel word, 
vergryp die staat hom aan die persoon
like regte van mense. Besoeke aan fami
lie en vriende word verbied omdat die 
staat nie kan “beheer wat in huise ge
beur nie”. Terwyl jy nie mag kuier saam 
met lewendes nie, mag jy darem be
grafnisse van dooies bywoon. Dit is niks 
anders as ’n beleid van verskroeide 
aarde wat nie net op ekonomiese gebied 
nie, maar ook op sosiale gebied mani
festeer. Dit raak die NG Kerk direk om

dat die lewe van lidmate verwoes word.
Die beleid van verskroeide aarde is 

egter ook in die NG Kerk op godsdiens
tige vlak sigbaar. Alhoewel die staat aan 
kerke die “groot guns” bewys het deur 
toestemming te verleen dat byeenkom
ste, beperk tot 50 mense, wel mag plaas
vind, word die hoeveelheid mense wat 
in casinos toegelaat word bepaal deur 
die oppervlak van die gebou. Boonop 
word duisende kinders op skoolterreine 
en in klaskamers toegelaat. Dit is ’n ver
grype aan die wese van kerkwees soos 
dit nog nooit in die geskiedenis plaas
gevind het nie. Dr Braam Hanekom vat 
dit raak deur na die kerk te verwys as ’n 
viersilinderenjin wat tans net op twee 
silinders loop. Terwyl tegnologie dit vir 
gemeentes moontlik maak om voort te 

TERUG TERUG NA DIENA DIE TOEKOMS TOEKOMS
gaan met Woordverkondiging (kerug
ma) en daar met groot oorgawe gesorg 
word vir die noodlydendes (diakonia) 
het aanbidding (leitourgia) en saam
wees (koinonia) skouspelagtig in vlam
me opgegaan. Net so min as wat ’n vier
silinderenjin net op twee silinders kan 
bly funksioneer, net so min gaan die 
kerk dit regkry. Gemeentes gaan nie op 
You Tube oorleef nie.

Die groot vraag is hoe lank die NG 
Kerk en ander kerke die beleid van ver
skroeide aarde gedweë gaan aanvaar. 
Miskien is dit nodig dat kerke in Suid
Afrika hulle stem dikmaak en stand
punt inneem voordat dit te laat is.
▶ Prof Johan van der Merwe doseer kerk-
geskiedenis aan die Universiteit van Pre-
toria.

‘Verskroeide aarde’ daag kerk uit



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/
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BEROEP: Ds Jurie Johannes Blom van Bethal na Klawer.
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AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
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Om te adverteer in Kerkbode, 
kontak Hanlie Raath:

Tel: 023 342 6030
Sel: 072 357 8914

E-pos: woes@mweb.co.za

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 familiegevoel 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

IN MEMORIAM

Lees die volledige huldeblyke by
kerkbode.co.za
Klik op die In Memoriam-skakel.
Om ’n huldeblyk aan ’n afgestorwe naasbe- 
staande te skryf, klik op die skakel soos
in die skermgreep hiernaas aangedui.

Hierdie is verkorte weergawes van doodsberigte 
wat in die 2020-Jaarboek gepubliseer is. Om die 
Jaarboek te bestel teen R340, stuur ’n e-pos na 
bestel@bmedia.co.za of besoek ons e-winkel by 
www.bybelmedia.co.za

Christoffel Francois van der Berg 
is op 4 April 1935 in Bloemfontein 
gebore. 

Hy begin sy skoolloopbaan in 
1960 op Petrusburg en matrikuleer 
in 1971 aan die Hoërskool ACJ 
Jooste te Petrusburg. Cassie was 
onderhoofseun van die skool. 

Cassie doen in 1972 sy weermag-
opleiding en studeer daarna aan 
die UOVS in Bloemfontein, waar 
hy die BA Admissie-graad in 1975 

verwerf. Hier ontmoet hy mej Em-
mie Pretorius.

Hy word einde 1981 as propo-
nent gelegitimeer en behaal ook 
die meestersgraad in die teologie 
aan die Universiteit Stellenbosch. 

Hy tree af in 2013 op Trompsburg. 
Op 9 Oktober 2019 het hy geval en 
is met breinbloeding en skedelbreuk 
in die hospitaal opgeneem waar hy 
op 16 Oktober 2019 sterf.  
– Gerdrie van der Merwe

DS CASSIE VAN DEN BERG (BA, BTh) 4 April 1953 – 16 Oktober 2019

Hugo Hendrik van der Linde is op 22 
Augustus 1961 gebore te Welkom. 

Hugo begin sy skoolloopbaan in 
1968 aan die Laerskool Rheede-
poort in Welkom en is later van 1975 
tot 1977 leerling aan die Hoërskool 
Gimnasium in Welkom. In 1978 word 
hy leerling aan die Hoërskool Parys, 
waar hy in 1979 matrikuleer. 

Op Potchefstroom ontmoet hy sy 
vrou Charlotte Desiré Visagie, met 

wie hy op 14 Julie 1984 getroud is. 
Uit die huwelik is twee kinders ge-
bore: Charne van der Linde (1987) 
en Henko van der Linde (1990).

Tydens dr Hugo van der Linde 
se langverlof, het hy en sy vrou 
Charlotte beplan om op ’n bootreis 
te gaan. Op Sondag 27 Januarie 
2019 sterf hy skielik in Durban aan 
’n hartaanval in die ouderdom van 
57 jaar.  – Gerdrie van der Merwe

DR HUGO VAN DER LINDE (BA, BTh, MTh, PhD)
22 Augustus 1961 – 27 Januarie 2019

Christiaan Johannes van Lill is op 
13 April 1945 gebore te Garies. 

Christie begin sy skoolopleiding 
in 1951 aan die Laerskool Graaf-
water en word in 1958 leerling van 
die Hoërskool Graafwater. 

Christie voel geroepe om pre-
dikant te word en behaal in 1969 
die BA-graad aan die Universiteit 
Stellenbosch.

Hy trou met mej Brenette Groe-
newald.

Prop CJ van Lill word op 22 

Februarie 1975 met handopleg-
ging bevestig in die NG Gemeente 
Ysterplaat-Suid, waar hy hard werk 
en diep spore trap. ’n Beroep kom 
na die NG Gemeente Sonnekus in 
Milnerton, waar hy op 12 April 1981 
ontvang en bevestig word. In hierdie 
gemeente bedien hy die gemeente 
23 jaar lank, totdat hy op 30 April 
2005 sy emeritaat aanvaar.

Ds CJ van Lill sterf op 13 April 
2019 op sy 74ste verjaarsdag. – 
Gerdrie van der Merwe

DS CHRISTIE VAN LILL (BA, BTh) 13 April 1945 – 13 April 2019

Pieter Christiaan van Rooyen is op   
5 Desember 1925 gebore te Beth-
lehem in die Noordoos-Vrystaat. 
PC begin sy skoolloopbaan in 1933 
aan die Laerskool Daniëlsrus en is 
van 1940 tot 1943 leerling aan die 
Hoërskool Voortrekker in Bethle-
hem. Hier matrikuleer hy in 1943.

Hy voel geroepe om predikant te 
word en vertrek in 1944 na die Uni-
versiteit Stellenbosch, waar hy die 
BA-graad verwerf en later ook die 

MA-graad. Hy word aan die einde 
van 1951 as proponent gelegitimeer. 
Prop PC van Rooyen trou op 4 Ok-
tober 1952 met mej Cecilia Mostert, 
’n lewensmaat wat op 19 Augustus 
1991 sterf. Uit hulle huwelik is vyf 
kinders gebore.

Na sy aftrede het ds en mev PC 
van Rooyen in Villiersdorp bly woon, 
waar hy nog gewoon het tot met sy 
afsterwe op 24 April 2019. – Gerdrie 
van der Merwe

DS PC VAN ROOYEN (BA, MA) 5 Desember 1925 – 24 April 2019
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Jaarboekvan die Nederduitse Gereformeerde Kerke

2020

"Want alles wat uit God gebore is,  oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof." – 1 Johannes 5:4
NGK JAARBOEK 2019_PRINT.indd   1

06/11/2018   9:14:53 AM

Bevat die sinodale, rings-, gemeente- en 
predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in 
Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke 

in die buiteland.

Plaas jou bestelling só:
Pos: Jaarboek, Posbus 5, Wellington 7654 
Tel: 0860 26 33 42 l Faks: 021 873 0832 

E-pos: bestel@bmedia.co.za

van die NG Kerke
Jaarboek

Jaarboek van die NG Kerke 2020 verskaf al langer as 160 jaar 
belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerk-
kantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van 
die NG Kerke 2020, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan 
sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

’n Tjek ten bedrae van:
R ...................., ..........  word ingesluit
Maak tjek uit aan: Bybel-Media Handel

Plaas op rekening van:
...............................................................................

Direkte inbetaling aan:
Bybel-Media Handel, ABSA Bank, 
Reknr 405 433 6340, Takkode 632005.
Faks depositostrokie na 021 873 0832
of e-pos dit aan bestel@bmedia.co.za

2. Betalingswyse

Pos aan gemeente/instansie/individu: 
......................................................................................
Adres: ..........................................................................
................................................ Poskode: ....................

Telefoonnommer by afleweringadres:
......................................................................................

Bestelling geplaas deur: ............................................
Handtekening: ............................................................

3. Afleweringsadres

Vir meer inligting en produkte, besoek ons e-winkel by www.bybelmedia.co.za
Deeloproepe: 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
•	 Geen posgeld betaalbaar nie.  

Bybel-Media – jou vennoot in geloof en bediening.

Beskikbaar in Januarie 2020

Gebruik een van die volgende as  
verwysingsnommer:
Rekeningnommer + JB

of
Gemeentenaam + JB

NB

 NG GEMEENTE VILLIERS – OVS
Vakature: DRIE JAAR VASTETERMYN 

GEMEENTEPROFIEL
• Die NG gemeente Villiers is ’n plattelandse gemeente in die Noordoos-Vrystaat. 
• Die gemeente bestaan uit 200 lidmate, waarvan 40 dooplidmate is.  
• Die gemeente werk goed saam met die NGKA in Qalabotjha.
• Die erediens vorm die hart van die gemeente se aktiwiteite .
• Die gemeentevisie is: Bring bymekaar in sy koninkryk wat bymekaar hoort. 

LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE
Sien uitgebreide advertensie in KERKNUUS en VRYPOS.

VERGOEDINGSPAKKET
• Die vergoedingspakket is met kandidate onderhandelbaar, met skaal 5 van die  
 sinodale traktement as maksimum.  
• Indien dit tot voordeel van beide partye strek, en binne die vermoë van die
 gemeente is, kan die termyn verleng word. Tentmakers kan ook aansoek doen. 

AANSOEKE
• Per e-pos met minstens drie resente referente na: ngkvilliers@vodamail.co.za of 
 org@dupdrie.com 

• Vir meer inligting skakel Org du Plessis (082 784 0167), TJ Lessing 
 (079 202 1251) en konsulent, ds JT Kemp (072 425 8537).

• Aansoeke sluit op 31 Augustus 2020.  
• Diensaanvaarding 1 Jan 2021, onderhewig aan die inperkingmaatreëls. 

• Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurt.



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. 

   ?? ?????????? 201331 Julie 2020

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. 

Kleinadvertensies   19

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

NG KERK
BEROEP: Prop Gerhard Enslin na Sederpark (Lich-
tenburg); prop Janco Mocke na Bonaeropark; prop 
Hendrik Ostenwaldt Niemandt (Waldo) na Jubilaté.

NOORD-KAAPLAND
EMERITAAT
Ds JA van Schalkwyk het op 23 Feb 2020 te Kathu 
sy akte van demissie by emeritaat ontvang tydens 
die aanddiens. Dit is geldig vanaf 1 Mrt 2020 (Ds 
Roné Vosloo, Leraar, 05.03.2020).

BEVESTIGING
Ds JA van Schalkwyk is op 1 Mrt 2020 by NG 
gem Deben bevestig as predikant in ’n bepaalde 
termyn-predikantspos. Hy is bevestig deur ds Roné 
Vosloo van die NGK Kathu. (Ds Roné Vosloo, Leraar, 
05.03.2020).

HOËVELD
DEMISSIE
Kennis word gegee dat dr GJPJ van der Merwe 
op 29 Feb 2020 sy akte van demissie ontvang het 
vanaf NG Bonaeropark. Die akte van demissie is 
ontvang na die verstryking van die kontrak vir ’n 
vastetermynpos. (Ds HG Holtzhausen, 05.03.2020).

20 Maart 2020

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

18   Amptelik

Die volgende uitgawe van Kerkbode, verskyn op 17 April.

 DWARSWEGSTRAND
5 km vanaf Groot-Brakrivier, 25 km van George asook Mosselbaai. Ten volle toegeruste 4 en 

3 slaapkamer-huise (sommige met motorafdakke) reg voor op die see,  
2-slaapkamerwoonstelle, seefrontwoonstelle (slaap 2) – stap afstand van 
die see, 34 staanplek woonwapark (drie ster geradeer) met krag-, water-
punte en braaigeriewe, sommige staanplekke reg voor op die see, 24 uur 

sekuriteit by ingang. 

Kontak by 044 879 1010, bespreek aanlyn by 
www.dwarswegstrandoord.co.za of stuur ’n e-pos na:

oordbesprekings.dwarswegstrand@axxess.co.za 

Spesiale tariewe vir SAOU-lede en pensioenarisse.

IN MEMORIAM

Lees die volledige huldeblyke by
kerkbode.co.za
Klik op die In Memoriam-skakel.
Om ’n huldeblyk aan ’n afgestorwe naasbe- 
staande te skryf, klik op die skakel soos
in die skermgreep hiernaas aangedui.

Hierdie is verkorte weergawes van doodsberigte 
wat in die 2020-Jaarboek gepubliseer is. Om die 
Jaarboek te bestel teen R340, stuur ’n e-pos na 
bestel@bmedia.co.za of besoek ons e-winkel by 
www.bybelmedia.co.za

Pieter Jacobus Nieman is op 25 
Januarie 1934 gebore te Venters-
burg in die hart van die Vrystaat.

Piet Nieman begin sy skoolloop-
baan in 1940 op Hennenman en 
matrikuleer in 1953 aan die plaaslike 
Hoërskool Hennenman.

Piet se voorbereiding vir sy teolo-
giese opleiding ontvang hy aan die 
Universi teit van Suid-Afrika en hy 
volg daarna ’n vierjarige kursus aan 
die Sendinginstituut op Wellington. 

Aan die einde van 1960 word hy as 
proponent gelegitimeer. 

Na ’n leeftyd van diens in die 
koninkryk van die Here, sterf ds Piet 
op 20 Junie 2014 in die Strand. Ty-
dens ’n huldigingsdiens is daar met 
groot waardering melding gemaak 
van sy sterk roeping en sy geeste-
like arbeid tot die einde van sy lewe. 
Hy het tydig en ontydig die Here 
se Woord met oorgawe verkondig.  
– Gerdrie van der Merwe

DS PIET NIEMAN (Sendinginstituut) 
25 Januarie 1934 – 20 Junie 2014

Jurianus Marthinus Gaukus Prins 
is op 7 Januarie 1938 gebore in 
Kaapstad. 

Hy begin sy skool opleiding in 
1944 aan die Laerskool Epping en 
is daarna leerling aan die Hoër-
skool Goodwood, waar hy in 1953 
matrikuleer. In 1955 begin hy met sy 
BA-graad aan die Universiteit Stel-
lenbosch. In 1958 word die jong Rian 
Prins student aan die Teologiese 
Seminarium in die Eikestad. 

Prop JMG Prins word op 7 April 
1962 met handoplegging ontvang 
en bevestig in die NG Gemeente 
Diamantveld.

Die jong ds Rian Prins trou op 23 
Maart 1963 met mej Elise Clark. Uit 
die huwelik is vier kinders gebore, 
drie seuns en ’n dogter. 

Hierdie besondere mens en 
leermeester van predikante sterf 
op 22 Augustus 2018. – Gerdrie 
van der Merwe

PROF RIAN PRINS (BA Hons, BD, DTh)
7 Januarie 1938 – 22 Augustus 2018

Lukas Antonie Schoonees is op 17 
Oktober 1932 gebore te Theunissen 
in die Oranje-Vrystaat. 

Anton begin sy skoolopleiding in 
1939 aan die Laerskool Theunissen 
en word in 1947 leerling aan die 
Hoërskool Theunissen. Nadat hy 
die BA-graad aan Tukkies verwerf, 
vertrek Anton na Stellenbosch, 
waar hy in 1955 student word aan 
die Teologiese Seminarium in die 
Eikestad. Hy word aan die einde 
van 1958 as proponent gelegitimeer. 

Hy ontmoet op Stellenbosch vir mej 
Helene Geldenhuys, met wie hy op 
20 Februarie 1958 getroud is op 
Hermanus. Tydens hulle bediening 
in vyf gemeentes, het sy haar man 
met liefde en deernis bygestaan. Uit 
hulle huwelik is twee kinders gebore.

Na ’n onsuksesvolle operasie in 
Kaapstad, is hy verplig om op 29 
Ju lie 1990 ver vroegde emeritaat 
te aanvaar.

Hy sterf op 13 Februarie 2019 in 
Kaapstad. – Gerdrie van der Merwe

DS ANTON SCHOONEES (BA) 17 Oktober 1932 – 13 Februarie 2019

George Madder Steyn is gebore op 
26 Februarie 1931 in ’n klein sink-
dakhuisie op die plaas Rietvlei, agt 
kilometer van Swartruggens. 

Madder begin sy skoolopleiding 
in 1938 aan die Laerskool Swartrug-
gens en matrikuleer in 1949 aan die 
Hoërskool Rodeon op Swartrug-
gens. In 1951 begin Madder met sy 
BA-studie en studeer dit buitemuurs, 
waarna hy in 1953 die BA-graad 
verwerf met Grieks en Hebreeus wat 
hom toegang gee tot die Fakulteit 

Teologie (Afd B) aan die Universiteit 
van Pretoria. Hy tree in die huwelik 
met mej Maretha Bosman op 29 
Januarie 1958.

Ds Madder skryf ’n outobiografie 
van sy lewe en die boek Madder 
Steyn: Genadejare is ’n kosbare 
geskenk aan die NG Kerk wat die 
lewensbeeld van hierdie besondere 
man van God beskryf.

Hy sterf op 9 September 2019 
na ’n kort siekbed. – Gerdrie van 
der Merwe

DS MADDER STEYN (BA) 26 Februarie 1931 – 9 September 2019

GOEDGEGUN GEMEENTE
In biddende afhanklikheid nooi die gemeente Goedgegun leraars, proponente en emeriti 

om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos.

GEMEENTEPROFIEL:
Goedgegun-gemeente bestaan uit vier preekpunte: Manzini met ongeveer 23 besoek-
punte, Nhlangano met ses, Big Bend met 10 en Mosambiek met agt. Goedgegun is die 
enigste Afrikaanse kerk in Eswatini. Die gevolg is dat ’n aantal mense wat lidmate is van 
ander denominasies by ons inskakel. 
Die verskillende preekpunte word elke derde Sondag om die beurt bedien deur die pre-
dikant wat gestasioneer is in Manzini. By Manzini is gewoonlik elke Sondag ’n diens. Be-
soekende leraars preek by Manzini op die twee Sondae per siklus wat die plaaslike leraar 
by die ander punte diens doen. Oggenddienste vind plaas teen 9:00 by eersgenoemde 
drie punte. Op Manzini/Big Bend se Sondag reis die predikant na die diens na Namaacha/
Goba-omgewing in Mosambiek waar die diens plaasvind teen 12:00 die middag. Verdere 
kontak met die groepe by Manzini, Nhlangano en Big Bend word gemaak deur Bybelstu-
dies.

LERAARSPROFIEL:  
•         ’n Evangeliese leraar, wat lief is vir die Here en omgee vir mense. 
•         ’n Leraar vir wie gebed belangrik is.                                                                                                                       
•         Normale pligte soos in die Kerkorde Art 9 uiteengesit.
•         Meelewing met aktiwiteite van die gemeentelede.
•         Gemaklik wees met lidmate van alle ouderdomme.
•         Administratiewe vaardighede sal ’n aanbeveling wees.
•         Die vermoë om te help met instandhouding sal ’n aanbeveling wees.
•         Die leraar moet bereid wees om saans te reis na afloop van Bybelstudies.

POSBESKRYWING:
•         Hierdie pos is vir ’n driejaar-termyn.
•         Indien dit tot die voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë  
          van die gemeente is, kan die termyn verleng word.

VERGOEDING:
•         Vergoeding is onderhandelbaar.
•         ’n Ruim pastorie word voorsien.
•         Gemeentevoertuig word voorsien.

AANSOEKE:
•         Stuur ’n kort aansoek met CV (totaal 3-4 bladsye). Sê kortliks hoekom jy aansoek
          doen vir die pos.
•         Kontakbesonderhede van drie verwysings.
•         Kandidate mag vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.
Rig aansoeke aan: Die Kerkraad, e-pos: nggoedgegun@swazi.net

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 30 April 2020.

NAVRAE:
•         Jozua Scheepers: 00268 76025930.
•         Eddie Joubert :      00268 76036536.

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.
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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
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AKKOMMODASIE

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

HARTENBOSHARTENBOS
Moderne vakansiewoonstelle

teen billike tariewe.
Gratis brosjure per e-pos

Tel: 083 382 2007, 044 695 2293
ernstvb@telkomsa.net   Web: www.villab.webs.com

KOM GENIET JEFFREYSBAAI 
TEEN BEKOSTIGBARE 

PRYSE BINNE- EN BUITE- 
SEISOEN!

Kontak Thea: 042 293 
4361, 079 493 6114

www.jbayproperties.com
thea@jbayhuizemark.com
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MARGATE/
MANABASTRAND
Fantastiese uitsig. Reg op 

die see. Naby noord- en hoof- 
strand. 2- en 3-slaapkamer- 

woonstelle, ten volle toegerus. 
Veilige parkering. Billike tariewe. 
Skakel LEONIE 082 871 6380 

of  MARIE 082 822 7009
Tel: 018 771 4666.

ROOIELS/WES-
KAAP

Strandhuis met pragtige 180° 
see-uitsig te huur vir Des/Jan. 

Braaiplek buite op dek. 2 Slaap-
kamers, 2 badkamers. Kombuis 

ten volle toegerus. Reg deur die jaar beskikbaar asook 
Des/Jan. Des vakansie - minimum 12 dae, buite seisoen: 

minimum 5 dae. Bring eie linne. Afdak vir motor.  
Tel: 082 684 4458

UVONGO: Pragtige selfsorgva-
kansiewoonstel. Slaap 4-6 per-
sone. Goed toegerus. Mooi see-
uitsig. Grondvloer. Swembad en 
braai op stoep. Veilige kompleks. 
Toesluit-motorhuis. 5 min stap 
vanaf hoofstrand. Buiteseisoen: 
R350 pd, skoolvakansies: R550 
pd tot 15 Des. 15-31 Des: R650 
pd. Skakel Val, 082 561 6141 
of e-pos: val.koegelenberg@
eskom.co.za

LICORNA BEACH
UMHLANGA ROCKS, NOORDKUS

Luukse seefront-vakansiewoonstelle. 
Slegs 20 km noord van Durban.

Volledig toegerus
Lugreëling

Satelliet-TV
Diens
Swembad

SENIOR BURGERS: “Geen trappe van 
woonstel na strand”

Besprekings: Tel: 031 561 2344, faks: 031 561 2974
Lagoonrylaan 82, Posbus 554, Umhlanga 4320

E-pos: licorna@intekom.co.za  
Webwerf: http://www.licorna.co.za

Wassery

UVONGO
DRIFTSANDS en La CRETE SANDS.
Op hoofstrand, volle see-uitsig. 

Selfsorgwoonstelle 
(2-3 slaapkamer). 
Tel: 072 227 3866. 

E-pos: ercook@telkomsa.net

Ons kerk is geleë in die hart van Perth se middestad.
Trinity gemeente het ten doel om alle Suid-Afrikaanse emigrante en migrante te help 
integreer in ’n multikulturele Australiese samelewing. Ons wil vir almal ’n geestelike 
tuiste en ’n familiegevoel skep, waar nuwe mense ontmoet kan word. Ons wil ook 
met die evangelie ’n verskil hier in die vreemde maak. Ons werk daarom ook nou 
saam met ander kerklike denominasies soos die Katolieke, Anglikane, Baptiste en 

Charismatiese kerke in die stad.

Ons kom weekliks byeen vir eredienste. Die laaste Sondag van die maand kom ons 
om 08:30 byeen vir ’n meer klassieke Afrikaanse erediens. Alle preke 

is eietyds en sterk Woordgerig.

Ons wil alle voornemende migrante en emigrante uit Suid-Afrika met 
ope arms ontvang. Kom raak deel van ons gemeente en ontmoet 

ander Suid-Afrikaners, Aussies en mense van ander kulture uit ander 
lande van die wêreld, wat ook na Australië geimmigreer het.

Trinity Uniting Church in the City, in Perth, verwelkom 
graag alle Suid Afrikaners in die middestad!

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 IN LiG TE ADVERTEER:
Kontak Hanlie Raath by

023 342 6030 of
072 357 8914 of

woes@mweb.co.za

OM ’N KLEIN-
ADVERTENSIE 

TE PLAAS:
Kontak Lida Vil-
joen by 021 864 

8202 of
lida@tydskrifte.

co.za

AANDEEL IN VAKANSIE-
WOONSTEL TE KOOP

16,65%-aandele te koop in ons 
vakansiewoonstel geleë in 
Doonside beach Suidkus.

 Die 16,65% aandeel in ons Beslote 
Korporasie (BK - Finansiële state beskikbaar) verteen-

woordig 8,65 weke (60 dae) vakansietyd per jaar. Dit is ’n  
3 slaapkamer, 2 badkamers, sit/eetkamer en toesluit motor-
huis. Dit is (±200 m) vanaf die swemstrand met lewensred-
ders in seisoen. Dit is ’n baie veilige vakansiewoonstel met 
geen diefstal of veiligheidsprobleme die afgelope 20 jaar. 
Ideaal vir ’n afgetrede paartjie wat nou en dan see toe wil 
gaan. Die huidige aandeelhouers het ’n rollende skedule 
van wanneer jou tyd is en ons ruil ook onder mekaar tyd 
uit. Dit het wonderlik vir ons gewerk die afgelope 20 jaar. 
Die skedule is so dat een aandeelhouer in April gaan en 
Desember word in 2 gedeel volgens die skolevakansies. 

Ons is verkieslik op soek na ’n Afrikaanse koper. 
Kontak asb vir Danie 083 628 4095 met 

enige vrae of vir foto’s.

R170 000

UVONGO: Selfsorgwoonstel.
Pragtige see-uitsig. Loopafstand 
vanaf see. Vanaf R480 p/n per 
eenheid, buiteseisoen. 084 547 
8522, 039 315 5779 (www.
grietseplek.co.za).

YZERFONTEIN-WESKUS: 
Selfsorgwoonstel vir 2 persone.
70 m vanaf swemstrand. Pragtige
see-uitsig. Tel: 083 233 0992, 022 
451 2463 n/u, www.onecouple.
co.za

UVONGO
“BESTE LIGGING!”
Pragtige, toegeruste woonstel! 
4 Slaapkamers, 4 badkamers.

180° see-uitsig, op die 
hoofstrand van Uvongo.

Ruim leefarea en braaiplek op 
die stoep. TV en linne ingesluit. 

Junie/Julie - lieflike walvisuitsig! Tel: 082 326 8240.

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.

VAKANSIE-
AKKOMMODASIE

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

Die volgende Kerkbode 
verskyn op 

14 Augustus 2020.

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

FICKSBURG
NEBO MOUNTAIN LODGE

in mooi Oos-Vrystaat. 
Kom geniet die plaas se 

rustigheid in ruim en-suite 
chalets. Plaaskombuis 

beskikbaar vir etes. 
Riette 083 766 5552. 



Die straatjies is vol gate en slote. 
Nêrens sien jy ’n grasperk voor 
’n huis nie. Oral blink glas

stukke op die sypaadjies.
In ’n oopte staan ’n langwerpige sink

gebou waarop in oneweredige letters 
geverf is: “Survival Ministries of God.” ’n 
Kerk van sink en seil en pale. Die voor
deur staan oop. Ek hou daar stil.

Oral stap mense sonder maskers 
rond. Ander sit in groepies in kaal 
voortuine, met harde musiek wat van 
iewers af kom. ’n Mens voel baie ver van 
die virus af hier op Brandvlei in die 
Boesmanland, noord van Calvinia, oos 
van Loeriesfontein, wes van nêrens.

Dit is een van die mees afgeleë dorpe 
in die land, maar wat jy op ander dorpe 
sien, merk jy ook hier: Daar is ’n hoof
dorp en ’n township, en op die rant van 
die township sien jy die sinkhutte. Die 
plakkerskamp, soos ’n mens dit alte 
maklik noem.

Omtrent elke dorp in die land het ’n 
plakkersbuurt. Ek kan my verkyk aan 
daardie sinkhuisies, party net een ver
trek groot. Jy sien min dat ’n hele huisie 
van blinknuwe sinkplate gemaak is. Dit 
is dikwels ’n klomp ou sinkplate, byna 
nie een lyk soos die ander een nie, wat 
van iewers af gebring is om ’n woonplek 
te kom word.

 Nes hierdie kerkie waarby ek pas 
stilgehou en uit die bakkie geklim het. 
Die sinkplate het duidelik al voorheen 
iewers anders diens gedoen.

’n Man stap nader en steek ’n hele ent 
van my af vas, duidelik wantrouig. Ek 
verduidelik vir hom ek het ’n wettige 
permit om in hierdie Covid19tyd 
rond te ry en met mense te gesels en 
foto’s te neem.

Jan is sy naam, sê hy, en ons skud nie 
blad nie. Jan Swartz. Apostel Jan Swartz.

Eintlik is hy ’n bouer van nering, 
maar hy is nou al vir ’n paar jaar ook ’n 
prediker. “Ons is ’n pinksterkerk. My 

base sit in Kimberley. Ek was eers in die 
Verenigende Gereformeerde Kerk, maar 
toe beginne ek aan die grootdoop te glo. 
Toe sê hulle ek is gebreinspoel.” Hy raak 
byna verleë wanneer hy sê. “Ek kry mos 
profesieë en drome en sien gesigte. ’n 
Profeet van die Kaap het gesê die Here 
sê ek moet net hier ’n kerk bou.”

Hy stap by die kerkie se voordeur – 
die enigste deur – in. Dit is skemer hier 
binne, soos dit in ’n kerk behoort te 
wees. Nie te veel lig nie, nie te min lig 
nie, net genoeg lig.

Eers het hy dienste gehou in ’n ou 
tent wat hy by ’n ander kerkgenootskap 
gekry het.

“Ek hoef niks te gekoop het nie,” ver
tel apostel Jan. “Als wat jy hier sien, is 
geskenk.”

Die stoele is nie almal dieselfde nie. 
Op die grond, daar is nog nie geld vir ’n 
sementvloer nie, lê ’n verskeidenheid 

van matte. Teen die mure hang ’n vro
like men gelmoes van gordyne om meer 
waar digheid aan die sink en die seil te 
gee.

Een na die ander wys apostel Jan die 
goed uit. “Die sinkplate en die pale het 
ek by Klaas Louw, ’n boer hier naby die 
dorp, gekry. Ek het bouwerk vir hom ge
doen, toe sê hy: ‘Vat hierdie goed, Jan. 
Bou vir jou ’n ordintlike kerk.’”

Hy beduie na die matte. “Hierdie een 
is my huis se eie mat. Daai vaal matjies 
daar was eers in die Eerste Nasionale 
Bank hier op die dorp. Ek het die bank 
help opknap, toe sê hulle vat jy maar die 
ou matjies. Daai wittetjie het my ousus 
Miena van die Kaap af vir my gebring …”

Die kruis wat voor by die podium 
staan, kom ook van die Kaap af: God is 
liefde.

Intussen het tannie Ella, apostel Jan 
se vrou, ook by die kerkie ingekom.

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 
plekplek 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 swartwit
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 boop 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 
macaronienkaas gemaak. Macaroni
enkaas 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
bookblad. 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 swartenwit 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 op reis

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 
plekplek 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 swartwit
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 boop 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 
macaronienkaas gemaak. Macaroni
enkaas 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
bookblad. 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 swartenwit 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’‘Wat jy hier sien, is ’n wonderwerk’
“Die meeste stoele het ek by die 

plaas like primêre skool gekry,” gaan 
apostel Jan voort. “Die stoele was stuk
kend, toe sê hulle as ek dit kan regmaak, 
kan ek dit hou.” Hy wys na die mure. 
“Die susters van die gemeente het die 
gordyne geskenk. Daai mooi bonte kom 
van suster Millietjie Januarie af. En daai 
een …” Hy kyk na tannie Ella. “Waar 
kom daai rooie nou weer vandaan, Ma?”

“Van Dorita de Bruyn af,” help tannie 
Ella hom.

Die orrel, ’n Lowry wat moontlik as 
huisorrel in die jare sewentig gekoop is, 
het Klaas Louw ook geskenk.

Op ’n Sondag lê hulle met behulp van 
drie verlengkoorde elektrisiteit van hul
le huis langsaan aan en dan skuif Hans 
Fortuin, hulle skoonseun, voor die orrel 
in en dan, o, dan word daar gesing en 
die Here geprys.

Naby die orrel staan ’n ou lessenaar 
– ook ’n geskenk van Klaas Louw – wat 
dien as nagmaaltafel.

Apostel Jan preek slegs in Afrikaans 
uit ’n Afrikaanse Bybel. “Die negentien 
drieendertigvertaling,” sê hy. “Die 
regte een.”

Hier pas maklikmaklik vyftig mense 
op ’n Sondagoggend in die kerk in – al 
hoeveelheid wat op die oomblik in
gevolge die regulasies toegelaat word.

Apostel Jan glimlag. “Ek het al hon
derd drie en twintig mense hier ingehad 
toe ons dit nog kon doen.”

Hulle stap saam met my bakkie toe. 
Ons staan al drie na die kerkie en kyk.

In die verte blink sinkhuisies in die 
son. ’n Maer hond kom verbygedraf. 
Voor ’n huis gooi drie seuntjies ’n pap 
rugbybal vir mekaar. Iewers huil ’n baba.

“Wat jy hier sien, is ’n wonderwerk.” 
Apostel Jan beduie na die kerkie.

’n Wonderwerk te danke aan hulle 
wat die sinkplate en die pale en die 
matte en gordyne en die stoele en ander 
goed geskenk het.

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 
plekplek 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 swartwit
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 boop 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 
macaronienkaas gemaak. Macaroni
enkaas 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
bookblad. 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 swartenwit 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
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Dana Snyman
Foto: Adrian de Kock

‘Hierdie wil ek êrens ophang’

Apostel Jan Swartz en sy vrou Ella. Foto: Dana Snyman
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