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gemeente staan voor
’n kruispad.
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‘Vier elke dag se kosbare oomblikke’
HELÉNE MEISSENHEIMER
aar is min mense wat gevorderde kanker oorleef. Wat kan
sy leer uit die verhale van dié
wat oorleef om self deur hierdie onseker
reis te kom?
Dit is die vraag waarop dr Carin van
Schalkwyk antwoorde gesoek het met
die aanhoor van haar diagnose van
kanker van die eierstokke vroeër vanjaar. “Ek het wyd gaan lees … nie net
oor geestelike ervarings nie, maar oor
hoe jy jou kop moet regkry om deur
chemoterapie en kanker te kom,” vertel
sy oor Skype een warm weeksoggend
vanuit haar studeerkamer in die pastorie op Philippolis in die Suid-Vrystaat.
Kerkbode vang haar op haar ‘af-week’
tussen die vyfde en sesde siklus van
chemobehandelings waarvoor sy elke
drie weke die lang pad na die Roseparkhospitaal in Bloemfontein moes vat.
Hierdie is die laaste behandelingsiklus
en sover lyk dit positief. Haar kanker is
betreklik vroeg gediagnoseer (vlak 1)
en danksy die chemobehandeling is die
kankertelling mooi af, maar ’n maklike
pad tot hier was dit nie.
Met die vierde behandelingsiklus het
haar liggaam weens ’n allergiese reaksie
op die chemo in anafalaktiese skok ge
gaan wat amper haar lewe geëis het. Sy
het ook al haar hare verloor wat nou sta-
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dig begin terugkom. Sommige dae voel
sy so moeg dat sy skaars die paar treë
vanaf die pastorie na die NG kerkgebou
kan stap vir die eerste diens op ’n Sondag.
As leraar van beide die NG en VGK-gemeentes op die dorp van so 11 000 siele,
hou sy elke Sondag twee dienste, ’n half
uur uit mekaar uit. Sy kry dit nie meer
reg om deur beide dienste te staan nie.
“Gelukkig is daar iets soos ’n stoel,” skryf
sy op Sondag 3 Oktober op Facebook
waar sy joernaal hou van haar kankerreis.
Buiten herder wees vir twee gemeen
tes deur die uitmergelende derde Covidvlaag, is sy ook skriba van die Vrystaat
Sinode. Soos baie predikante het sy ook
vanjaar baie meer as normaalweg langs
oop grafte gestaan – 15 keer. Dog so
tus
sen die moegheid en naarheid en
hartseer deur het Carin aanhou werk.
Op haar Facebookprofielfoto staan immers ‘Never give up’ – haar motto wat
sy geneem het uit al die verhale van
kanker survivors wat sy gelees het.
“Ek dink as dít nie ’n mens se gesindheid is nie, gaan jy moeilik deur chemo
kom,” sê sy en verduidelik hoe sy twee
verskillende benaderings tot kanker en
die behandeling daarvan in die chemo
kamer opgelet het.
“Die een groep mense sê dit is nou
my deck of cards. Ek moet hiermee deal.
Ek gaan aan met my lewe. Ek werk. Ek

Dr Carin van Schalkwyk deel as gasmedewerker elke oggend ’n inspirerende gedagte met
een van haar eie natuurfoto’s soos hierdie een van die skoenlapper op Kerkbode se nuwe
Instagramprofiel. Haar pad met kanker en chemobehandelings het haar opnuut laat besef hoe
kosbaar die lewe is en dat dit belangrik is om elke dag iets moois te vind om te vier, sê Van
Schalkwyk.
Foto: Carin van Schalkwyk. Inlas: Verskaf

wag nie om dood te gaan nie … hulle
kom baie meer positief en makliker
deur. Al is die kanker en die chemo baie
sleg, kom hulle makliker daardeur.
“En dan is daar ’n ander klomp wat
sê ‘o nee, dit is vir my verskriklik sleg’
… en dit is hulle wat jy sien wat moeilik
deur dit kom.”
Dié reis met kanker en chemo het
haar belewenis van geloof ook verander.
Meer gestroop. Sonder ekstras, ook

wanneer sy kerkhou of bid. Mooi liturgie en mooi lang gebede is nie meer so
belangrik nie – sy wil eerder gaan sit en
luister. “Ek dink ’n mens besef hoe kosbaar die lewe is en dat daar nie tyd vir
nonsens is nie. ’n Mens moet die lewe
vol leef elke dag. Ek het vanoggend vir
my katkisante gesê daar’s nie eens tyd
om in kwaaivriendskap met mekaar te
leef nie. Die lewe is te kort daarvoor –
maak vrede en gaan aan met die lewe.”

Chris van Wyk terug in leierskap na trekking
HELENE MEISSENHEIMER
wee gelykop stemmings, ’n
gebed en toe word dr Chris van
Wyk (foto) se naam met die lot
getrek as die nuwe moderator van die
Sinode van Oos-Kaapland.
Die 63-jarige Van Wyk beskryf sy
verkiesing as ’n verrassing. “Ek het
geweet daar’s ’n kans, maar nie gedink
dit gaan gebeur nie gegewe my onlangse geskiedenis. Dit is nie iemand
wat dit laat gebeur het nie, maar Iemand,” sê die leraar van Somerstrandgemeente in Gqeberha (voorheen Port
Elizabeth).
Die geskiedenis waarna hy verwys,
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hou verband met die omstredenheid
waarin sy opmerkings op sosiale media
oor homoseksualiteit hom in 2018 gedompel het. Van Wyk het later in
die media gesê sy uitlatings is
verkeerd geïnterpreteer.
Hy is verkies op die
eerste dag van die streek
se sinodesitting wat
vanaf Dinsdag 12 Oktober te midde van beurtkragonderbrekings vir die
eerste keer volledig aanlyn
plaasgevind het.
Tydens die verkiesing Dinsdag het
die sowat 186 afgevaardigdes (uit ’n

moontlike 200) twee keer ewe veel
stemme uitgebring vir Van Wyk sowel as
dr Dewald Davel, die waarnemende aktuarius van die vorige dagbestuur.
Wanneer so iets gebeur, wat ’n
staking van stemme ge
noem word, is die volgende stap om saam te bid
voor die lot gewerp word
– in hierdie geval het dit
behels dat iemand ’n naam
uit ’n kartonboks haal ten
aanskoue van al die afgevaardigdes op Zoom.
Die nuwe dagbestuur van die
Sinode van Oos-Kaapland is:

Moderator: dr Chris van Wyk
Assessor: dr Dewald Davel
Aktuarius: ds Jan Grobbelaar
Skriba: ds Danie Mouton
Addisionele lid: ds Eldré Bester

“Dit is baie akkuraat en daar was baie
goeie sekuriteit,” sê Mouton oor die
proses wat gevolg is.
Van Wyk is ervare in kerkleierskap.
Hy het 25 jaar ervaring op die mode
ratuur van die Sinode van Oos-Kaapland, onder meer as moderator tot 2016.
Die dagbestuur vergader op 19-21
Oktober by die sinodale kantore op
Gqeberha.
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Die behoefte aan betroubare en ge
balanseerde kerkjoernalistiek groei
by die dag. Jou ondersteuning stel
Kerkbode in staat om voort te bou op
’n geskiedenis wat terugstrek tot Ja
nuarie 1849 toe die eerste Kerkbode
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verskyn het met die oorspronklike
doel om “gods
diens
kennis te ver
sprei”.
Besoek www.kerkbode.co.za om
uit te vind hoe jy ’n Vriend van Kerkbode kan word.

NG KERK VREDENDAL
Vakature: Voltydse predikant
Ons nooi hiermee graag belangstellendes wat hulleself daadwerklik kan uitleef in ons
gemeente se getuigskrif, om aansoek te doen vir die vakante permanente pos van
voltydse leraar by NG Kerk Vredendal.
Kontak gerus ons skriba, Dolly van Niekerk, by: ngvredendal2@gmail.com vir aansoekinligting.
Aansoek sluit op Vrydag 19 November 2021 om 13:00.
Diensaanvaarding vanaf 1 Maart 2022.
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
NG Kerk Vredendal-getuigskrif
Vredendal-gemeente is geseënd om deel van God se koninkryk te wees langs die oewers
van die Olifantsrivier op die rand van Namakwaland. Ons word jaarliks verstom met die
blommeprag uit die hand van die Here. In ons pragtige dorp met sy goeie infrastruktuur, bied
ons gemeente ’n geestelike tuiste vir ongeveer 1 200 belydende en 350 dooplidmate. Twee
voltydse leraars, waarvan een onlangs geëmeriteer het, staan in diens van die gemeente.
Ons dank die Here vir ’n dorp met goeie skole, verskeie mediese praktisyns, ’n staatshospitaal met ’n privaat vleuel, florerende besighede en ’n diverse boerderygemeenskap, wat
in meer as net ons basiese behoeftes voorsien.
Ons is ’n diverse Afrikaanse gemeente wat ons bes probeer om lidmate oor die breër
ouderdomspektrum te bedien. Ons streef daarna om vir kleuters, tieners, jongmense,
gesinne, werkendes in ’n wye verskeidenheid van beroepe, afgetredenes, bejaardes en
selfs verswakte bejaardes, ’n geestelike tuiste te wees waarin elkeen op sy of haar unieke
manier geestelik kan groei tot geloofsvolwassenheid. Soos ons embleem ook aandui, glo
ons dat ons elkeen geënt is in Jesus as die Ware Wingerdstok. Ons word verder deur
God gesnoei om beter vrug te dra en deur ons diensbaarheid word ons geoes sodat ons
gemeenskap en die wêreld ons kan proe in die verskil wat ons maak.
Die eredienste is vir ons ’n hoogtepunt en die sentrale gebeurtenis in ons aanbidding van
die Here. Deur middel van verskeie hulpmiddels en elektronika poog ons om lidmate in
te nooi in die teenwoordigheid van die Here. Daarom is die tweede alternatiewe erediens
wat meer spesifiek gerig is op die jeug vir ons kosbaar. Deur middel van Skrifgetroue
Woordverkondiging en kreatiewe lofprysing fasiliteer ons ’n ontmoeting met die Lewende
Here en mekaar.
Dit is vir ons belangrik dat daar naas die eredienste ruimtes sal wees vir geloofsgroei
en ons besef dat ons nog baie meer kan doen om deur middel van ander byeenkomste,
Bybelstudies en kleingroepe geleenthede te skep waar lidmate saam kan groei. Hoewel
Covid-19 ons kom beroof het van geleenthede soos ons jaarlikse gemeentekamp, is ons
vol vertroue dat ons in die na-covid-tyd hierdie geleenthede sal kan hervat.
Die goeie funksionering van ons gemeente is vir ons belangrik. Ons glo in die toerusting
van lidmate en leiers en dink ook gedurig na oor hoe ons meer vaartbelyn kan funksioneer
in samewerking met ander gemeentes en organisasies in die uitleef van ons roeping.
Hoewel ons glo dat ons gemeente al reeds ’n verskil maak hier waar die Here ons geplaas
het, weet ons dat daar baie terreine is waarin ons kan groei in die uitleef van ons roeping
binne die gemeenskap en wêreld. Alhoewel ons soms oorweldig voel deur die fisiese, materiële en geestelike nood van ons medemens, wil ons graag op hierdie terreine ’n groter
impak maak en meer standhoudend wees.
Ons glo dat ons leraars ’n belangrike rol speel in die begeleiding van ons gemeente.
Daarom is dit vir ons belangrik dat hulle, soos in die verlede, as ’n span, uitstekend kan
saamwerk terwyl hulle elkeen ook sy of haar unieke menswees uitleef. Ons glo dat iemand
met ongeveer drie of meer jare ondervinding die unieke behoeftes van ’n bediening aan
jongmense goed sal kan verstaan en binne die huidige leraarspan die behoefte hieraan
sal kan aanspreek. Gewortel in ons plattelandse karakter, wil ons graag hê dat ons leraars
toeganklik sal wees vir almal en gemaklik in hulleself, sowel as ’n fyn aanvoeling sal hê vir
die unieke uitdagings van ’n oorwegend landbougedrewe gemeenskap. Die vaardigheid
om ’n musiekinstrument te bespeel sal ’n groot bydrae kan lewer in ons aanbidding en
lofprysing.
Mag ons hemelse Vader die leraar wat Hy gekies het na ons toe lei.

Die skoknuus van ds Liezel de Jager se dood het golwe van rou regdeur die land van KZN se
suidkus tot in die Noord-Kaap gestuur.
Foto: Facebook

Dominee (38)
‘weggeruk in fleur
van haar lewe’
HELÉNE MEISSENHEIMER
ie skoknuus van ds Liezel de
Jager se dood het Woensdag 13
Oktober soos ’n golf van hartseer gespoel vanaf die Natalse suidkus
tot aan die walle van die Oranjerivier in
die Noord-Kaap.
“Sy is ’n fenomenale jong vrou wat in
die fleur van haar lewe weggeruk is,” sê
dr Francois Neethling wat as voorsitter
saam met De Jager as ondervoorsitter op
die Ring van Durban-Suid gedien het.
Die 38-jarige De Jager is Woensdag
oggend deur haar man Werner in die erf
van hulle huis in Amanzimtoti gekry na
sy vroeër soos gewoonlik saam met
vriendinne gaan draf het. Sy was aan
gerand en reeds dood, het ’n diep ont
roerde Neethling aan Kerkbode vertel.
Die plaaslike polisie het bevestig ’n
moorddossier is geopen, maar verdere
besonderhede oor die gebeure was nog
skraps.
“Vandag is ons hartseer om hierdie
huldeblyk te skryf, want woorde kan nie
reg laat geskied nie en kan onmoontlik
jou karakter verwoord …” Só begin ’n
huldeblyk wat namens die NG kerkleierskap van KwaZulu-Natal op Whats
App uitgestuur is later dieselfde dag.
Genoeg woorde is daar nie. Van haar
eerste gemeente Kanoneiland, naby
Upington in die Noord-Kaap tot by die
Suidkus-gemeente op Amanzimtoti
loop almal wat haar geken het oor van
liefde en mooi herinneringe aan dié
jong vrou wat met soveel “vreugde en
energie” geleef het.
“Die hele gemeenskap is verslae.
Hierdie is ’n gemeenskap van boere en
sy as jong vrou het die gemeenskap baie
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mooi bymekaar gehou,” vertel Kanoneiland se skriba Anneléne Goussard.
“Sy was ’n jong dame van 27 toe sy
hier gekom het. Tog kon sy probleme op
’n dinamiese manier ontlont. Sy het
konflik vermy of, as dit nie vermy kon
word nie, hanteer, sonder om kant te
kies. Die bul by die horings gepak … Sy
was mooi van buite en binne,” stuur
Koos de Wet via WhatsApp. Hy en sy
vrou Sonia was De Jager se gemeenteouers by Kanoneiland waar sy nege jaar
as leraar alles gedoen het van weeklikse
Bybelstudies tot ‘fun stuff ’ vir die jeug
soos Amazing Race Sondae en buitelugkerk.
“Sy was ’n baie sterk vrou. Goeie teo
loog met ongelooflike Skrifuitleg … sy
het eers ’n bietjie gesukkel maar toe gou
haarself gevind as vrou in die bedie
ning,” sê die afgetrede ds Louwtjie
Louw, haar mentor vir vyf jaar en tans
brugpredikant by Kanoneiland sedert
De Jager saam met haar man en hulle
twee klein dogtertjies, Ila en Lané, in
2019 na Suidkus-gemeente is.
Op Facebook het huldeblyke heeldag
ingestroom vir dié boorling van GraaffReinet, haar gesin en familie.
“My hart is so seer vir haar en haar
gesin en familie. Sy was so ’n pragtige
mens. Gaan jou lag mis en jou vriendelikheid. Sy was nog nie lank in ons gemeente nie, maar sy het diep in ons hart
geklim. Gaan jou mis, liewe Liezel,”
skryf Alta Visagie op Suidkus-gemeente
se blad.
Gemeentelede van Suidkus-gemeen
te het Woensdagaand kerse en blomme
by die kerktoring neergesit om meegevoel te betoon.
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‘Om jou te laat inent is liefdesdaad aan jou naaste’ – NG Kerk
HELÉNE MEISSENHEIMER
ie NG Kerk sou nie by ’n punt
wou kom om enigiemand in die
kerk te verplig om hulle te laat
inent nie, maar sou eerder ’n beroep op
sy lidmate doen rondom verantwoordelikheid.
Só sê dr Gustav Claassen, algemene
sekretaris van die NG Kerk, in reaksie
op Kerkbode se navraag oor waar die
NG Kerk staan ten opsigte van die etiese
kwessies rondom inenting. Dit volg op
die onlangse bekendstelling van aanlynaflaaibare Covid-inentingspaspoorte.
Daar is reeds kerke in Amerika wat ’n
ingeënte status as voorwaarde stel om
eredienste te kan bywoon, maar die NG
Kerk sou nie só ’n roete met haar le
raars, werknemers of lidmate wou volg
nie. Claassen verduidelik dat dit altyd
die voorkeurposisie van die kerk sal
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wees om mense die voorreg te gee om
self te kan kies, maar om dit bewustelik
van die gevolge vir ander mense, ook
die naaste aan jou te doen. “Lidmate
word aangemoedig om hulle keuses
noukeurig te oorweeg en ingeënt te
word – om so jouself te beskerm, diegene wat jy liefhet te beskerm, om ons
brose samelewing te beskerm en om ons
ekonomie te help herbou,” sê Claassen.
Die NG Kerk wil verdeeldheid oor
die saak van inenting met groot sensitiwiteit benader. “Dit bly ’n moeilike saak
en soms verdeel dit selfs huweliksmaats
en gesinne. Dit is egter nie ’n saak wat
vermy moet word nie,” sê Claassen.
Hy stel voor dat veilige ruimtes vir
gesonde debat geskep word. Daar is immers heelwat op die tafel in ’n gesprek
oor inenting. Een hiervan is die gesprek
rondom die outonomie van die indi-

vidu, individuele vryheid versus die belange van die breë gemeenskap, want
die Covid-pandemie dwing ons as
gelowiges om krities na te dink oor ons
verhouding met ander mense.
Deur ’n posisie teen inenting in te
neem het implikasies vir ander en skep
die risiko onder meer dat kerke gedurig
sal moet sluit as die infeksietelling verhoog, jong mense in die steek gelaat
word as skole moet sluit, gesondheid
stelsels oorbelas word terwyl noodsaaklike mediese dienste aan byvoorbeeld
dié wat kanker het versaak word … en
wat van leraars se besoeke by ouer
mense of ander wat nie ingeënt is nie of
andersom? vra hy.
“Deur alles in my vermoë te doen, en
dit beteken onder andere om my te laat
inent, bewys ek liefde aan myself, my
gemeente, my gesin, my gemeenskap en

elkeen wat my pad kruis om hulle nie in
gevaar te stel deur die virus te versprei
nie. Om jou te laat inent is ’n liefdesdaad aan jou en jou naaste.”
Volgens Claassen gee die Bybel nie ’n
duidelike antwoord of inenting reg is of
nie, maar hy meen die Bybel gee ons wel
duidelike beginsels, naamlik dat liefde
vir God en ons naaste die samevatting
van die wet is. Verder dat die liefde nie
sy eie belang soek nie.
By monde van Claassen en ander
kerkleiers, het die NG Kerk al herhaaldelik vanuit ’n pro-lewe-standpunt lidmate aangemoedig om hulle te laat inent omdat mediese navorsing daarop
dui dat, hoewel inenting mense nie
noodwendig vrywaar daarvan om die
virus op te doen nie, dit die mees effektiewe beskerming bied teen ernstige
siekte, hospitalisering en dood.

Oud-leraar se aanlyn groep bring
Oos-Randse skilders byeen
A
HELÉNE MEISSENHEIMER
an die Oos-Rand het ’n nuwe
aanlyn kunsgroep hulle ontstaan
te danke aan ’n afgetrede predikant van Boksburg wat plaaslike kuns
tenaars wou help om mekaar te leer ken
en ondersteun.
Ná 26 jaar in die bediening spandeer
Dirkie de Wet sy tyd aan twee groot
liefdes, die visuele kunste en ook om
mense bymekaar te bring in aanlyn
groepe op Facebook.
Hierdie afstammeling van die Ne
derlandse koninklike portretskilder Jacob Willemszoon de Wet het self nie
formele kunsopleiding nie, maar sê sy
belangstelling in skilder, selfs ook digkuns en die skryf van toneelstukke,
kom al van skooldae aan. Hy skilder
graag landskaptonele en sy droom is om
eendag ’n uitstalling met sy skilderye
van Tafelberg in die Kaap te hou.
Ná 21 jaar as predikant by BoksburgSuid het hy in die Oos-Randse dorp
aangebly. Voorheen was hy ook predikant op Simondium in die Boland. Dit
het hom opgeval dat die afsterwe van
Boksburg se bekende kunstenaar Barry
de Villiers in Maart 2020 gepaardgaande met die inperkings meegebring
deur die pandemie die plaaslike kuns
gemeenskap in ’n bietjie van ’n lugleegte
gelaat het. De Villiers het ook vir twee
dekades kunsklasse by die plaaslike
kunssentrum aangebied.
“Ek het opgelet dat plaaslike kuns
tenaars nie meer soveel blootstelling

kry nie …” vertel De Wet in ’n onderhoud hierdie jaar in April met die plaaslike koerant Boksburg Advertiser waarin
hy plaaslike kunstenaars genooi het om
hom te kontak as hulle sou belangstel
om saam met hom ’n kunsgroep te
vorm.
Vyf dae later was daar 10 lede in die
Facebook-groep East Rand Visual Arts
Combine. Ses maande later is die groep
39 lede sterk wat foto’s van hulle kuns
werke op die groep se blad uitstal. Die
sowat 350 skilderye sluit in landskapen seetonele, impressionistiese werk,
portrette, blomme, diere en plaastonele.
Onder die lede, wat wissel in ouderdom tussen 20 en 70 jaar, tel ook die
eienaar van ’n kunsskool en ’n ervare
kunstenaar wat al landwyd en in Namibië uitgestal het. “Die groep ondersteun mekaar deur kommentaar op mekaar se werke te lewer en met mekaar
telefonies kontak te maak,” vertel die
oud-leraar wat saam met die groep beplan om voor die einde van Oktober
bymekaar te kom.
Hy het ook ’n Facebookgroep genaamd Skipskop laat herleef vir mense
wat destyds die Overbergse kusdorpie
moes verlaat toe dit vir militêre gebruik
ontruim is. Dit was sy gesin se vakansieplek toe hy jonk was en is bekend gemaak deur David Kramer se liedjie ‘So
long, Skipskop’. Op die groep deel
mense foto’s van die vervalle huisies en
De Wet sy eie foto’s, gediggies en
skilderye. Ander groepe van hom sluit

Afgetrede predikant dr Dirkie de Wet sit tussen van sy landskapskilderye in sy huis in Boksburg waar hy ’n aanlyn groep vir plaaslike kunstenaars begin het.
Foto: Verskaf

ook in Versgewys waar hy van sy digkuns deel en Gesinsbediening waar hy
praktiese inligting deel uit sy PhD-stu
dies in Praktiese Teologie omdat hy nie

wil hê dat dit net lê en stof vergaar ie
wers op ’n rak nie.
l Belangstellendes kan dr Dirkie de Wet
kontak by 072 844 8073 of 011 913 4143.
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‘Ek eer God vir wat Hy in my
lewe gedoen het’
W
CONETTE LE ROUX
anneer jy Anruné Weyers vra
om die grootste oomblik in
haar atletiekloopbaan te be
skryf, kry jy hoendervleis.
Die emosie blink in haar oë wanneer
sy haar ’n paar oomblikke lank weer op
die atletiekbaan in die Olimpiese sta
dion in Tokio bevind. “Ek het nie geweet
wat my tyd is nie,” vertel sy. “Ek het nie
eens geweet hoeveelste ek is nie. Ek het
die hele tyd gebid vir ’n empty mind. Sodat ek nie elke tree sal oordink nie, maar
dat ek saam met God sal hardloop en dit
sal geniet.
“In ’n 400 m-wedloop is die laaste
100 m altyd die ergste. Ek het gebid om
gemaklik te bly, om tot aan die einde vas
te byt.
“Baie mense het ná die tyd gesê dit
het gelyk asof ek nóg ’n ent wou hardloop. Toe ek agterkom dat ek eerste oor
die wenstreep is, het ek op my knieë
geval om God te eer.”
Dié emosionele oomblik is deur
fotograwe verewig: ’n huilende Anruné
in die groen-en-goud van haar land, op
haar knieë. Ten tye van ons gesprek is
dié foto haar profielfoto op WhatsApp.
Dit is drie weke ná Tokio. Ek ontmoet die fyngeboude 29-jarige van
Durbanville in ’n koffiewinkel in die
Paarl. Cappuccino in die hand onthou
sy hoe die emosie haar ná haar oorwinning in die T47-kategorie by die Para
limpiese Spele oorweldig het.
“Dis nie net dat ek, nadat ek Covid-19
opgedoen het, ’n goue medalje kon wen
nie. Dit is eerder oor wat God in my en
my gesin se lewe gedoen het.
“Hy het my gewys goue medaljes en
wêreldrekords is nie waarin Hy belang
stel nie. Hy wil hê ons moet saam met
Hom reis.”
Die medalje is nie net háár oomblik
nie, sê sy. “Dit verteenwoordig my en
my gesin se groei saam met God.”
“My pa is ’n alkoholis.”

Ná ’n oomblik se stilte voeg sy by:
“Maar hy is nou al meer as ses jaar
skoon.” Tróts.
Anruné vertel hoe haar pa, Rudi
Liebenberg, in ’n rehabilitasiesentrum
was dieselfde jaar (2016) waarin sy by
die Paralimpiese Spele in Rio de Janeiro
deelgeneem het. Hier het sy ’n silwer
medalje in die 200 m verower.
“Van toe af tot nou het ons merkwaardige groei as gesin beleef. Ek is
trots om na my pa en my gesin te kyk en
te sê: Ons lewe nie ’n prentjie van perfektheid nie. Ons erken ons tekortko
minge en ons werk daaraan.
“Dit sê so baie as mense hul swakheid
met ander kan deel. Of die swaar waardeur hulle gaan. Dis eg, en dit gee hoop.”
Anruné het self swaar gedra aan dié
dinge wat sy gedink het nie goed genoeg
is nie. “Ek het jare lank met my gestremde handjie (sy is gebore met ’n onderontwikkelde linkerhand) en my
sproetjies gesukkel. Ek het gesukkel om
myself te aanvaar vir wie ek is. Ek moes
dit eers vir God gee, en uitvind waarom
Hy my so gemaak het.”
Haar reis saam met God het in haar
matriekjaar in 2010 begin. Sy was ’n
leerder aan die Hoërskool Jeugland in
Kemptonpark toe sy haar hart vir die
Here gegee het. “Ek het jare lank geglo –
maar nie gegló nie. As dit vir jou sin
maak. Maar in 2010 het ek werklik ’n pad
saam met God en sy Woord begin stap.
“Ja, ek het soms gevoel ek is nie meer
naby aan Hom nie, nie connected genoeg nie. En ’n mens se geloof wankel
soms. Dit gebeur veral wanneer jy jou
eie wil het en jou eie kop volg. Maar
God het my altyd weer kom haal.”
Ná skool het Anruné in ’n onderwysrigting aan die Universiteit Stellenbosch
gaan studeer en saam met die Para
Sport-span by Maties begin oefen.
Dié span, sê sy, is ’n groot seën in
haar geloofslewe. Haar afrigter, Suzanne
Ferreira, en haar spanmaats by Para

“Dit was vir my sleg dat my ouers en my man nie daar kon wees nie,” vertel Anruné. Maar sy
het vir hulle elkeen ’n T-hemp laat maak met die woorde Glory 2 God daarop.

Anruné Weyers (regs) en haar afrigter Suzanne Ferreira.

Sport is almal gelowiges. En hulle
ondersteun mekaar in goeie én in moeilike tye.
Een van die moeilike tye was toe sy
in Juniemaand met Covid-19 gediagnoseer is. Dit was enkele maande voor die
Tokio-Spele.
Suzanne het haar elke dag gebel om
haar moed in te praat.
Ook ná die span se tydtoetse die dag
voor hulle Tokio toe vertrek het. “Ek het
nie goed gehardloop nie en ek was baie
teleurgesteld. Ek was emosioneel, ek het
gehuil. Ek het regtig gedink ek sal beter
hardloop en dat ek heeltemal oukei was
ná die Covid-19.
“My man Stefan kon oor die foon
hoor ek is ontsteld. Hy het selfs my afrigter gebel om te hoor of ek oukei is.
“Die coolste van als is dat ek dit er
ken het. Ek het my groep gevra om vir
my te bid dat ek nie só Tokio toe moet
gaan nie. Ek het gevra hulle moet bid
dat die Here aan my werk. Dat ek niks
sal forseer nie, dat ek net saam met
Hom sal hardloop.”
Om haar fokus te behou, het Anruné
in Tokio ’n “herinneringsmuur” in haar
kamer geskep. Elke oggend het sy met
dié muur voor haar wakker geword. Sy
het haar yskasfoto’s van haar geliefdes
saamgeneem. Asook ’n pakkie foto’s van

Foto verskaf

spesiale oomblikke wat ’n mede-atleet
en vriendin vir haar saamgestuur het.
Sy het dit op die muur geplak en sleutelwoorde “eers net in potlood” daarby
geskryf. Ook frases en liedjies wat vir haar
baie beteken. En die briewe wat haar
mense saamgestuur het – haar geliefdes
wat vanweë die inperkingsmaatreëls nie
kon saamgaan Tokio toe nie.
Sy kon dit nie mooi lees nie en het later
’n kokipen nader getrek. Toe bring ’n mede-spanlid vir haar ’n goue kokipen …
Bo-aan die muur het gestaan: Me +
God run together.
Dié woorde het sy daagliks met haar
saamgedra en dit deel van elke wedloop
gemaak, ook vir die 100 m en 200 m
waarin sy nie medaljes gewen het nie.
Volgens Anruné was dit haar laaste
Paralimpiese Spele. Hoewel sy nog nie
besluit het presies wanneer sy haar spy
kerskoene gaan bêre nie.
“Ek en Stefan wil met ’n gesin begin.
En ek glo ek kan op ander maniere ’n
positiewe verskil maak.
“Ek is nou op hierdie incredible high
en ek is so dankbaar vir die manier
waarop my vriende en geliefdes my bygestaan het.
“Nou wil ek my mense bystaan en
hulle celebrate – in die goeie én die
moeilike tye in hulle lewe!”

Anruné het haar fokus met behulp van ’n herinneringsmuur behou. Sy het elke oggend met
dié muur voor haar in die Olimpiese stad wakker geword.
Foto’s: Instagram

Jaco Strydom gesels met

Waldemar Stumpfe

Waldemar glo aan ‘present’ wees
en die lewe ‘bite-size’ hanteer
“E
k dink nie ’n preek het my al
ooit so ’n diep belewenis
van die mooiheid en die
skoonheid en van die waarde van lewe
gegee nie,” vertel Waldemar. Dit was ’n
sonsondergang wat daai dag die boodskap gebring het. Hy het soos gewoonlik, laatmiddag by sy agterdeur gaan sit
en uitkyk by sy huis op ’n verlate stasie
meer as dertig kilometer buite die naaste
dorp. Een van die vele interessante plek
ke waar Waldemar al gewoon het.
Vandag is hy ’n dominee op Ficksburg, en hy is juis weer besig om ’n ent
buite die dorp ’n blyplek aan die voet
van ’n berg in te rig.
Amper almal in die NG Kerk weet
van Waldemar Stumpfe. Hy was al letterlik oral.
Sy eerste gemeente was George Moedergemeente waar hy destyds ’n nuwe
fokus op jeug- en familiebediening begin het. “Ek besluit toe om die mooie
dorpie langs die strand te verruil vir
Vanderbijlpark waar my hooffokus
weereens was op gesinsbediening,” sê
Waldemar. “Daarna was dit die helder
liggies van die Goudstad wat my aandag
getrek het. Hierna het ek ’n paar kilo’s
op die klok gesit vir die Algemene
Sinode se taakspan vir kategese en
geloofsontwikkeling van die jeug. Ek
het baie gereis en blootstelling gehad
aan kerke op die uithoeke van ons land
en selfs Namibië. In samewerking met
’n kreatiewe en opwindende span by
Bybel-Media, was my taak daai tyd om
nuwe jeugbediening-modelle aan gemeentes regoor Suid-Afrika bekend te
stel. Daarna was dit Noord-Kaap toe,
eers Kimberley en toe Barkly-Wes. En
nou het ek kom werk in die mooie OosVrystaat, op Ficksburg.”
Waldemar het grootgeword op Keetmanshoop in Namibië. Sy pa was die
bakker op die dorp. Hy wou eers self ’n
bakker word, maar sy pa het nie gedink
dit is ’n goeie idee nie, toe besluit hy op
onderwys. In sy matriekjaar ontmoet hy
’n dominee, Tabo van Rooyen. Die man
se idees oor kerkwees het ’n groot indruk op hom gemaak, soveel so dat hy
besluit het om teologie te gaan studeer.
Ek vra hom oor ander mense wat ’n
impak op sy lewe en bediening gehad
het.
“Drie weke na my aankoms op Stellenbosch stap ek in by ’n weeklange reeks
oor die kerk en sy roeping deur wyle prof
Willie Jonker. My verstaan van die kerk
en sy roeping in die wêreld sou nooit

Hy ervaar dat die lewe al meer gekompliseerd raak, soveel so dat dit neig om ’n mens depressief te wil maak, amper te oorweldig en sy antwoord daarop is om die lewe “bite-size” te hanteer, vertel Waldemar Stumpfe aan Jaco Strydom.
Foto: Verskaf

weer dieselfde wees nie. Vir die res van
my lewe sou hierdie vraag die knaag aan
my hart wees: Is ek deel van God se werk
op aarde of dryf ek my eie selfsugtige
agenda met die lewe?” sê hy.
Een van sy meer onlangse lewensveranderende ervarings was toe hy vier
jaar gelede by ’n gebou in ’n bruin
woonbuurt in die Noord-Kaap instap
en iets van God se koninkryk op aarde
beleef. “Van die armste mense het
bymekaar gekom om ’n verskil te maak,
daar was jongmense met ’n ryke opgewondenheid om hulle gemeenskap om
te keer.”
Hy is lief vir die kerk, maar daar is
ook dinge wat hom pla. Een van die
dinge wat hom die meeste frustreer is
wanneer sommige kerkmense hulleself
voordoen as mense met ’n alleenreg op
die waarheid. “Hierdie gesindheid
weerhou die kerk om die ware diepte
van gemeenskap te kan beleef en dit
belemmer die getuienistaak van die
kerk teenoor die wêreld,” sê hy.
Waldemar sê hy beleef dat die lewe al

meer gekompliseerd raak, soveel so dat
dit ’n mens depressief maak en neig om
jou heeltemal te oorweldig. Sy antwoord hierop is om die lewe “bite-size”
te hanteer. “Waartoe ek my deesdae toelaat, is om te vra: Wat is voor my, wat
kan ek verander, wat kan ek anders
doen, wat kan ek van wegstap en hoef
ek nie op te reageer nie en wat is dit wat
ek op hierdie oomblik kan doen om
dinge moontlik ’n bietjie meer positief
te kan verander?”
Een van die belangrikste beginsels in
sy lewe is om betrokke te wees in die
oomblik, in sy woorde: “om present te
wees”.
Hy het besef hy kan nie groot dinge
soos armoede oplos nie, hy kan nie die
groot krisisse van die wêreld verander
nie. “Maar môre kom daar iets oor my
pad en loop ek iemand raak en dan wil
ek in daai situasie, vir daardie persoon
present wees,” sê hy en ek dink aan
Moeder Teresa se woorde: “There are no
great things to accomplish in this world,
only small things done with great love.”

Die natuur en stilte speel ’n groot rol
in Waldemar se lewe.
“Vroeg in my bediening het ’n kollega van my, Willem Badenhorst, my
bekend gestel aan die noodsaaklikheid
van stilte, afsondering en luister na God
se stem. Dit was sekerlik een van die
grootste geskenke wat ek by iemand
kon kry.”
Hy vertel hy het die laaste tyd ’n
nuwe liefde gevind vir plante. “Dit is
deesdae die heel minste moeite vir my
om present te wees by die mooiste
blommetjie wat skielik op ’n kaktus verskyn, dit laat by my ’n ervaring van die
lewe is tog die moeite werd om te lewe!”
Waaraan hou hy vas as dit rof gaan?
“My geloof dat God aan my vashou.
En dan gaan ek en fokus nie op die
chaos nie, maar my vetplante en hulle
besonderse manier van lewe, of die
groente in my tuin of ’n lekker glas
whisky of wyn by ’n goeie vriend.”
▶ Ds Jaco Strydom is verbonde aan die
NG gemeente Villieria in Pretoria en die
Echo-jeuggemeenskappe.
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de wese – ’n gesprek met Leonard Sweet
Sy jongste boek gaan oor wat hy
noem “vulkaniese tendense”. Tendense
wat ’n enorme effek op die samelewing
in die toekoms gaan hê.
Hy skryf byvoorbeeld dat kunsmatige
intelligensie (artificial intelligence)
waarskynlik dieselfde effek op die
mensdom gaan hê as die ontdekking
van vuur. Dit gaan alles omkeer. Die
vraag is hoe moet die kerk haarself posisioneer in so ’n wêreld?
Maar ons moenie bang wees vir verandering nie, sê hy, ons moet eerder
geen-verandering vrees: “What is the

Die Fariseërs probeer Jesus vastrek of
uitoorlê met ’n strikvraag. Die vraag het
niks te make met waarheid nie, en Jesus
hanteer dit vir die onsinnigheid wat dit is.
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Kô, lat ons sing!

W

at is dit waaraan gelowiges
dikwels in hulle laaste dae
vashou? Party maal is dit ’n
geliefde Bybelvers, veral ’n psalm, soms
’n gebed, maar heel dikwels is dit ’n lied.
Waarom? Hoekom nie ’n roerende preek
of ’n hoofstuk uit ’n katkisasieboek nie?
Deel van die antwoord is opgesluit in
die woord “herhaling”. Liedere is tekste
wat mense saam met ander geleer en met
hulle lyf voortdurend herhaal het. En
soos wat die liedtekste in herhalende
praktyke uitgevoer is, is hulle in lywe ge
graveer en het die liedere die persone wat
hulle gesing het, se stories help skryf.
Ek lig dalk teologies my wenkbroue
vir daardie ou groen Hallelujaboekie,
maar ek doen dit net totdat ek genoeg
tyd in ’n siekeboeg spandeer het waar
sterwende lippe dit wat hulle oor die
jare gevorm het, lê en herhaal – “strome
van seën van bowe”, “wat ’n vriend”,
“daar’s ’n dierbare kruis”. Natuurlik ook
“net soos ’n herder”, “’n vaste burg” en
“Here, hoeveel blye dae”.

John Witvliet gebruik die beeld van
’n taalskool om die vormende poten
siaal van dié soort praktyke te verduide
lik. Soos wat sy kinders nie op ’n natuur
like of spontane wyse geleer het om
“asseblief, dankie en jammer” te sê nie,
so doen gelowiges dit ook nie van na
ture nie. Sy kinders het dit deur middel
van herhaling oor ’n langer tydperk leer
doen. Hulle moes dit aanleer. En dit is
hier waar die praktyke wat gereeld her
haal word inkom. Dit is deur herhaling,
Sondag na Sondag, dat ’n sekere taal
aangeleer word – veral ook deur sang.
Vir eeue lank is mense al, liedboek in
die hand, in gesprek met God. En soos
Witvliet se kinders se taal, kom litur
giese taal ook nie vir ons natuurlik nie.
Ons moet dit aanleer deur herhaling en
ons sang doen dit by uitstek.
Natuurlik het ons almal iets anders
om vir God te sê, aangesien ons lewe so
verskillend is. Almal het nie op ’n
gegewe oomblik die behoefte om pre
sies dieselfde woorde te herhaal nie. Dit

is juis hier wat die taalskat van die
psalms wat die volle reikwydte van
mens
like belewenisse omvat, inkom.
Ook ’n ryk bron soos ons Liedboek van
die kerk wat nie sommer gister tjoeftjaf
aanmekaar gesit is nie. Die psalms en
liedboeke bevat ’n ryk teologiese taal
skat wat oor eeue tot stand gekom het.
En al is dit wat ek nou sing nie noodwen
dig wat ek nou beleef nie, is dit wel goed
dat ek dit hoor en beleef dat dit vir an
der nou betekenisvol is. En so leer ons al
singend en luisterend ’n gedeelde taal
aan, ’n taal wat ons vorm.
Ons het lanklaas behoorlik gesing,
want dit is te gevaarlik. Op Kieskerk
sien ek is daar heelwat preke, en dit is
kosbaar vir lidmate. Maar, o VONKK,
mense, Covid-protokols in ag genome,
beter ons vinnig weer begin sing. Ons
liedere wat ons sing, en weer sing, en
weer sing, ook daardie psalms wat ons
sing en gesonge gebede en geloofsbe
lydenisse waarvan die woorde al deel
van ons lyf geword het, skryf en her

skryf voortdurend wie ons is en wie ons
besig is om te word. En ons moenie net
enige iets sing nie, ons moet weer uit
kom by die taalskat van die psalms en
die Liedboek, ook VONKK en Flam. Dit
is ’n taalskat wat ons nie net bevestig in
wie ons is nie, maar ’n teologiese taal
skat wat ons verder rek as waar ons
reeds is. So word ons getroos vir waar
ons nou is, maar alreeds ook gebrei vir
die “pandemies” wat daar in die toe
koms op ons wag.
Ons jongste het vir ’n jaar sy viool
laat eenkant lê, glo ’n blaaskans geneem.
En nee, hy was toe nie ’n jaar later lekker
uitgerus en ’n beter violis nie, inteen
deel. Dieselfde geld vir sing.
Dus, en in die woorde van Adam
Small: “Nou vrinne/ die Here het ga
bring/ aan my sy wonnerwerke oek so/
hy het gavra wat’s in my hand/ en
vrinne/ in my hand was my kitaar/ kô,
lat ons sing.”
▶ Prof Cas Wepener doseer Praktiese Teo
logie aan die Universiteit Stellenbosch.
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Deel 2

Ons vat God nêrens heen nie, Hy is reeds daar
Hierdie is ’n reeks van artikels
waar die skrywer poog om die
kontoere van die teologiese mid
delgrond vir die NG Kerk te be
skryf. In hierdie aflewering kyk
CHRISTO BENADÉ hoe die liefde
binne die Drie-eenheid oorspoel
in die wêreld en ons daarmee
saamsleur.

P

rof Stephan Joubert vertel on
langs dat hy op die OR Tambolughawe ’n Amerikaner sien wat
breëbors en met ’n vonkel in die oog
rondloop met ’n T-hemp waarop staan
“We bring God to Africa”. Buiten dat dit
swak teologie is, is dit ook nogal arro
gant. Ons weet dat God al lankal hier is
en dat die evangelie van hoop en ver
lossing deur Afrikane regoor die wêreld
verkondig word.
Voor ons te verontwaardig raak oor
die Amerikaner se (goedbedoelde?) ar
rogansie, moet ons dalk hand in eie
boesem steek. Leef hierdie verstaan van
sending nie ook maar sterk in ons nie –
dat ons vir God na die onbereiktes gaan
neem en hulle tot bekering bring? Vir
baie dekades was dit die dominante
siening van sending. Rondom 1930 be
gin Karl Barth ons daarop wys dat die

Bybel vir ons ’n ander beeld gee van
God se handeling met sy wêreld. Hy ge
bruik die term missio Dei wat “God se
sending” beteken. God is besig met sy
triomftog deur sy skepping en ons is
bevoorreg dat Hy ons saamneem hierin.
Die liefde wat daar in die Drie-eenheid
is spoel oor in die wêreld en ons word
daarmee saamgesleur. Ons roeping om
te getuig lê in wie God is. God het nie ’n
sending nie, God is sending. Die kerk is
nooit die een wat ander die wêreld in
stuur nie, ’n gehoorsame kerk is self ge
stuur. Die kerk het nie ’n sending nie,
maar is sending.
Hierdie siening van die missionale
roeping van die kerk het heelwat im
plikasies vir hoe ons vandag en in die
toekoms gaan kerk wees. Eerstens moet
ons mooi dink oor ons sendingbegrip.
Ons stuur nie sendelinge uit na plekke
waar God nie is nie. God is reeds oral,
God is besig om sy koninkryk te vestig
en Hy nooi ons om by Hom aan te sluit.
’n Onlangse gesprek met dr Stephan van
der Watt van Missie Japan was vir my so
’n lekker ervaring. Stephan vertel hulle
is Japan toe om die kerk daar te gaan
ondersteun en so deel te raak van die
missio Dei. God werk reeds deur sy kerk
in Japan, dalk klein en broos, maar vir

seker. Die uitstuur van “lone rangers”
die vreemde in, getuig nie van die kor
rekte verstaan van die missio Dei nie.
Tweedens is dit eintlik ’n vreemde
gedagte dat ons gemeentes ’n aparte
sendingkommissie moet hê. Die werk
likheid is dat gemeentes se sending
kommissies in baie gevalle fokus op die
finansiële en gebedsondersteuning van
sendelinge “daar ver”. Niks fout hiermee
nie, maar dit kan nie al wees nie. Die
missionale verantwoordelikheid van die
gemeente kan nie net by ’n sending
kommissie lê nie. As die gemeente mis
sionaal is, is elke dimensie van ge
meentewees missionaal. So byvoorbeeld
as ons basaar hou moet ons onsself
afvra, hoe gaan hierdie basaar die liefde
van die Here uitdra?
Derdens moet ons missionale akti
witeite baie meer geïntegreer wees. So
byvoorbeeld moet barmhartigheid en
sending eintlik een aktiwiteit wees – die
een kan nie sonder die ander nie. Ons
geboue kan nie koue heilige ruimtes
word nie, maar moet getuig van die uit
reikende hart van God. Ons eie kerkge
bou word deur ’n skool met openlike
Christelike waardes gebruik. Die werk
likheid is dat van die kinders en ook van
die onderwysers, Moslems is. As lid

mate ongemaklik voel om die Moslems
in ons kerkgebou te sien, is dit lekker
om te vertel hoe ek gedurende die
oggend in my kantoor hoor hoe Bybel
stories vir hulle gelees word en hulle
“Jesus-liedjies” sing. Ons hoef nie ver te
gaan om Moslems te bereik nie – hulle
kom na ons toe.
Laastens en dalk die belangrikste
implikasie, is dat as ons wil onderskei
waartoe God ons roep, ons eers moet
gaan kyk waar God reeds werk en daarby
aansluit. God werk reeds in ons gemeen
skappe, deur kerke, nie-kerklike organi
sasies en ook deur individuele gelowiges.
As ons fyn kyk en mooi luister sal ons
van hierdie werk bewus raak. Dit is hoe
God ons innooi om deel te raak van die
missio Dei. Ons eie mooi pogings sukkel
meestal om van die grond af te kom. Is
die rede nie dalk omdat dit óns mooi
pogings is en nie God se werk nie?
Jürgen Moltmann beskryf die missio
Dei so raak as hy skryf: “What we have
to learn from them (missionary church)
is not that church ‘has’ a mission, but
the very reverse: that the mission of
Christ creates its own church.”
▶ Dr Christo Benadé is leraar by die NG
Gemeente Suiderstrand en voorsitter van
die Ring van Somerset-Wes.

8 Briewe

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.
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‘Mense kies nie om óf homoseksueel óf heteroseksueel te word nie’
Gert Maritz van Brackenfell skryf:
ir baie jare al is die onverkwik
like debat oor homoseksualiteit
in die kerk aan die gang. Die rol
van die wetenskappe in die debat is
baie onderspeel. Na my mening is dit
nodig om die wetenskappe oor homo
seksualiteit te laat “praat” en dat daar
na die “stem” van die wetenskappe ge
luister word. Die wetenskappe is tog ’n
werktuig wat God in ons hande ge
plaas het om duidelikheid te kry oor ’n
menigte van biologiese en sielkundige
vraagstukke.
Só het die wetenskappe onder an
dere gehelp om siektes hok te slaan,
voedselsekuriteit en lewenskwaliteit te
verbeter, en om ’n entstof vir Covid-19
te ontwikkel. Die wetenskappe het ook

V

‘Wat beoog word, is ’n
radikale reformasie van
die NG Kerk’
Henrietta Klaasing van Randfontein
skryf:
rof Johan van der Merwe maan
“Ligloop vir die pyn van 1986”
(KB, 5/10/2021).
1986 se gebeure het ons eie platte
landse gemeenskap (soos waarskynlik
vele ander) baie hard getref – nie net die
gemeente waar ek lidmaat was nie, maar
die hele dorp was basies in twee kampe
verdeel. So ek ken daardie pyn.
Bykans 20 appèlle en ongeveer 600
bladsye beswaarskrifte, gravamina en
beskrywingspunte wat aan die Alge
mene Sinode gerig was, is en word
steeds geïgnoreer. Daarom is dit soos
“slow torture” om op enige beswaar die
standaard antwoord te kry, dat dit my
vry staan “om die besluit te betwis deur
middel van ’n gravamen/leerstellige
beswaar” – wel wetend dat dit net weer
en weer dieselfde weg sal volg van dowe
ore wat gedraai word.
Die grootste hartseer is egter rond
om die lae agting vir die Skrif en die ver
draaiing van die waarheid van die
Woord van ons Here. Verwarring word
geskep oor wat waarlik kernsake in God
se Woord is en wat randsake is. On
houdbaar is ook die “ruim huis” wat so

P

bygedra tot die beter verstaan en be
handeling van geestesiektes sodat sul
ke mense ’n normale lewe kan lei. Dit
is dus nodig om te luister wat die
wetenskappe ons leer oor homosek
sualiteit en dit ernstig op te neem.
Ongelukkig probeer sommige
Christene om die wetenskappe te ge
bruik om te bewys dat homoseksua
liteit ’n keuse is. Hulle beweer dat, om
dat daar nie ’n “gay geen” is nie, mense
nie gay gebore word nie. Hulle is in een
opsig reg. Wetenskaplikes is dit ook
eens dat daar nie ’n “gay geen” is nie –
ook nie ’n “heteroseksuele geen” nie.
Dit beteken egter nie dat homosek
sualiteit nie ’n genetiese oorsprong het
nie. Onlangse genoomstudies, waar
tydens bykans 500 000 deelnemers uit

wyd is dat dit God se koninkryk skade
aandoen en onderling verdeel.
“Ons durf mekaar nie weer verloor
nie,” vra hy. Dit klink vir my of prof Jo
han nie mooi verstaan dat dolerendes
juis nié dieselfde pad wil stap as 1986
nié. Wat beoog word, is ’n radikale
reformasie van die NG Kerk met al haar
kerkverbande asook ander gerefor
meerde kerke wat sover moontlik van
binne die kerke kom – ’n herstelde kerk
wat weer Geesvervuld en onbevrees die
suiwer evangelie verkondig om dissipels
te maak van alle nasies.
Ek skryf hierdie brief in my eie hoe
danigheid as lidmaat wat droefheid
ervaar oor die toestand van my kerk.

Wat beteken Hervor
mingsdag vir die NG
Kerk vandag?
Johan Janse van Rensburg skryf:
ie laaste dag van Oktober sal
net sommige gelowiges daaraan
herinner dat die geloofsdaad
van Martin Luther in 1517 die begin
van ’n hervorming van die geloof en
kerk beteken het. Is daar vandag nog ie
mand wat die moed het om soos Luther
radikaal aan die deur van die wêreldwye
algemene kerk te klop?
Het dit nog enigsins sin dat ons

D

verskeie lande getoets is, het aange
toon dat daar ’n aantal klein genetiese
verskille is tussen homoseksuele en
heteroseksuele persone. Hierdie ver
skille se kumulatiewe effek is dat ho
moseksuele persone so gebore word.
Bogenoemde studie bevestig ook die
bevindinge van vorige studies.
Behalwe vir genoemde genetiese
verskille is daar ook verskeie struk
turele verskille tussen die brein van
hetero- en homoseksuele mense. Hier
die verskille is permanent. In die fisio
logie weet ons dat strukturele verskille
hand aan hand gaan met funksionele
verskille van die betrokke orgaan.
Skanderings van die brein van homo
seksuele mense toon dat die areas van
hulle brein wat verskil van dié van

geliefde NG Kerk Hervormingsdag
vier? Wat kan so ’n viering beteken?
Word daar nie elke jaar mooi en belang
rike geskrifte oor die Hervorming ge
publiseer nie? Tóg beweeg die kerk
ongestoord voort en verdedig ’n koers
wat in soveel opsigte van die gees en
bedoeling van die Reformasie afwyk.
Hoeveel geskrifte is die afgelope
dekades met die tema Quo Vadis aan die
deur van die kerk gespyker? Bedoel ons
dit werklik as ons sê dat ’n gerefor
meerde kerk altyd weer moet reformeer?
Hoewel die bekende “Solas” steeds
met die bedoeling van die Reformasie
vereenselwig word, gaan die kerk voort
om ’n soort Skrifbeskouing te akkom
modeer wat hierdie beginsels relativeer.
“Sola Scriptura” is byvoorbeeld nie
meer die enigste norm nie omdat ’n
openbaringsteologie met ’n natuurlike
teologie vervang is. Vir baie is die Bybel
nie eens meer God se Woord nie maar
slegs mensewoorde oor God. Sommige
teoloë wat ons studente onderrig, ver
klaar selfs openlik dat hulle nie aan die
twee nature van Christus of die opstan
ding van Christus glo nie. Sodoende
word die “Solus Christus” tot mooi
woorde sonder betekenis gereduseer.
Nee, nie almal maak hulle aan hier
die growwe afwykings van die Reforma
sie skuldig nie. Die NG Kerk se besluit
om die beginsel van diversiteit te aan

heteroseksuele mense, die areas is wat,
byvoorbeeld, emosie, gemoedstoe
stand, angstigheid en aggressie beheer.
Dit bepaal ook hulle selfdegeslagaan
getrokkenheid. Hierdie verskille, anato
mies en funksioneel, is alreeds tydens
swangerskap vasgelê en is permanent.
Die genetiese, asook strukturele ver
skille in die brein van homoseksuele
mense, kan nie weggewens word nie,
want dit is geneties vasgelê. Geen tera
pie kan dit “genees” nie. Dus, net soos
wat die breinstruktuur, genetiese, epigenetiese en selfs hormonale kenmerke
van heteroseksuele mense nie verander
kan word nie, so ook nie dié van homo
seksuele mense nie. Mense kies dus nie
om óf homoseksueel óf heteroseksueel
te word nie. Hulle word so gebore.

vaar akkommodeer egter hierdie en ’n
verskeidenheid ander afwykende stand
punte oor die Bybel. Selfs die persoon,
bestaan en werk van God (teïsme) is al
deur teoloë ter wille van ’n post-teïstiese
oortuiging afgesweer sonder dat enige
kerklike tug gevolg het.
Die dringende vraag is dus of die NG
Kerk werklik in staat is om te reformeer,
terug na die Skrif en die belydenis?
Tagtig gemeentes (en daar kan selfs
meer wees) wat doleer om aan hulle rou
oor die kerk se ontrou aan die Reforma
sie uitdrukking te gee, word eerder met
venyn en kritiek begroet.
Daar is ’n al groter wordende on
rustigheid oor teologiese opleiding wat
lank nie meer die gees en waardes van
die Reformasie verwoord nie. Tog is die
“magte” in beheer vasberade om hulle
nie aan kritiek te steur nie. Vir meer as
twintig jaar hoor ons al van teologiese
studente wat verwar word deur wat hulle
in die klas hoor; studente wat hulle geloof
verloor en besluit om nie meer predi
kante te word nie. Steeds word dit alles as
verdagmakery afgemaak. Vir baie wat
nog waarde aan die Reformasie heg, is dit
moeilik om te glo dat die kerk nog kan
reformeer, terug na die Skrif en die be
lydenis. Kan die hamerhoue teen die
deur van die Wittenberg-kerk nog deur
die eeue tot ons vandag spreek om te sê:
Hier staan ons; ons kan nie anders nie?

Kreatiewe storievertellers woeker saam op Kerkbode se Instagram-blad

M

eer lig as hitte. Dit is die motto
(’n tipe redaksionele stryd
kreet, kan jy maar sê) waar
mee ons sedert 2019 by Kerkbode werk.
En dit is ook ons benadering op
Instagram waar ons hoop om die digi
tale groei wat ons die afgelope paar jaar
beleef, te versterk.
Kerkbode se susterpublikasie LiG het
reeds ’n stewige gehoor (11 900 volge
linge) op Instagram gevestig en vroeë
aanduiding is dat hierdie uiters gewilde

sosiale mediaplatform, wat sowat ’n
miljard besoekers per maand lok en
volgelinge gemiddeld 30 minute per dag
besig hou, ook vir die oudste kerkkoe
rant in die land ’n geleentheid bied om
na lesers te luister en stories visueel te
vertel by Instagram.com/kerkbode.
Ons doelwit is om onder meer ons
platform te deel met storievertellers
wat hierdie visuele medium se sterk
punte verstaan en boeiende inhoud
skep.

l Indien jy meer wil uitvind oor hoe
om jou Instagram-stories met Kerkbode-lesers te deel, kan jy vir Heléne
Meissenheimer by helene@bmedia.co.za
kontak.
l Hoewel Kerkbode se wortels in pa
pierformaat lê, sal ons volhoubaarheid
vanuit ’n sakehoek bepaal word deur die
mate waartoe ons slaag om beide ’n
sterk digitale gehoor en digitale sake
model te vestig. ’n Gemiddeld van sowat
16 000 lesers per maand kliek op ons

gratis stories by www.kerkbode.co.za en
die Kerkbode-toep. Dit is meer as
750 000 klieks, gemeet sedert 1 Januarie
vanjaar. En hoewel daar steeds lojale in
tekenaars op die papierkoerant is, is dit
kennelik in die wêreld van digitale en
sosiale media waar ook kerknuus se
voorland lê en waar ons ondersteu
ningsbasis – Vriende van Kerkbode –
gaan moet groei om kerknuus gratis te
hou. Lees gerus meer hieroor by www.
kerkbode.co.za
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GASRUBRIEK

Hoffie Hofmeyer

Is die NG Kerk naby aan
Ground Zero al dan nie?
Liberale en eensydige tendense in die NG Kerk is na my oortuiging
wel ’n harde werklikheid, skryf Hoffie Hofmeyr.

I

n die afgelope weke is 11 September 2001 of soos die Amerikaners dit
noem 9/11 op baie plekke in die wêreld gedenk, onder andere ook by
“Ground Zero” in New York.
Presies 20 jaar gelede het die kapingsvliegtuie van terroriste in die twee
ling-toringgeboue van die World Trade Centre van New York vasgevlieg. Ek
self was ’n relatief nabye getuie daarvan omdat ek juis dié dag, ironies genoeg,
op besoek was aan ’n groot Amerikaanse opelugmuseum, naamlik “Colonial
Williamsburg” waar iets van die land se vroeë onafhanklikheidstrewe in
herinnering geroep word. Dit is ’n klompie kilometer weg van Washington
DC waar ook ’n ander vliegtuig die dag in die Pentagon vasgevlieg het. Ek was
op daardie stadium onderweg na ’n agt weke lange studieverlof by die wel
bekende Princeton, geleë tussen Washington en New York.
Dit is juis nou in hierdie tye dat ons ook beleef dat daar ingrypende ge
beure, soos hieronder sal blyk, in die NG Kerk plaasvind. Ek wonder na
analogie van 9/11, as ’n kerkhistorikus wat deurgaans positief en toe
komsgerig probeer dink, of sommiges in die NG Kerk waarteen ’n mens wel
veg om hulle kapers te noem, dalk besig is om op die NG Kerk as een van
die kritiese elemente in die Suid-Afrikaanse samelewing af te vlieg om hier
die instelling op die pad na ’n moontlike vorm van “Ground Zero” te plaas.
Die standpunte van eensydiges en liberales in die NG Kerk gedurende
die afgelope twee dekades is jammer genoeg gevaarlik en moontlik selfs
aftakelend vir ’n positiewe toekoms vir die NG Kerk. Ruimte ontbreek hier
om ’n lang reeks van gegronde feite en bewyse hiervoor op tafel te plaas,
maar hierdie perspektiewe en aanvoelings word beslis nie maar sommer
net uit die duim gesuig nie. En miskien moet dit maar duidelik gesê word:
Liberale en eensydige tendense in die NG Kerk is na my oortuiging wel ’n
harde werklikheid.
Talryke uitsprake en geskrifte van prominente teoloë of predikante bom
bardeer en ontstel lidmate en predikante met verwarrende boodskappe. Dit
is veral gedurende die afgelope 20 jaar aan die orde van die dag en dit behels
uitsprake, boeke en artikels wat afkomstig is van verskeie teoloë en predi
kante. Selfs sommige kerklike vergaderings is nie bereid om duidelik ge
noeg leiding te gee nie. Intussen neem die leierskap van die NG Kerk ook
nie oral genoegsame standpunt in om hierdie moontlike kapingspogings te
probeer vermy nie. Te midde van al hierdie gebeure wonder ’n mens wel
party dae of die NG Kerk nie miskien reeds bitter naby aan ’n breuklyn op
pad na ingrypende aftakeling gekom het nie. En lesse uit die geskiedenis en
ook uit huidige kontekste internasionaal soos Nederland en die VSA, leer
vir ons dat wanneer die kerk van Christus nie meer op die wesenlike fokus
nie, betree dit die pad van agteruitgang en die samehangende hartseer
werklikheid van die toenemende verdwyning van getroue en verant
woordelike lidmate.
Jy vra moontlik as lojale predikant en lidmaat of die probleemkwessies
in die NG Kerk diepgaande genoeg is en of dit nie alles maar net verdag
makery is nie. Jy vra miskien ook of dit so ernstig is dat jy standpunt daar
oor behoort in te neem. Dat dit baie moeilike, onsekere en verwarrende tye
vir die NG Kerk hier in 2021 is sal ’n mens beslis nie kan ontken nie. Dit is
nie net jy nie maar ook ek wat my persoonlik soortgelyke vrae afvra: Moet
’n mens as ’n lojaal-kritiese en gebalanseerde mens wat jou hele lewe deel
van, en grootliks in diens van die NG Kerk gestaan het, alles wat gebeur en
die vernietigingsprosesse wat daarmee saamgaan maar net so aanvaar of as
deel van tye van verandering beskou? Vervolgens ook of ’n mens moet oor
weeg om jou bande met die NG Kerk te breek, of moet ’n mens miskien
eerder sterk en duidelike standpunt inneem en die NG Kerk tot ewewig en
reformasie terugroep en met die basiese en wesenlike konfronteer?
Na al my jare van betrokkenheid by die NG Kerk, kies ek tans uit die bo
genoemde opsies daarvoor dat ’n mens nie maar net die huidige gevaarlike
ontwikkelinge net so kan aanvaar nie, tweedens dat ’n mens nie maar net uit
die NG Kerk moet loop of wegskeur nie, maar wel dat ’n mens as individu
maar ook binne bepaalde positiewe groeperinge soos byvoorbeeld Kairos
Netwerk sterk en duidelike standpunte binne die NG Kerk moet inneem.

Wat bedoel ek daarmee as ek sê dat sterk en duidelike standpunt inge
neem moet word? Omdat ek ’n mens is wat aan die een kant oor dinge wil
nadink maar aan die ander kant dit ook prakties en konkreet wil maak,
het ek die volgende in gedagte: Die NG Kerk moet weer baie duidelik en
reguit hier in die 21e eeu stel dat hy nie bereid is om soos dit tans op baie
plekke gebeur, die Woord van God tot ’n sekulêre geskrif af te takel en
eenkant toe te skuif nie, hetsy deur disrespek of deur swak uitleg daarvan.
Terloops, indien kritici moontlik teen hierdie standpunt van my kant af
sal reageer, dit gaan hier beslis nie oor die emosionele saak van selfdege
slagverhoudinge nie, maar oor die vraag of die NG Kerk nie maar net die
modespoor van ons tyd taamlik klakkeloos in die gees van individuele
menseregte en humanisme navolg nie. Want laat ons dit baie eerlik sê, ’n
goeie kerk en goeie teologie staan of val by die verantwoorde hantering
van die Bybel.
En waar daar in 1986 baie pynlike ervaringe en ’n uiteindelike skeuring
uit die NG Kerk oor sy nuut ingenome standpunte teen apartheid was, het
die skeuring grootliks oor politieke kwessies gegaan. Tans handel die pyn
like ervaringe in die NG Kerk en die moontlikheid van afsplitsing veel meer
oor teologiese kwessies, wat ’n heel ander saak is. En as daar gevra word
waar die NG Kerk in die laaste tyd liberaal geword het, dan is dit nie in 1986
met die bogenoemde besluite nie, of toe vroue sonder hoede in die kerk en
die kindernagmaal toegelaat is nie, maar toe die Skrif se hantering en inter
pretasie begin verkeerd loop het.
Dit moet intussen hier duidelik aangemerk word dat die fundamenta
listiese benadering tot die Skrif self ook geen uitkoms bied nie, want libera
lisme en fundamentalisme is in wese ewe gevaarlik vir gebalanseerde kerk
wees, en bloot maar spieëlbeelde van mekaar. Vervolgens meen ek dus dat
die NG Kerk naas die wekroep om terug te keer na die Woord, ook erns
moet maak hier in die 21e eeu om steeds as belydeniskerk (terwyl daar
miskien ook ’n behoefte bestaan daaraan om ons gereformeerde belydenis
opnuut eietyds te verwoord), ’n duidelike getuienis aan verwarde en on
sekere lidmate en aan ’n wêreld daar buite uit te dra.
Ten slotte is ek van oortuiging dat die klaarblyklike wetteloosheid veral
ook oor leerkwessies wat byvoorbeeld onder die dekmantel van die post
modernisme in die laaste tyd in die NG Kerk toegelaat is deur verskillende
optredes en standpunte instemmend goed te praat, nie so kan voortgaan
nie. Dit is egter ’n wêreldwye verskynsel dat dwaalleringe in die 21e eeu as
gevolg van die gees van humanisme, ongebalanseerde diversiteit en
oordrewe menseregte-erkenning, vroeg en laat deur kerklike strukture toe
gelaat word met weinig respek vir gesonde kerklike dissipline. Stel jouself
voor watter chaos in die wêreld en ook in ons eie land sou intree indien
daar geen respek meer vir landswette en veral ook vir die grondwet sou
bestaan nie.
Daar is tans vier ernstige debatte wat in die NG Kerk gevoer word wat in
my volgende artikel meer breedvoerig aangespreek sal word. Die diskoerse
handel oor ingrypende reformasie, oor ’n moontlike eie streeksinode vir
diegene wat gebalanseerde oortuigings deel, oor losmaking van die Alge
mene Sinode, oor alternatiewe teologiese opleiding, en mag God dit be
hoed ten slotte oor die moontlikheid van afsplitsing.
Ground Zero vir die NG Kerk is wel ’n moontlikheid, maar dit hoef nie
te gebeur nie en kan dalk nog gekeer word. Tot tyd en wyl ons hierdie kort
reeks verder voortsit, sal ons intussen baie ernstig en selfondersoekend na
die huidige situasie moet kyk, na God se leiding moet vra, en biddend en
afhanklik na vernuwende oplossings moet soek sodat ons weer kan droom
oor ’n dinamiese NG Kerk wat werklik ’n verskil op pad na groter liefde,
geregtigheid, versoening en hoop in ons deurmekaar wêreld kan maak. Be
halwe ter wille van die behoud van die NG Kerk as deel van die wêreldwye
gereformeerde tradisie met sy ryke geskiedenis, maar ook ter wille van die
koninkryk van die hemele, behoort die NG Kerk nie tot ’n “Ground Zero”
gekaap en vernietig te word deur diegene wat jammer genoeg allerlei onge
gronde perspektiewe verkondig nie. Mag God dit dus behoed!
▶ Prof JW (Hoffie) Hofmeyr (emeritus) was verbonde aan UP en besoekende
professor aan die Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, België en
Liverpool Hope University, Liverpool, Engeland.
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Anandie Greyling en Marileen Steyn kyk na die nuutste navorsing in
teologie en vra: so what? Kontak Anandie by anandiegreyling@gmail.com
en Marileen by marileen.steyn@gmail.com

Anandie gesels met STEPHAN JOUBERT

Digitaliteit: ’n Geskenk
vir die missionale veld

Anandie Greyling gesels met prof Stephan Joubert
oor digitaliteit as ’n missionale bedieningsveld.

O

preg is waarskynlik die woord wat ek sal gebruik
om na professor Stephan Joubert te verwys, na ’n
onlangse onderhoud met Kerkbode.
Hy vertel hoe digitaliteit in sy eie lewe uitgespeel het, hoe
dit op ’n persoonlike vlak hom beïnvloed het en ook later ’n
bediening geword het. Joubert is al vir etlike jare besig met
geloofsvorming in ’n digitale wêreld, maar sy aanslag in die
onderhoud was een van sáám gesels eerder as om net kennis
of wysheid vinnig te probeer oordra. Hierdie is iemand wat
nie net wil skryf en praat nie, maar ook graag luister. Iemand
wat diep omgee oor die kerk en daarom wil hy aanhou skryf,
praat en luister.
Joubert deel met ’n egte opgewondenheid dat digitaliteit
op ’n besonderse wyse deel is van die missionale veld van
God. Hy beskou dit as ’t ware as ’n geskenk vir die kerk – wat
mos juis missionaal is. Aangaande die tema van digitaliteit,
deel Joubert, dat ons moet onthou dit nie net teoloë is wat
daaroor besin of navorsing doen nie. Nee, daar word vanuit
filosofiese, sosiologiese, antropologiese en sielkundige per
spektiewe gesoek na ’n “eietydse diskoers”, verduidelik Jou
bert.
“Digitaliteit kan liggaamloos voorkom,” vertel Joubert.
Tog, as ons die mens holisties beskou, is dit dalk eerder ’n
“intrek en deel wees van ’n virtuele wêreld”. Dit is eintlik ’n
nuwe liggaamlikheid wat beliggaam word. Joubert verwys
byvoorbeeld na digitale oogkontak en dat mense anders
aanlyn na mekaar ‘kyk’. Op daardie noot meen hy ook dat
dit nie net is om voor ’n skerm te sit en net te kyk nie. Nee,
meen Joubert, ons beweeg op ’n ander manier liggaamlik
‘rond’ en word anders ingetrek in die digitale wêreld. Maar
ons word liggaamlik betrek!
Joubert deel ook dat daar ’n merkwaardige verskil is tus
sen religie aanlyn teenoor aanlyn religie. Religie aanlyn is
byvoorbeeld om ’n aanlyn retreat te hou. Hy deel ook dat hy
bewus is van gemeentes wat dit in hierdie grendeltyd ge
doen het. Dit is interessant dat hierdie tipe digitale ervarings
juis geleentheid geskep het vir mense om in ’n mate meer as
vantevore met ’n groep mense te deel. ’n Mens sou kon won
der of mense veiliger voel om in hierdie aanlyn spasies te
deel. Joubert meen dat digitaliteit vir mense dit moontlik
maak om hulle pyn op ’n ander wyse te verwoord.
Aanlyn religie, meen hy, is om byvoorbeeld preke of an
der geleenthede ook op die gemeente se webblad of ’n ander
tipe sosiale ‘hub’ te laai. Dit is inpersoon geleenthede wat
ook digitaal gedeel word. Joubert verduidelik dat daar as ’t

ware ’n tipe pendulum is wat na albei kante, religie aanlyn en
aanlyn religie, swaai en dat dit ook nodig is om daaroor te
besin oor hoe om tussen die twee punte te beweeg.
“Digitaliteit is ’n missionale geskenk,” sê Joubert. ’n
Geskenk vir ’n missionale roeping. Voorheen, vertel Joubert,
het groot getalle mense bymekaar gekom vir Bybelskole,
maar nou kan ons kies om die geskenk van kleiner en meer
intieme groepe te ontdek. Waar mense in hulle geloof ver
diep en hulle pyn met mekaar deel.
Joubert deel met my die Griekse woord parousia, wat
tradisioneel verwys na die wederkoms, in die oorspronklike
Grieks. Maar Joubert meen dit kan ook dui op teenwoordig
heid. Hy gebruik die voorbeeld van wanneer iemand ’n brief
aan iemand anders skryf en die brief die sender as ’t ware
aanwesig stel. Amper soos Paulus se briewe: Wanneer die
gemeente dit lees, is dit amper asof Paulus by hulle is. Digi
taliteit, verduidelik Joubert, bring ’n nuwe parousia na vore.
’n Nuwe manier van teenwoordigheid uitdruk en beleef.
Joubert is opgewonde oor mense wat kreatief is met die
digitale wêreld as sendingveld en wat dit al hoe meer ontdek,
metafories inkleur en verf. Mense wat fokus om moontlike
gawes vir die kerk eerder as digitale gapings raak te sien,
maak hom besonders hoopvol oor hierdie sendingveld.
Ek vra hom uit oor digitale geloofsvorming wat spesifiek
in ander spasies as in die erediens of Bybelstudies plaasvind.
Hy noem dat mens in hierdie digitale spasies eg moet wees en
tog grense behou. Hy verwys na digitale pastoraat of huis
besoek as ’n moontlikheid, byvoorbeeld met e-posse. Joubert
maak ’n interessante opmerking: “Ek hou by die medium wat
iemand gekies het om met my te kommunikeer,” soos byvoor
beeld as iemand vir hom ’n e-pos stuur dan bly hy by daardie
digitale grens om per e-pos te bly kommunikeer.
Ander moontlikhede en gawes vir geloofsvorming, deel
Joubert, kan digitale ondersteuningsgroepe of selfs sub
stansafhanklikheidsgroepe insluit. Kan jy jouself indink hoe
iemand nie meer bekommerd hoef te wees oor die stigma
om by ’n spesifieke inpersoon ontmoeting op te daag nie?
Hy noem ook geslote kletsgroepe waar mense oor bepaalde
temas in ’n veilige spasie saam kan gesels en in hulle geloof
kan verdiep.
Digitaliteit klink vir my ook meer soos ’n missionale
geskenk! Ek hoop om dit saam met ander al hoe meer te kan
ontdek en my eie verfkwas op te tel in die digitale wêreld.
l Prof Stephan Joubert is buitengewone professor: Eietydse
Ekklesiologie, Universiteit van die Vrystaat, en stigterleraar
van ekerk.
▶ Ds Anandie Greyling is verbonde aan die NG gemeente
Pierre van Ryneveld.
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Hierdie skrywes word aangebied in samewerking met en met ondersteuning van die
Taakspan vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).

Marileen gesels met PIERRE ENGELBRECHT

Volgelingskap is om
saam te reis
Dr Pierre Engelbrecht gesels met Marileen Steyn
oor hoe kontemporêre dissipelskap kan lyk aan
die hand van die eeue oue verhaal van die Emmausgangers.

“V

olg My!” Dié bekende opdrag van Jesus nooi
mense oor die eeue heen om sy dissipels te
word. Dit is die woorde waarmee Petrus, Jo
hannes, Jakobus en vele ander se geloofsreise begin het.
Wanneer dr Pierre Engelbrecht egter oor Jesus se oproep
tot dissipelskap nadink, kyk hy nie na wat Jesus soseer aan
die begin van sy bediening op aarde gesê het nie, maar
eerder na dit wat Jesus aan die einde van sy bediening
gemoduleer het.
In sy doktorstesis getitel “’n Kontemporêre Christelike
volgelingskap: Die Emmaus-narratief as interpretatiewe
raamwerk”, kyk Engelbrecht na Lukas 24 se bekende vertel
ling van Jesus se verskyning aan Kleopas en sy vrou op die
weg na Emmaus. In die narratief reis Jesus saam met die
twee sonder dat hulle besef wie saam met hulle stap. Hulle
is bedroef oor Jesus se kruisiging, maar Jesus gebruik die
Skrif om vir hulle die gebeure uit te lê en te verklaar. Wan
neer Jesus dan later saam met hulle eet en vir hulle die
brood breek, val die skille van hulle oë af en besef hulle dat
dit Jesus, die opgestane Here is, wat saam met hulle was.
Deur te kyk na die merkers in die vroeë dissipelskap
verhale in Lukas en dit te vergelyk met Lukas 24, het
Engelbrecht gevind dat daar eintlik ook hier, aan die “ein
de” van die boek, ’n dissipelskapverhaal is. Die groot ver
skil is dat Jesus nie die woorde “Volg My!” sê nie, maar wel
moduleer wat dissipelskap (Engelbrecht verkies die term
volgelingskap) is deur vyf merkers in die teks: saam loop,
Skrifuitleg, gasvryheid, ’n nuwe verstaan van Jesus en die
brandende harte van Kleopas en sy vrou.
Die afwesigheid van die “Volg My!” is vir Engelbrecht
baie betekenisvol. Hy sien dit as ’n merker van post-op
standing-dissipelskap. Na die opstanding van Jesus, ver
duidelik hy, begin volgelingskap nie soseer met die direkte
woorde van Jesus nie, maar deur die werking van die Gees
“wat jou daardie nudge gee en jou hart aan die roer kry”.
Hy meen dat dit die uitnodiging tot volgelingskap is en
dat ons, wat in ’n post-opstanding-konteks leef, dalk nie
altyd die opdrag tot volgelingskap so “in your face” gaan
kry nie. Tog bly die Gees aan die werk en is dit deur ’n
sensitiwiteit vir die roering van die Gees wat ons tot be
weging kan en moet kom.
Die Gees, beklemtoon Engelbrecht, werk deur die
Skrif. In Lukas 24 is dit immers Skrifuitleg wat die mense

tot dieper insig oor Christus bring. “God praat deur sy
Woord,” bely Engelbrecht. “En die Outeur is saam teen
woordig.” Dit is juis omdat hy in die lewendige Woord en
lewendige God glo dat Engelbrecht wil weet hoe die Skrif
(en tekste soos Lukas 24) ons beter gelowiges maak.
Dit is op hierdie punt wat Engelbrecht wil brûe bou
tussen die Skrif en die alledaagse lewe van mense. Sy
PhD-navorsing het daarom nie gestop by ’n Nuwe-Testa
mentiese ondersoek van volgelingskap nie, maar het ook
verder gegaan om ’n prakties-teologiese ondersoek in te
stel na hoe hierdie volgelingsteks die geleefde teologie van
Christene kan beïnvloed.
Gevolglik het Engelbrecht met twee fokusgroepe
gewerk om vas te stel hoe die teks mense se denke rondom
dissipelskap kan skuif. In sy aanvanklike onderhoude in
die fokusgroepe het hy eers vasgestel wat die respondente
se verstaan van dissipelskap is. Daana het hy hulle genooi
om vir ’n maand lank die teks te lees, te leef en te belig
gaam en dan weer oor dissipelskap te kom gesels. Engel
brecht het gevind dat die voortdurende lees van die Lukas
24-verhaal veroorsaak het dat mense die teks in hulle eie
lewe begin inkorporeer het en dat hulle ook self saam met
mense begin loop het, met die Skrif omgegaan het, meer
gasvry begin leef het, anders begin dink het oor Jesus en
eindelik weer deur die teks aangeroer is.
Vir Engelbrecht was die skuif wat onder die Afrikaans
sprekende groep plaasgevind het merkwaardig. In die
aanvanklike onderhoude het hy gevind dat die Afrikaans
sprekende groep telkens presies kon sê wat dissipelskap is,
maar dat hulle gesukkel het om te sê hoe hulle hierdie dis
sipelskap waarvan hulle praat, self uitleef. Verder, het hy
gevind dat die Afrikaanssprekende groep meer geneig
was tot “self-dissipelskap”. Self-dissipelskap, verduidelik
Engelbrecht is dissipelskap wat stop by die persoon se eie
verhouding met God. Sy navorsing het egter gevind dat
Lukas 24 hierdie groep gehelp het om uit hulleself te be
weeg na ’n meer gemeenskaplike verstaan van dissipel
skap wat saam loop, saam praat, saam eet, saam glo en
saam aanbid insluit.
Wanneer ek vir Engelbrecht oor die “so what” van sy
navorsing uitvra, is dit juis dit: dat ons genooi word om
konstant, in sensitiwiteit vir die Gees, onsself oop sal stel
om aan te hou volg – nie net op ons eie en vir onsself nie,
maar saam met en vir ander.
l Dr Pierre Engelbrecht is operasionele hoof van ekerk, ’n
aanlyn geloofsgemeenskap.
▶ Ds Marileen Steyn is verbonde aan die NG gemeente
Saldanha.
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‘Radio gaan nog groot goed
doen in die toekoms’
Radio Kaapse Kansel 729AM bemoedig luisteraars al vir
nege jaar. En Kosie Burger, die operasionele bestuurder, was
van die begin af daar. Hy het aan HELÉNE MEISSENHEIMER
vertel hoekom hy glo hierdie stasie, met sy meer as 126 000
luisteraars, ’n blink toekoms het en kan spog met die feit dat
hulle luistertal byna verdubbel het tydens die Koronaviruspandemie.

D

it het ses jaar se vasbyt en aanhou probeer gekos om hierdie susterstasie van Radio Kansel op 1 Desember 2012 vir die eerste
keer op die lug te kry. Vra ’n mens vir Burger hieroor moet jy
gemaklik sit, want hy begin sy vertelling sowat 30 jaar vroeër by ’n nagtelike drafsessie op die Noord-Kaapse myndorp Kathu.
Die gebore Noord-Kapenaar met die sagte stem het die aand na werk
gaan draf en langs die pad ’n ontmoeting met die Here gehad tussen die
hoop bakstene op die bouterrein van Kathu-gemeente se eerste kerkgebou. “Ek dink ek was die eerste bekeerling van die nuwe kerkgebou,” lag
hy, oë blink en grys hare netjies gekam, uitgevat in ’n donker pak, waar
ons sit in sy kantoor van die ateljee in Bellville.
Minder as ’n jaar later begin hy voltyds werk as skakelbeampte by Radio Kansel. “Die Here het my geroep om te dien – tydig en ontydig soos
’n mens lees in 2 Timoteus 4 en waar sal jy ’n beter plek kry om die Here
se Woord uit te dra?” vertel die eertydse ontwerptekenaar wat borge
moes werf vir sy maandelikse salaris in sy nuwe loopbaan in Christelike
media. Vandag, 40 jaar later, met aftrede voor die deur volgende jaar, is
van daardie selfde mense steeds sy ondersteuners.
In 2007, as bemarkingshoof van die toe nog landwye Christelike radiostasie is hy gevra om hulle Kaapse streekbestuurder te word. In hierdie tyd gebeur dit dat die stasie nie meer mag uitsaai vanaf Radio 2000 se
senders nie omdat nuwe regeringsbeleid gemeenskapsradiostasies verbied het om senders te deel.
Dit het beteken Radio Kansel kon net op 657AM uitsaai binne Gau
teng. Die einste kantore waarin Kerkbode onlangs met Burger gesels, is
destyds aangeskaf as ateljee in Bellville maar dit sou ses jaar neem voor
hulle op Mandeladag in 2012 die goeie nuus kry dat Kaapse Kansel
729AM se aansoek vir ’n uitsaailisensie goedgekeur is. Op 1 Desember
daardie jaar was Radio Kansel se nuwe susterstasie vir die eerste keer op
die lug as ’n gemeenskapsradiostasie wat uitsaai deur middel van ’n 25
kilowatt sender op Klipheuwel.
Nege jaar later spog dié radiostasie met ’n luistertal van sowat 126 000
wat inskakel via radio, die internet of die stasie se selfoon-toep. Die stasie
maak ook gereed om digitaal te kan uitsaai sodra die luistertal met digitale radio’s dit regverdig.
Hulle luistertal het byna verdubbel tydens die pandemie, vertel Bur

ger. Die jongste statistiek wys 93% van hulle luisteraars het slimfone en
76% van dié groep gebruik hulle selfoon om na die stasie se programme
te luister. Die meeste (60%) van hulle luisteraars is vroue.
’n Unieke aspek is die gewaarborgde opvangsgebied met ’n 150 km
omtrek om die Kaapse Metropool. ’n AM-sender se sein beweeg grondlangs, wat beteken die stasie kan duisende kilometer verder ook opgevang word, verduidelik Burger. Hy het al e-posse van luisteraars so ver as
Ysland en Japan gehad wat meer oor die stasie wil weet.
Taalgewys word programinhoud uitgesaai in hoofsaaklik Engels en
Afrikaans met ook programme in isiXhosa en isiZulu.
Die stasie se visie en missie is om die evangelie te deel en gelowiges toe
te rus en hoop te gee. Die stasie wys ook ’n omgeehart deur bydraes in te
samel vir mense en plekke in nood, hetsy dit hulp aan Mosambiek is
weens tifoonskade, die 1 000 brode-fondsinsamelingsprojek vir Huis van
Heerde, ’n kinderhuis op Malmesbury, of die Kaapse Kansel groenteprojek waardeur al oor die 30 000 kg groente by ouetehuise en mense in
nood afgelewer is die laaste twee jaar.
Deel van hulle uitsaaibeleid is dat alle deelnemers die Apostoliese
Geloofbelydenis moet onderhou. “Ons maak ook op gereelde basis van
NG Kerkteoloë gebruik soos dr Braam Hanekom, ds Jannie Pelser en
prof Stephan Joubert,” sê Burger, self ’n NG lidmaat.
“Die NG Kerk speel ’n baie belangrike rol in Kaapse Kansel, nie net
deur bydraes vanaf gemeentes nie, maar ook deur bydraes van lidmate,”
voeg hy by. Die pandemie het aan hulle finansiële ondersteunersbasis
gesnoei, maar hy vertrou dit sal nou weer regkom. Hulle soek Christensakemanne en -vroue om in die stasie te belê, wat Burger meen ’n blink
toekoms het. Burger is veral opgewonde oor die moontlikhede van digitale radio, goedkoper datakoste en die rol wat sosiale media speel.
“Radio se tyd is nie uit nie. Radio gaan nog groot goed doen in die
toekoms en Radio Kaapse Kansel, met daai groot footprint … ons wil
nog net hê almal in daardie area moet na ons luister, dan sal ons gelukkig
wees,” sê hy. Om hierdie doel te bereik, is dit vir hulle dan ook belangrik
om met vennote saam te werk soos die Christelike tydskrif LiG, BybelMedia en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en natuurlik ook Radio
Kansel.
Burger glo daarin die stasie moet wees waar gelowiges bymekaar is,
hetsy dit ’n strandskoonmaak, vroue-oggend of ’n Mighty Men-saamtrek
is. Dit was by ’n uitsending vanaf laasgenoemde dat ’n jong man hom
vertel het hy het in die tronk tot bekering gekom deur ’n getuienis van die
gospelsanger Jattie van Jaarsveld op een van hulle radioprogramme. “Sulke goed is hoekom ek nog hier is …” sê die 64-jarige Burger wat self nog
nie weet wat die toekoms vir hom inhou na aftrede in Junie volgende jaar
nie. “Ek het nie ’n ‘bucket list’ nie, die Here sal wys waar Hy my nodig
het”, sê hy vol vertroue.

Die toekoms van Christelike radio is blink, meen Kosie Burger, operasionele hoof van Radio Kaapse Kansel 729AM, hier in hulle ateljee in gesprek met Guilma Stander,
aanbieder van die Leefstylprogram.		
Foto: Heléne Meissenheimer
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Die vakature-advertensies
verteenwoordig die standpunte van die
adverteerder en nie noodwendig dié
van Kerkbode nie.
		

NG KERK WILLOWMORE (DOLEREND)

		

LERAARSPOS

Gemeenteprofiel:
Plattelandse gemeente in die Oos-Kaap met 205 belydende en 45 dooplidmate.
Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit landbouers. Die gemeente is tans in ’n staat van
dolering.
UITDAGINGS:
Bediening oor ver afstande. Jarelange droogte. Ontvolking van die platteland.
LERAARSPROFIEL:
Ten volle opgeleide predikant by ’n erkende instansie en wat gelegitimeer is in die NG
Kerk. Die leraar moet begrip toon vir die gemeente se status as dolerend.
PAKKET:
Kontrakpos. As gevolg van droogtetoestande kan ons nie die sinodale skale bekostig nie.
Salaris is onderhandelbaar. Gemeente beskik oor ’n voertuig vir leraar se gebruik.
Huisvesting.
BESONDERE VEREISTES:
Goeie menseverhoudings. Begrip en passie vir die landbou. Goeie fisiese gesondheid.
Plattelandse ingesteldheid. Huisbesoek noodsaaklik.
Sluitingsdatum: 15 November 2021.
Stuur aansoekvorm na: ngkerkwiIlowmore@gmail.com

Advertensies 13
NG GEMEENTE SALDANHA
Die NG Gemeente Saldanha het die voorreg om ’n jeugwerker te beroep om die hand van die gemeente (en gemeenskap) te vat in die geestelike bediening van die jeug
en jong volwassenes van ons gemeente en omgewing binne
hulle unieke leefwêreld.
Die gemeente bestaan uit ongeveer 785 belydende en
176 dooplidmate. Ons jeug ontvang skoolopleiding by hoofsaaklik skole in die Weskus
omgewing. Hulle is afkomstig van diverse agtergronde. Die behoefte is dat die jeugwerker
die reeds bestaande jeugbedieningsaksies help uitbou en ontwikkel, asook (soos nodig)
nuwe bedieninge ontwikkel.
Belangrike karaktereienskappe: ’n Passie vir God en die jeug; entoesiasme; kreatiwiteit;
integriteit en ’n goeie spanwerker.
Gewenste vaardighede: Sterk interpersoonlike vaardighede; sterk mensverhoudings;
vriendelike en professionele hantering van mense; goeie netwerker, beplanner en organiseerder; rekenaargeletterdheid. Musikale aanleg sal ’n bate wees.
Dit is ’n drie jaar-kontrakpos, wat na gelang van omstandighede hernu sou kon word.
Vasgestelde diensure is onmoontlik aangesien die jeugwerker se werk rondom die aktiwiteite en programme van die jeug gebou word. Die pos vereis soepelheid en die werk
van fleksietyd (40 ure per week) omdat die jeugwerker se verantwoordelikhede ook oor
naweke en aande strek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met sinodale aanbeveling as riglyn. Die persoon sal nou met die twee bestaande leraars en die bestaande
jeugbedieningsaksies saamwerk.
Persone met gepaste jeugwerker- of teologiese kwalifikasies kan elektronies hulle aansoek rig aan die skriba by ng@salgem.org.za of per pos by Posbus 1, Saldanha 7395 om
die kantoor nie later as 27 Oktober 2021 te bereik nie. Aansoeke moet vergesel word van
’n kort 2/3 bladsye CV met gepaste inligting en ten minste drie referente. Kandidate moet
beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien versoek.
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
Beoogde aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022.
Rig enige navrae aan:
Ds Kotzé Olivier: 076 911 1930, kotzeolivier@gmail.com
Ds Jakes Barnard: 081 428 4932, jakesbarnard@telkomsa.net
Jacques van Zyl: 082 300 9123, kwaaibaai@gmail.com
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Willem Nicol – ’n vars
stem in die stilte
“I

MARIËTTE ODENDAAL
n vandag se media-oorheersde wêreld word
godsdiens dikwels te besig, te veel entertainment
en crowd pleasing – en verloor daarmee aan diep
te, heiligheid en heilige eenvoud.”
So sê dr Willem Nicol, wat allerweë as die vader van
spirituele begeleiding in ons kerk bekend staan. Hy het ook
deur sy meer as tien boeke oor dié onderwerp, ons as
gelowiges al onmeetbaar verryk. “Die kontemplatiewe kant
van ons spiritualiteit behoort ’n gemeente en ’n gelowige se
spiritualiteit van bo tot onder te verryk en te verdiep. Die
tyd vir ’n besige, rasionele benadering in ons godsdiens is
verby,” verduidelik Nicol.
Maar wie is hierdie pionier van die mistieke en kontemplatiewe tradisies se bewusmaking in ons NG kerkgeledere?
Willem Nicol is gebore in Pretoria in die vreugdevolle
jaar, 1945, toe die Tweede Wêreldoorlog beëindig is en
daar oraloor weer nuwe hoop vir ’n beter lewe ontstaan het.
Hy word groot in ’n pastorie waar sy pa sterk evangeliesgesind en ’n groot aanhanger van Andrew Murray (jnr),
die tweede seun van Andrew Murray van Graaff-Reinet,
was.
As kind het sy pa, dr William Nicol, wat terloops ook
later die administrateur van die Transvaal was en na wie
die bekende snelweg in Johannesburg vernoem is, ’n sterk
invloed op die geestelike ontwikkeling van die jong Willem
gehad. “My pa se diep gereformeerdheid het my laat voel
dat God nie meer die probleem is nie, want Hy het klaar
besluit om ons vriend te wees; ons kan dit net glo – die
probleem is om sy wil prakties en effektief te doen,” verduidelik Willem. “My pa was ’n praktiese man wat daarop
ingestel was om God se wil ook só uit te leef.”
Nicol voltooi sy skoolloopbaan aan die Afrikaanse Hoër
Seunskool in Pretoria, in die volksmond beter bekend as
Affies. In hierdie jare was hy dooplidmaat van die Ooskerk,
waar die heilige atmosfeer in dié kerk, die diep-treffende
boeke van Andrew Murray en die Christelike Studentever
eniging (CSV) hom in sy geestelike vormingsjare sterk
beïnvloed het. “Ek was toe ook baie evangeliesgesind en
het daarvan gehou om stiltetyd te hou,” vertel Nicol.
Na skool behaal Nicol ’n BA en BD aan die Universiteit
van Pretoria en later ’n ThD oor die Evangelie van Johannes
aan die Teologiese Universiteit van Kampen in Nederland
met prof Herman Ridderbos as studieleier. Hy behaal ook
’n tweede ThD oor sosiale etiek aan die Universiteit Stellenbosch onder leiding van sy groot vriend, prof Willie
Jonker.
Direk na sy oorsese studies word hy in 1972 as studenteleraar na die Onderwyskollege Pretoria (NKP) beroep
waar hy vir drie jaar dien. Daarna was hy vir dertig jaar
studenteleraar by Universiteitsoord, Pretoria.
In die tagtigerjare word Nicol bekend as een van die NG

Kerkleraars wat, op ’n tyd toe dit uiters ongewoon en omstrede was, hulleself sterk teen politieke en kerklike apartheid uitgespreek het, veral in rubrieke in Beeld. Hy inisieer
saam met ’n paar ander die Ope Brief van 1983 en neem
daarmee ’n duidelike standpunt teen apartheid in.
Dr Carel Anthonissen, goeie vriend en oud-studentele
raarskollega van Nicol, vertel: “My vriendskap met Willem
het begin in die jare toe ek ’n leraar in die Aasvoëlkop-gemeente in Johannesburg was. Danksy hom het ek destyds
die voorreg gehad om deel te word van ’n uitgelese groepie
teoloë en ander kundiges wat in die tagtigerjare een maal
per maand in Pretoria vergader het. Die groep het in daardie tyd ernstig nagedink oor die toekoms van die NG Kerkfamilie en die implikasies van apartheid op hulle saambestaan. Deel van die groep was mense soos David Bosch,
Willie Cilliers, Denise Ackermann, Adrio König, Fanie
Marais, Piet Muller (destyds assistent-redakteur by Beeld)
en ’n paar ander. Dit was grootliks as gevolg van Willem se
inisiatief dat ek destyds die Ope Brief van 123 onderteken
het.”
Nicol word daarna verkies as voorsitter van Reforum, ’n
beweging wat as uitvloeisel van al hierdie verset-inisiatiewe
teen kerklike en politieke apartheid ontstaan het. “Ons is as
dislojale verraaiers beskou en verduur baie verwerping in
die Noorde van Suid-Afrika,” vertel hy.
Anthonissen, wat ook die koördineerder van die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit se werk op Stellenbosch
is, vertel: “Behalwe dat Willem Nicol as teoloog die onregte
van apartheid help ontbloot en bestry het, was en is hy
steeds ook ’n pionier wat betref die bewusmaking van die
waarde van die mistieke en kontemplatiewe tradisies in
NG Kerkgeledere.”
Tydens hierdie uitdagende tagtigerjare gebeur dit dat
Nicol onverwags op ’n verrassende geestelike pad begin
stap. Hy vertel: “In 1982 land ek op ’n huweliksverrykings
kamp waar ons ook eenvoudige Skrifmeditasie geleer is. Ek
het hierdie nuwe rigting van meditasie wat ek sou begin
ontgin glad nie verwag nie – dit was een van die Here se
verrassings. Omdat dit vir my gewerk het, het ek geleidelik
met studente daarmee geëksperimenteer, met baie positiewe gevolge.
“In 1989 publiseer ek toe ’n boek daaroor en kry dikwels
kans om dit vir mense te leer. In 1999, weer onbepland en
onverwags, kom Thomas Keating se boek oor centering
prayer op my pad en dit werk dadelik vir my. Ek begin dit
ook leer en skryf die boek, Gebed van die hart, daaroor.”
In 2001 stig Nicol en enkele kollegas die Sentrum vir
Spiritualiteit wat as ’n kommissie van hulle ring funksioneer. Op ’n verskeidenheid maniere het dié sentrum
kontemplatiewe spiritualiteit bevorder, onder andere deur
die kursus in spirituele begeleiding.
Nicol se pad na spirituele begeleiding het as volg verloop: “In 2004 ontdek ons Mary Fisher, ’n Fransciskaanse

Hoewel iemand met baie talente en sterk
intellektuele vermoëns, was Willem altyd ’n
toonbeeld van nederige bedagsaamheid en sorg.
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non wat baie ervaring oor kontemplatiewe spiritualiteit
het, en ek volg ’n Enneagram-kursus by haar. Ons oorreed
haar om ’n tweejaar-kursus oor spirituele begeleiding aan
te bied en ek woon die eerste een in 2006 tot 2007 by. Met
die aanbieding van die volgende drie kursusse is ek toe die
medeleier. In 2013 is sy terug na die VSA en word ek die
kursusleier wat die kursus saam met ses ander aanbied.
Sedert 2014 het ons al agt Afrikaanse eenjaar-kursusse
aangebied. Deur al hierdie jare doen ek self heelwat spiri
tuele begeleiding en vind dit ’n groot voorreg.”
Nadat Nicol op 61 geëmeriteer het, het hy besluit om ’n
praktyk as vryskutleraar te ontwikkel wat op die kontemplatiewe kant van ons spiritualiteit sou fokus. Sedertdien
was sy praktyk altyd vol en deesdae, as gevolg van die pandemie, halfvol; ’n aanduiding van hoe groot die behoefte
aan hierdie soort bediening is.
’n Deel van Nicol se praktyk behels dat hy die leier van ’n
span van drie ander is wat sedert 2006 op Sondagaande die
stildiens in Stellastraatgemeente, Brooklyn aanbied. Hulle
noem dié stildiens die Adoramusdiens – adoramus beteken
‘ons aanbid’. Hy lei ook weekliks ’n Skrifmeditasiegroep in
die suidooste van Pretoria en ontvang steeds landswyd uitnodigings om retreats aan te bied. Voorheen het hy ook ge
reeld twee keer per jaar een vir hulle ring gelei.
“Wanneer ’n predikant aan kontemplatiewe spiritualiteit
blootgestel word, verryk dit sy hele bediening,” vertel Nicol.
“Hy word meer bewus van wat hy en sy mense werklik van
die lewe en God daarin ervaar; hy leer om God in alle dinge
te sien. Kontemplatiewe spiritualiteit kyk nie hoofsaaklik
na wat geglo word nie, maar na hoe mense hulle geloof
beleef en kan uitleef.”
As jy hom vra watter betekenis hierdie kontemplatiewe
manier van bid in ons era van mediavoosheid kan teweegbring en hoe ons ’n meer betekenisvolle verhouding met
God en onsself kan hê, antwoord hy as volg: “Ons vereng
ons godsdiens deur soveel klem op die rasionele te lê. Die
ervaring van God se teenwoordigheid in stilte open ’n
mens vir sy geheimnisvolheid en grootsheid. Hy dring dieper in jou ervaring in. Gebed is in die eerste plek om te
praat met God, maar ook bloot om te wees by God.”
Hiérdie antwoorde laat my natuurlik dadelik vra watter
van sy boeke hy sal wil uitlig as hoogtepunte in die soeke
na en padwysers vir ons as lesers. Hy beveel dan hierdie
leesstof aan: Verby ons gedagtes (wat onder andere handel
oor God Self en God in alle dinge, wat so pas by BybelMedia verskyn het, Rykdom in eenvoud, Gebed van die hart,
In die hande van die Pottebakker, ’n Dieper dors (oor Johannes) en Genooi om te volg, wat handel oor die aardse
lewe van Jesus en wat ook deur Bybel-Media uitgegee is.
Dit is natuurlik heeltemal te verstane dat, alhoewel
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Nicol binnekort gaan afskaal ten opsigte van sy betrokkenheid by die Sentrum vir Spiritualiteit, hy sal voortgaan om
te help met ’n deel van die kursus, en ook met die leierskap
van die Adoramusdiens.
En is daar dalk nog ’n boek op pad? “Ek het ’n boek
probeer skryf oor die donker nag van die siel, ’n baie diep
deel van die Christelike mistiek, maar dit wil nie van die
grond af kom nie. Dit lyk my ek is te gereformeerd! Nou is
ek besig om ’n boek te skryf oor die sewe tekens in die
Evangelie van Johannes. Ek het my proefskrif ’n halfeeu gelede daaroor gedoen, maar het toe nog nie ’n kontemplatiewe benadering tot die Skrif ontwikkel gehad nie.”
Oor spirituele begeleiding sê hy voorts: “Ek dink spiri
tuele begeleiding behoort ingebed te bly in kontemplatiewe
spiritualiteit, dit wil sê die begeleiers en begeleides behoort
’n gewoonte van kontemplatiewe gebed in hulle lewe in te
bou.”
Nicol is getroud met Joke, ’n mede-Affie, op wie hy
reeds in matriek verlief geraak het en vir wie hy ál liewer
raak. “Sy het ’n aktiewer lewenstyl as ek, maar ondersteun
my deurgaans in my werk. Sy was een van ons sewe wat die
agt kursusse in spirituele begeleiding aangebied het. Ons
doen ook weekliks saam joga. Ons het drie getroude
kinders en sewe kleinkinders. By die oudste, ’n dogter, leer
ek baie oor mindfulness, en by die tweede, ’n seun, baie oor
joga.” Nicol ry ook graag fiets en is lief vir stap, tuinmaak
en die natuur.
Ten slotte ’n woord van Anthonissen: “Nadat ek in 1984
studenteleraar op Stellenbosch geword het, het ek en Willem mekaar jaarliks by die landswye studenteleraarskonferensie ontmoet waarna ons vriendskap oor die jare verinnig het. Saam met die meeste ander kollegas – sommige
wat wel op daardie stadium polities van ons verskil het –
het ek altyd groot respek en selfs bewondering vir Willem
gehad. Hoewel iemand met baie talente en sterk intellektuele vermoëns, was Willem altyd ’n toonbeeld van nede
rige bedagsaamheid en sorg. Hoewel oënskynlik stiller en
meer teruggetrokke, kon hy heerlik saam met sy kollegas
tydens hulle jaarlikse samekomste kuier en het hy dikwels
die groep vermaak met sy heerlike sin vir humor.
“Wanneer dit by ernstige sake kom, was Willem nooit
huiwerig om sy eie siening helder, duidelik en sonder aggressie te stel nie. Trouens, sy kenmerkende laggie en glimlag was altyd deel van sy inset. Willem het die sonderlinge
vermoë om, veral ook in sy skryfwerk, ingewikkelde sake
of waarhede helder en altyd met ’n treffende metafoor of
voorbeeld uit te spel. Min kan hom dít nadoen.”
▶ Mariëtte Odendaal hanteer die kommunikasie van die
Diensgroep vir Getuienisaksie van die Sinode van Wes
Kaapland.
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Ou Testament – ’n tweede of
VERSTAAN die Bybel Die
ondergeskikte kanon?

FANIE CRONJÉ
ydens ’n onlangse konferensie
oor missionale kerkwees, het die
eeue-oue vraag na die verhou
ding Ou en Nuwe Testament sigself
weer aan ons opgedring. Die Nederlandse Geloofsbelydenis onderskei op
geen manier tussen die twee dele van
ons Protestantse kanon nie.
In die Katolieke tradisie word daar
wel na daardie boeke wat in die Protestantse tradisie as “Apokriewe boeke”
bekend is, as “Deuterokanonieke boeke”
verwys (Deutero- is “tweede”). Ons belydenisskrifte verwys egter nié na die
Ou Testament as “tweede” in verhou
ding tot die Nuwe Testament nie.
In ’n artikel van Kemper Fullerton
wat reeds in 1908 in The American Journal of Theology gepubliseer is, word die
posisie van ons reformatoriese voorgeslagte ten opsigte van die Ou Testament
verhelder. Aan die begin van sy artikel
skryf hy dat gedurende die tyd van die
kerkvaders tot selfs na die einde van die
Middeleeue, allegoriese Skrifuitleg die
septer swaai. Die historiese dimensie
van die teks is verswelg deur verbeel
dingryke, allegoriese eksegese.
Hierdie allegoriese uitleg het die Ou
Testament ’n “voorafskaduwing”, as onvoltooid en enigmatiese aanhangsel by
die Nuwe Testament gemaak. Die

T

vreemde boek sou dan vra om ’n ingelig
te, gesagsvolle interpreteerder om dit vir
die kerk toeganklik te maak. Dié interpreteerder was veral gedurende die Middeleeue die kerklike hiërargie, met die
finale eksegetiese gesag gesetel in die
pous. In hulle stryd teen die pous, keer
reformatore dan nou juis terug na die
Skrif, deur dit in die oorspronklike tale
en in die lig van die geskiedenis te lees.
As kinders van hulle tyd (Renaissance), beteken dit onder meer dat die
tale (Hebreeus, Aramees, Grieks) en die
geskiedenis hulle bondgenoot ten op
sigte van Bybeluitleg word. Dit geskied
ten koste van die pous en kerklike hiërargie en tradisie. Waar allegoriese interpretasie uitgelewer is aan die willekeur
van die leser se verbeelding of die gesag
van die pous, vorm die tale en die
geskiedenis nou die raamwerk en toets
steen waarbinne die Bybel uitgelê word.
Fullerton haal dan talle voorbeelde
uit Calvyn se eksegese van die Psalms
aan, waar hy sogenaamde “messiaanse”
tekste in die Ou Testament nie allegories interpreteer nie, maar wel histories.
Ek haal aan: “Thus, in all these psalms
Calvin bases his exposition on the historical background and arrives …
(W)hen compared with the traditional
exposition of these psalms handed
down from the Fathers, this consistent

emphasis of the historical background
as the starting-point of interpretation is
a remarkable evidence of the subtle in
fluence of the Protestant principle of
exegesis.”
Die indruk uit Fullerton se artikel is
dat Calvyn as Christen, die Ou Testament histories en in eie reg geïnterpre
teer het en nie as ’n tweede, of afgewaterde testament nie.
Wanneer ons die Ou Testament in
lyn met ons reformatoriese tradisie, aan
die hand van die Hebreeuse en Aramese
teks en in sy historiese konteks lees,
kom daar interessante perspektiewe na
vore. Neem byvoorbeeld die wêreldbeeld van destyds met ’n hemel vol goeie en bose hemelwesens. Verskeie Nuwe-Testamentiese tekste aanvaar sonder
meer die bestaan van hierdie hemelwe
sens.
Blaai ons na die Ou Testament, merk
ons egter ander perspektiewe op. Volgens tekste soos byvoorbeeld 1 Konings
22:19-23 en Job 2:1 is daar ’n vergade
ring van hemelwesens, met die God van
Israel aan die hoof van dié vergadering.
Volgens Jeremia 7:17-18 en 44:15-19
aanbid die Judese vroue van Jerusalem
die God van Israel én die hemelko
ningin.
’n Teks soos byvoorbeeld Genesis 1
stroop hierdie figure van alle mag én

hulle plek in die hemel. Volgens Genesis
1 se getuienis is die Mesopotamiese gode
soos die son, maan, sterre en planete,
skepsels van die God van Israel, met as
doel diensbaarheid aan en in God se
skepping.
Meer nog, daar is ook tekste uit elk
een van die drie dele van die Hebreeuse
kanon, te wete die Wet, Profete en
Geskrifte, wat getuig dat daar geen ander hemelwesens, magte of kragte is nie.
Dink byvoorbeeld aan tekste soos Deuteronomium 32:39 (Wet), Jesaja 45:5-7
(Profete) en Job 23:13 (Geskrifte).
Mense wat hulle vereer of aanbid, aanbid en eer “damp”, “mis”, ja “niks” (sien
bv Jes 41:24, 29).
Behoort die Nuwe-Testamentiese getuienis aangaande hemelwesens, magte
en kragte aanvaar te word omrede dit
“nuut” is en omrede dit uit die tyd van
Jesus kom, of behoort ons eerder die
fokus te laat val op Deuteronomium, Jesaja en Job se getuienis omrede dit deel
is van ons een Protestantse kanon? Of,
behoort ons dalk, in die lig van ons een
kanon bestaande uit die ses-en-sestig
boeke van die Ou en Nuwe Testament,
te bely: daar is net Één en dit is die God
en Here van Israel, die Vader van ons
Here Jesus Christus?
▶ Dr Fanie Cronjé is medeleraar by die
NG Kerk Lynnwood in Pretoria.

NG Kerk het weer ’n
TERUG NA DIE TOEKOMS Die
Stormkompas nodig
JOHAN VAN DER MERWE
ie bundel Stormkompas is vanjaar veertig jaar gelede in 1981
gepubliseer. Die publikasie,
waartoe verskeie belangrike teoloë van
die tyd bygedra het, wou riglyne bied
vir die koers wat ’n roepingsgerigte kerk
in die 1980s moes volg. Van die skry
wers wat ’n bydrae gelewer het was prof
NJ Smit, prof JA Heyns, prof DJ Bosch
en dr FE O’Brien Geldenhuys. Die
hoofrede vir die publikasie was die feit
dat kerkleiers en teoloë bewus geword
het dat die kerk toenemend geïsoleer
geraak het en dat dit maklik kon gebeur
dat die kerk totaal irrelevant word in ’n
vinnig veranderende Suid-Afrika. Aan
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die einde van die boek is 44 stellings gepubliseer wat groot reaksie ontlok het.
Daarin is onder meer gesê:
l Die kerk moet staan of val by die
Woord alleen.
l Die eenheid van die kerk is nie ’n oortollige luuksheid nie.
l Onversoenbare verhoudings en rassisme is nie aanvaarbaar nie en die kerk
moet leiding neem om dit te bely.
l Die kerk as instelling het die soms
pynlike verantwoordelikheid om die lig
van God se Woord op die samelewing te
laat val.
l Dit sou beteken dat die kerk nie onverskillig kon staan oor die regering se
beleid van apartheid wat miljoene swart

mense in ellende gedompel het nie.
Terwyl daar al meer gesê word dat
Suid-Afrika sy morele kompas onder die
ANC-regering verloor het en dat korrup
sie op alle vlakke van die samelewing die
land soos ’n beleid van verskroeide aarde
verwoes, wil dit lyk asof die NG Kerk
deur teologiese binnegevegte van binne
en die Covid-19-pandemie van buite
verlam word. Alhoewel die konteks radikaal van die tagtigerjare van die vorige
eeu verskil, kan dit maklik gebeur dat die
kerk ook in hierdie tyd vir baie lidmate
totaal irrelevant raak. Is eredienste nog
belangrik, hoe treur gemeenskappe kol
lektief oor die verliese van die pandemie,
hoe kies gelowiges vir of teen inenting,

hoe reageer gelowiges op bendegeweld
en plaasmoorde, hoe praat gelowiges oor
en wat doen gelowiges aan die groeiende
armoede in die land? Dit is maar enkele
vrae wat daagliks gevra word.
Alhoewel die publikasie van Stormkompas destyds self ’n storm in die kerk
ontketen het, het dit ongetwyfeld gehelp
om ’n nuwe koers vir die NG Kerk in die
storms van die tyd te bepaal. Miskien
het die NG Kerk weer dringend ’n
stormkompas nodig sodat die kerk gewone lidmate kan help om as gelowiges
in hierdie land rigting te vind.
▶ Prof Johan van der Merwe doseer
Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria.

In pas met die lewende God Local is lekker, maar nie
LOURENS BOSMAN
n die oggend as ek werk toe ry, hoor
ek hoe die leiers van politieke partye
in munisipaliteite van oor die land,
kans kry om hulle sê te sê. Die meeste is
klein partye waarvan ek nog nooit
gehoor het nie. Die storie wat oor en
oor herhaal word, is hierdie een: “Die
groot politieke partye, die provinsiale
en nasionale regering, het ons mense in
die steek gelaat. Gee ons ’n kans om ons
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eie sake te bestuur.”
’n Mens voel ’n bietjie om vir hierdie
leiers te sê: “Wel, sterkte”. Die belang
rike ding wat ons egter moet raaksien, is
dat die sentrale regering al minder in
staat is om die lewe van mense te verbeter en dat die oë nou op plaaslike inisiatiewe gerig word.
Wat in Suid-Afrika gebeur, is nie
uniek nie. Ons is deel van ’n wêreldwye
verskynsel wat die governance gap ge-

in ’n kokon nie
noem word. Dit gaan oor die gaping wat
bestaan tussen dit wat sentrale regerings
kan doen en wat mense op grondvlak
nodig het. Die staat word oral groter,
maar is al minder bekwaam of in staat
om die nodige dienste te lewer.
Daarmee saam loop dan die verskynsel dat plaaslike organisasies ’n al groter
rol begin speel. Die burgerlike samele
wing word al hoe belangriker om na die
mense se belange om te sien. Die sleutel

lê in wat op die vlak van dorpe en stede
gebeur.
Vir die kerk is dit belangrik. Ons het
nog altyd geglo dat die Here ons roep
om ’n impak te maak op die plek waar
ons is. Soms kry witmense die boodskap dat hulle onwelkom is in SuidAfrika. Baie oorweeg emigrasie of trek
hulle terug in private ruimtes. Hierdie
laaste verskynsel het selfs ’n naam: cocooning. Dit beteken dat mense net gaan
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Onder redaksie van
Rethie van Niekerk

Bundel dien as getuienis vir
vredemaker-teoloog

‘Nuwe moontlikhede
rondom geloofstaal’

“Vrede vir julle!” Oordenkings oor
geregtigheid, versoening en eenheid
onder redaksie van Eddie Orsmond
en Gideon van der Watt, ter viering
van Piet Meiring se 80ste verjaarsdag
The language
of faith in Southern
Uitgewer:
CLF, 2021
Africa – Spirit
world, van
power,
Resensent:
Hendrien
Vliet
community, holism
Hermen Kroesbergen
oensdagoggend so net voor
Uitgewer:etenstyd
AOSIS,is2019
dit tyd vir ’n nuwe
Missiologie-klas by prof Piet
ANNETTE
POTGIETER
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die diverse kulture in Suid-Afrika.
Meiring is bekend as iemand wat op ’n
sagte manier baie wysheid kan deel. Vir
hom is dialoog hoop in aksie en hierdie
dialoog bring vrede, of ten minste ’n bedie houding
Afrika-Chrisginpunt
om nabestaan
vrede tedat
werk.
Dit is ook
teneuiteindelik
“nog steeds”
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in dieglo.
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bloot nie ’nmet
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boek
Landman
en Dit
Thias
Verder
is
daar ’n groot verskeidenheid oorden
kings rondom geregtigheid in die Bybel,

deur onder andere Lieze Meiring, Arno
Meiring, Carin van Schalkwyk, en nog
meer. Laastens word gekyk na die versoening en eenheid waarna ons as vredemakers moet werk, met bydraes deur
wat erns
maak
met gemeenskap,
wat
onder
andere
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diedie
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Die boek
Westerse
plaasvind,
waar dekonstrueer
die harde werk van
eenvooropgestelde
bied
heid
in die kerkidees
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Vrede denkraamwerk
vir julle!
▶ Ds Hendrien van Vliet is predikant van
die NG Kerk Fort Beaufort.

Op ’n skryfreis na trauma

Praktiese gids vir duideliker kommunikeer op digitale platforms
Om tot verhaal te kom – ’n Praktiese
skryfgids
Lizette Rabe
Uitgewer: Lapa Uitgewers, 2019
Digital
body language deur Erica

Dhawan
QUINETTE LE ROUX WEITSZ
Uitgewer: HarperCollins, 2021
izette Rabe, professor in joernaResensent: Rethie van Niekerk
listiek aan die Universiteit Stellenbosch, gebruik haar jarelange
k kan WhatsApp nie verdra nie.
liefde en kennis vir woorde om ander
Dit voel of ek 24/7 besig is om
te inspireer om te begin skryf. Skryf, of
boodskappe te bestuur, tussen die
“journaling”, het haar help sin maak
naguile wat om 2 vm boodskappe stuur
van haar wêreld na haar seun se selfen die oggendmense wat van 5 vm af indood in 2009. Dis hierdie self-terapie,
val. Ewe skielik is alles dringend. Noudat mense selfs belangrike sake oor
WhatsApp hanteer en dokumente aanstuur, beteken dit ek moet navigeer tussen wat belangrik is en wat nie: die
boodskap wat sorgvuldige aandag en
Trauma en God
dokumentering
verg, die prentjie met ’n
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watdeur
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Uitgewer:
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trou en bring kinders in die wêreld, en
laat hulle trou en kinders in die wêreld
bring. Julle moet daar in Babel baie
word, nie min nie. 7Bevorder die be
lange van die stad waarheen Ek julle in
ballingskap weggevoer het, bid tot My
vir daardie stad, want sy belange is ook
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wat binne ons elkeen se bereik is, wat
sy oopsluit.
Dit maak nie saak deur watter trauma jy is nie – misdaad, egskeiding, fiDie afgelope twee jaar het ons diginansiële stres, siekte of verlies – om te
tale kommunikasie selfs nog meer toeskryf daaroor bring heling. Jy moet net
geneem. Tussen zoom-vergade
rings
begin, een sin op ’n slag.
deur, wonder ek wat ons inboet aan
Hierdie boek is ’n praktiese gids vir
menslike konneksie. Ons weet die
die leke-skrywer. Verskillende ondermeeste kommunikasie geskied nie-verwerpe word behandel om jou skryfreis
baal. Hoe dan nou gemaak wanneer
makliker te maak. Van die temas bedaardie kommunikasie agter ’n skerm
spreek is onder andere: Hoekom ons
is? Wanneer ’n eenvoudige punt ’n vermoet skryf en hoe om te begin skryf;
houding kan beëindig, dan is nuwe
Die plek waar jy skryf; asook die vervaardighede nodig. Dit is waar Erica
Dhawan ons help.
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emoji’s (jy sal maar moet, maar pasop –
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Swak regering is nie reg nie, maar dit is
deel van ’n groot internasionale tendens. Dit gaan nie beter word nie en kla
gaan dit nie beter maak nie. Bid eerder
vir die stad of dorp waar jy woon.
Besluit dat ons (jyself en die gemeente) deel gaan wees van die oplos

Ander se seerkrystories
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skillende vorme wat jou skryf kan aanneem, bv memoires, dagboek hou,
blogs, e-posse, gedigte, Facebook of
selfs net ’n gekrabbel op ’n stuk papier.
vraagteken en uitroepteken.) Is ek ver
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Digital body language bespreek sake
beraders weer attent maak oor die effeksoos grense, respek vir ander se tyd, intiwiteit van journaling vir hulle kliënte.
troverte, die stemme wat nie gehoor
▶ Ds Quinette le Roux Weitsz is ’n beword nie en gender-, generasie- en kulrader en mediator in privaatpraktyk in
tuurverskille in digitale kommunikasie.
Oos-Londen.
Die groot waarde lê in die raamwerk
wat die “Vier wette van digitale kommunikasie” bied, naamlik sigbaarheid,
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▶ Dr Lourens Bosman is die algemene
bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.
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I

Doleansie

D

NG GEMEENTE ALBERTON-OOS
Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak)
Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogenoemde vakature bekend
wat vanaf 1 Maart 2022 gevul moet word.
Gemeenteprofiel:
Alberton-Oos gemeente is ’n voorstedelike gemeente in Florentia, Alberton met 300 belydende en 36 dooplidmate. 60% van die belydende lidmate is bo 60 jaar. Alberton-aftreeoord is binne die gemeentegrense. Tydens ’n brugbedieningsfase is die aard en missie
van die gemeente omskryf as God se liefde beweeg ons wyer. Dit is dus ’n fokus op eie
lidmate (die meerderheid ouer lidmate en op ’n kleiner getal kinders) en die gemeenskap
rondom ons.
Leraarsprofiel:
•
Persoon moet verkieslik ’n emeritusleraar of ouer as 55 jr wees, en onder 70
jaar, met steeds ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
•
Op kreatiewe wyse die pligte van Art 9 van die Kerkorde kan uitvoer.
•
Dinamiese en Skrifgetroue prediking met optimum gebruik van multimedia.
•
Menseverhoudinge kan bou en onderhou, ook deur huis- en siekebesoek te doen.
•
Sensitiewe pastor met ’n liefde vir die geestelike versorging van ouer lidmate,
én ’n aanvoeling vir kinderbediening.
•
’n Passie vir missionale bediening en uitreik na ons wêreld se gesondheid en
redding.
•
Leierskap wat mense saamneem, iemand wat voor loop en voor bly.
•
Kreatiewe mediabediening op sosiale mediaplatforms.
Praktiese reëlings:
Die leraar moet naby genoeg aan Alberton woon om 2,5 weeksdae hier te werk en
vier Sondae per maand hier te preek.
Vergoeding:
Sal met die suksesvolle kandidaat beding word, billik vir 50% verpligtinge.
Aansoeke:
Aansoeke (bestaande uit ’n volledige CV met besonderhede van drie referente, en ’n onlangse video-opname van preek en/of sosiale media snit) moet per e-pos gerig word aan
die NG gemeente Alberton-Oos by: ngalboos@mweb.co.za
Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en moontlike preekbeurt.
Navrae kan gerig word aan leierouderling Cor Pieterse 072 341 5368, of brugleraar dr
Henk Gous 083 267 0108.
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 26 November 2021 om 12:00.
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AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen
by lida@tydskrifte.co.za
NG KERK
BEROEP: Ds JAR (Rudolph) Botha van CarletonvilleSuid na Witpoortjie; prop Marthiens Heymans van
Grimbeeckpark na Klerksdorp-Oos; prop Brits Janse
van Rensburg van Aan-die-Berg na Harare; dr JT
Kemp (emeritus) na Cornelia.
WES-KAAPLAND
BEVESTIGING
Ds Egbert Steyn is op 10 Okt 2021 in die Goodwoodpark-gemeente bevestig as brugpredikant.
EMERITAAT
Dr GJ van Deventer van die NG gemeente Mosselbaai lewer sy afskeidspreek op Sondag, 24 Oktober
2021 en emeriteer op 31 Oktober. (André Krit
zinger, Ringskriba, 13.10.2021).
NOORD-KAAPLAND
EMERITAAT
Dr Jacobus Petrus Conradie, leraar van NG Kerk
Keimoes, het op 30 Aug 2021 geëmeriteer en op

3 Okt 2021 sy akte van emeritaat ontvang. Die
diens is gelei deur ds S Schoeman. (Marnus Geyser,
01.10.2021).
VRYSTAAT
EMERITAAT
Ds JT Kemp het sy akte van emeritaat ontvang tydens ’n spesiale kerkraadsvergadering van Cornelia
gemeente, gehou op 30 Sep 2021. Konsulent, ds
TJ Lessing, het dit oorhandig namens die Ring van
Harrismith.
Ds G Marx het sy akte van emeritaat ontvang op
3 Okt 2021 tydens ’n afskeidserediens in Warden
gemeente. Ds FUO Ohlhoff het dit aan hom oorhandig tydens die erediens.
As Ring van Harrismith spreek ons ons dank teen
oor beide leraars uit en wens hulle die seën van ons
Here Jesus toe (Ds FUO Ohlhoff, 01.10.2021).
OOSTELIKE SINODE
RINGSITTING
Die 19de sitting van die NG Kerk Oostelike Sinode
vind plaas op 17-18 November 2O21 by die
gemeentesentrum van die NG Kerk Skuilkrans.
(FJ Retief, Uitvoerende Amptenaar, 12.10.2021).
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STROOIDAKKERK PAARL
VOLTYDSE MEDELERAAR
met fokus op die jeug

VAKATURE VIR ’N VOLTYDSE LERAARSPOS
Velddrif is ’n groeiende plattelandse dorp langs die monding van die Bergrivier, sowat
130 km noord van Kaapstad. Hier is 700 belydende en 150 dooplidmate, met ’n groot
persentasie bo sestig jaar oud. Velddrif is ’n gesogte aftreedorp en bestaan meestal uit
afgetredenes, boere, besigheidsmense en mense direk of indirek verbonde aan die visbedryf. Die welbekende Bokkomlaan is een van vele gewilde toerisme-attraksies in die
omgewing. Ons buurdorp Vredenburg (25 km ver) beskik oor ’n goeie privaathospitaal.
Hier is verskeie opsies vir goeie skole in die omgewing.
Ons droom en streef daarna om ’n “Vissers van Mense” gemeente te wees, wat ...
• streef daarna om gedring deur die liefde van Jesus Christus God in alles te verheerlik
• mekaar versorg
• mekaar geestelik versterk en
• as vissers van mense die Blye Evangelie tot aan die uithoeke van die wêreld verkondig.
Ons vertrou die Heilige Gees vir ’n leraar wat sterk geroepe voel om aansoek te doen en
saam met die leiers die gemeente in ’n nuwe seisoen/toekoms te begelei.
VERGOEDING EN DIENSOOREENKOMS:
Die vergoeding en diensooreenkoms, volgens sinodale riglyn, word vasgestel deur onderhandeling met gratis huisvesting in ’n ruim pastorie.
AANSOEKE:
Ons nooi alle gelegitimeerde predikante van die NG Kerk wat saam met die gemeente
Vissers van Mense wil wees om aansoek te doen.
Deel u hart en vaardighede met ons in ’n CV van nie meer as vier bladsye nie en verskaf
die kontakbesonderhede van drie referente om dit te ondersteun.
E-posadres: ngkvelddrif@telkomsa.net
Sluitingsdatum: Vrydag, 29 Oktober om 12:00.
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik in 2022.
Navrae: Christoff Koch (brugleraar) 084 245 3390
Johan Vermeulen (voorsitter) 082 450 8898
Die kerkraad behou die reg voor om geen van die aansoekers aan te stel nie.

As jy mal is oor die jeug en die Here Jesus lief het, is hier ’n geleentheid van ’n leeftyd om
dit in die derde oudste gemeente in die land te kan uitleef.
Die Strooidak-gemeente, Paarl het ’n ryk geskiedenis en kultuur gewortel in die Woord en
die Wynland. Nogtans is dit ons oogmerk om die ancient en die future deur middel van ’n
dinamiese jeugbediening bymekaar uit te bring. Die gemeente bestaan uit die volle spek
trum van ouderdomsgroepe en bedien onder andere prominente skole in die omgewing.
Die suksesvolle kandidaat moet die voortou neem om die jeugbediening tot nuwe hoogtes
te voer deur onder andere ’n span vrywilligers te identifiseer, te motiveer en te lei om deur
die bou van verhoudinge en geestelike begeleiding die jongmense in ons gemeente te leer
om in ’n verhouding met die Here te leef. Hierbenewens moet die kandidaat ook in staat
wees om die groter gemeente soos nodig te bedien.
Hoe lyk hierdie kandidaat?
•
Jy het ’n opregte verhouding met die Here en is gewortel in sy Woord.
•
Jy het ’n passie vir die bediening van die Woord aan kinders, jongmense en
hulle ouers.
•
Jy moet toeganklik, nederig en opreg wees met integriteit.
•
Jy het ’n visie vir jeugbediening met behulp van sosiale media en is tegnologies
ingestel.
•
Jy verstaan inklusiewe bediening.
•
Jy het ’n toepaslike kwalifikasie en ondervinding.
•
Jy het die leierseienskappe om mense te kan bestuur en is self ’n spanspeler.
•
Jy is jonk van gees, energiek en gemotiveerd, en kan onafhanklik werk.
’n Vergoedingspakket ooreenkomstig die sinodale riglyne word aangebied.
As hierdie woorde weerklank by jou vind, nooi ons jou om aansoek te doen, terwyl ons
biddend in geloof wag dat die Here die regte persoon na ons toe stuur.
Stuur asb ’n volledige CV’s met ten minste drie onlangse relevante referente aan:
skriba@strooidak.co.za
Sluitingsdatum vir aansoeke: 29 Oktober 2021.
Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022.
Vir meer inligting skakel Fanie Kriel (083 292 5188) of Helene Petzsch (083 384 0234).
Strooidakkerk behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Kleinadvertensies 19

22 Oktober 2021
UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige see-uitsig. Loop
afstand vanaf see. Vanaf R520 p/d per eenheid, buiteseisoen. 084 547 8522 of 039 315 5779. Webblad:
www.grietseplek.com

Glo-stories

AKKOMMODASIE

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

Glo-stories kry jy twee unieke stemme in
een boek. ’n Storieverteller en ’n dominee
HARTENBOS
Heerlike
t Sistematiese
Teologie doseer. Twee van vakansiehuis in
BLOEMFONTEIN
sekuriteitskompleks. Reg deur die
Oornagverblyf. DStv, lugreëling, badode se gewildste
skrywers,
Snyman
kamer. Veilige parkering.
Naby N1, Dana jaar
beskikbaar. 2 slaapkamers,
skougronde,
hospitale
en
inko
Nadia Marais,
nou
in
’n
medium
wat
nie
so slaap 6. Binne- en
2 badkamers,
piesentrums. Vanaf: R250.
buite
groot
Skakel die
Hanlie,slimfoon
084 400 2693. of frommelbaar onderdakbraai.
lietend soos
Dubbelgarage.
hanlidevilliers@webmail.co.za
soos die papierkoerant isSel:
nie.082 787 9216.
VAKANSIEAKKOMMODASIE
HERMANUS: Ruim, bekostigbare selfsorg gesinswoonstel
aan privaat woonhuis naby die see. Veilige parkering.
Vanaf R600 pn. jdb@hermanus.co.za of 082 929 6350.
JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL – 2 slaapkamer (slaap 6)
wooneenhede volledig toegerus. Sentraal by die see.
Tel: 042 293 1585.

Om te adverteer in Kerkbode, kontak Hanlie
Raath:
Sel: 072 357 8914.
E-pos: woes@mweb.co.za

DUTCH REFORMED CHURCH OF ZAMBIA
Die kerkraad van die Dutch Reformed Church of Zambia wag in afhanklikheid
aansoeke in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: MEDELERAARSPOS
Gemeenteprofiel: Die Dutch Reformed Church of Zambia is ’n multi-kulturele gemeente
wat die suide van Zambië bedien. Eredienste vind in Lusaka, Livingstone en Chisamba
plaas. Dit is ’n gevestigde gemeente wat 102 jaar oud is, en is deel van die Noordelike
Sinode van die NG Kerk.
Leraarsprofiel:
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, sal dit voordelig
wees as die leraar:
•
’n Passie het vir God, die koninkryk en mense.
•
Visionerend en kreatief kan dink.
•
Verhoudings as belangrik ag.
•
Gemaklik is in ’n unieke konteks wat gedurig verander.
•
Gemaklik is om te bedien in Afrikaans en Engels.
•
Gemaklik is om in ’n multi-denominale gemeente te bedien.
•
Gemaklik is om afstande te reis tussen bedieningspunte.
•
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n 10-dag besoek aan Zambië.
•
Studente wat aan die einde van 2021 beroepbaar sal wees is ook welkom om
aansoek te doen.
Alhoewel daar ’n klein Engelse komponent aan die bediening is, fokus hierdie pos primêr
op Afrikaanse bediening. Dr Moses Zulu, die medeleraar, is primêr verantwoordelik vir die
Engelse bediening.
Vergoeding en voordele:
•
Volgens sinodale skaal.
•
Behuising in die gemeubileerde pastorie in Lusaka.
•
’n Voertuig vir bedieningsdoeleindes.
•
Twee retoer vliegkaartjies jaarliks tussen Lusaka en Johannesburg.
•
Aansoekers met kinders sal tuisonderrig sterk moet oorweeg.
•
Die aanstelling sal onderhewig wees aan die goedkeuring van ’n werkspermit.
Aansoek:
•
Stuur ’n volledige CV met drie referente en ’n dekbrief aan: info@drcz.org.zm
•
Skryf ook in minder as 500 woorde waarom u voel die Here u na die gemeente
roep.
•
Die volledige aansoek moet asb in Engels wees.
Sluitingsdatum: 15 Desember 2021 om 13:00.
Diensaanvaarding: 1 Februarie 2022 of so spoedig moontlik daarna.
Navrae:
•
Ouderling Dawid Koen: +260 96 928 6646 (WhatsApp).
•
Ouderling Driekie Smith: +260 96 676 4352 (WhatsApp).
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
Belangrike inligting:
Aansoekers behoort seker te maak wat die situasie in Zambië is met betrekking tot seksuele oriëntasie, selfdegeslagverhoudings en -verbintenisse. Indien daar enige navrae is,
kan die aktuarius van die Noordelike Sinode, ds Attie Nel (+27 082 418 5054), daaroor
gekontak word, ten einde aansoekers se privaatheid te beskerm en enige moontlike vooroordeel te voorkom. Enige gesprek met die aktuarius staan los van die beroepsproses en
inligting van so ’n gesprek sal nie met die pre-advies of enige ander persoon betrokke by
die gemeente gedeel word nie.
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NG gemeente Overkruin is geleë noord van die Magaliesberg in Wonderboom, Pretoria
met ongeveer 1 409 belydende en 273 dooplidmate. Ons nooi gelegitimeerdes van die
NG Kerk uit om aansoek te doen vir ’n voltydse medeleraarspos.
Gemeenteprofiel:
• Die gemeente se karakter en visie is om te aanbid, om te gee en hoop te bring.
• Ons het twee eredienste, ’n oggenddiens met orrelbegeleiding en ’n aanddiens
		 met orkesbegeleiding. Ons is bekend vir hartlike samesang en gebruik graag Afri		 kaanse sowel as Engelse liedere wanneer ons die Here loof, prys en aanbid.
• Die gemeente benut multimedia-tegnologie ten volle in die bereiking van ons doel		 witte.
• Die gemeente beskik oor ’n gefokusde, omvattende seniorvolwassebediening ten
		 einde aan spesifieke behoeftes te voldoen sowel as ’n intergeneratiewe jeugbe		 dieningstrategie.
• Ons is welbekend vir aktiewe deelname aan verskeie uitreikaksies binne en buite
		 gemeentegrense.
• Ons is trots op samewerking met buurgemeentes, skole en instansies ten einde die
		 multikulturele samelewing se behoeftes aan te spreek.
Leraarsprofiel:
Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om medeverantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Daar
sal verder van hom/haar verwag word om onder andere die volgende funksies te verrig:
• Bewese leierseienskappe en bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toege		 pas word en in spanverband kan saamwerk.
• Inspirerende effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe;
• Vaardig in intergeneratiewe eredienste vir in-persoon sowel as virtuele erediens		 gangers.
• Die gemeente het ’n spesifieke behoefte aan ’n geïntegreerde benadering ten
		 opsigte van ’n uitgebreide gesinsbediening waar kinders, ouers en grootouers
		 saam op die geloofsreis geneem word in tye van verandering met bepaalde uitda		 gings.
• Die uitbou van ’n gasvrye en stimulerende atmosfeer waarbinne lidmate deelneem
		 aan die bedieninge.
• Toerusting van lidmate vir die uitleef van hul roeping teenoor mekaar en die wêreld.
• Handhawing en uitbreiding van missionale verhoudinge met die breër gemeenskap
		 waarbinne die gemeente funksioneer.
VERGOEDING:
’n Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.
AANSOEKE:
• Stuur asb. aansoeke elektronies voor of op 15 November 2021 aan: Die Skriba,
		 mev Naomi Bekker-Kapp, by deofaverenaomi@gmail.com
• Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met vermelding van drie
		 referente.
• ’n Aanvullende motivering (maksimum twee bladsye) moet die aansoek vergesel
		 waarin aangedui word hoe die kandidaat met sy/haar besondere talente en gawes
		 tot die funksionering van die gemeente kan bydra gegewe die uitdagings, maar ook
		 geleenthede wat tans ondervind word. Hoe dink en droom jy oor die kerk?
• Kandidate wat oorweeg word kan genooi word vir ’n preekbeurt en ’n onderhoud.
• Die pre-advieskommissie behou die reg voor om op eie inisiatief ook inligting aan		 gaande die aansoeker in te win vir oorweging.
Sluitingsdatum: 15 November 2021.
Diensaanvaarding: 1 Maart 2022 of so spoedig moontlik daarna.
Navrae: Danie Kolver: Voorsitter: Pre-advieskommissie – danie@klvr.co.za of 083 628
3698; ds Corné Randall – corne@ngoverkruin.org.za of 072 207 8350.
Die gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling
uit die aansoeke te maak nie.
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“Ek’t weer gehoor dis ’n soldaat.

Wonder waar het dit gebeur.”
“Glo op Margate toe Faan-hulle nou
in die Julie-vakansie daar was. Die klein
merrie het hom glo skelm in die nag op
die strand ontmoet.”
“Jy’s nie ernstig nie.”
“Is omdat Faan te kwaai is met daai
kind. Ek sê dit lankal.”
“Ek kry net vir Annatjie jammer.”
“Foeitog, ja. Die arme vrou is net vel
en been.”
“Het jy al gesien hoe rook sy? Een
sigaret na die ander.”
“Foeitog.”
Hoe Ma vir iemand oor die foon sê:
“Die tweetjies het oor die tou getrap.”
Hoe ek by oom Bennie se werkwinkel verbystap en hoor hoe oom Bennie

Amalia: So lyk ’n plattelandse gemeente by ’n kruispad
Jan “Pen” Fourie swaai op ’n onlangse weeksmiddag ’n bruingebrande arm in die rigting van die leë kerkbanke in die kerkgebou van
NG gemeente Amalia. “Ek is hier gedoop en ge-alles in hierdie kerk.” Hy staan voor die preekstoel (“Dit is seker die enigste sementpreekstoel in die land,” sê-vra hy op ’n kol tydens ons gesprek) en praat oor sy vrees vir die dag wat hierdie aanbiddingsplek op die
dorp Amalia, sowat 30 km buite Schweizer-Reneke, sal moet sluit weens ’n tekort aan lidmate en geld. Fourie boer met beeste op ’n
plaas sowat 24 km van die kerkie, waarvan die hoeksteen in 1928 gelê is. Dit vat hom meer as ’n uur om die slaggatpad te trotseer tot
by die gemeente wat tans 78 lidmate op die boek het en ’n brugpredikant wat in September ingeval het met die uitdaging voor hom
om die gemeente te help besluit hoe die toekoms lyk. In die volgende uitgawe van Kerkbode vertel ons in ’n spesiale verslag die storie
van hierdie plattelandse gemeente in die Goudland-sinode.		
Foto: Le Roux Schoeman

