
LEWENSVERHAAL: 
Mense wat nie 
apartheid se onreg 
beleef het nie, moet 
hierdie boek lees.
– Bl 16

TEOLOGIESE 
OPLEIDING: 

Konflik is deel van die 
werk. Maar sy fokus 

lê elders.
– Bl 12

Digitale bediening: ‘Dis nie pause 
nie ... dis nuut begin’
LE ROUX SCHOEMAN

Covid-inperkings het nie die 
“Pause”-knoppie gedruk wat ge-
bruiklike eredienste betref nie, 

maar eerder die “Reset”-knoppie, het 
prof Stephan Joubert gesê in ’n be spre-
king wat opgebou het na die tien “digi-
tale gebooie” wat hy vir homself opge-
stel het.

“Die werklikheid het onherroeplik 
verander. Mense se brein het verander 
… Digitaliteit verander jou brein,” het 
die gewilde skrywer en digitale voor-
loper verduidelik.

Nes die “orrelfondse” van weleer of 
hedendaagse begrotings vir musiekbe-
diening vir gemeentes byna vanself-
sprekend is, moet kerkleiers en lidmate 
geld en kundigheid ploeg in digitale be-
diening vir die kerk om te floreer, het 
Joubert op 28 September gesê.

As gasspreker op die eerste dag van 
die moderamen van Wes-Kaap Sinode 
se bymekaarkoms op Wellington, het 
Joubert 90 minute gehad om te gesels 
oor “nuwe landskappe (en goeie pro-
bleme) vir florerende kerkwees.”

Soos dit die dryfkrag agter ekerk.org 
betaam (“ekerk se doel is om mense reg-
oor die aarde op die internet met die 
Here se Goeie Nuus te bedien”), sien 
Joubert meer geleenthede as uitdagings 
in van die aspekte van virtuele kerkwees 
waarteen sommige in die kerk skop.

Aan die kern van Joubert se oortui-
ging staan: “Alle vorms en inhoude van 
geloofsuitdrukking kan digitaal gebeur 
en/of gefasiliteer word.” Hy som dit later 
so op: As mense se hart in die digitale 
ruimte verander, is dit steeds regte harte 
wat verander.

Joubert het ’n deeglike oorsig gegee 
van onder meer die redes waarom daar 
dikwels weerstand teen verandering is. 
Vrees vir die onbekende, tesame met ’n 
vrees vir die kunsmatige – waar skerm-
tot-skerm kommunikasie skielik gesig-

tot-gesig moet vervang … Daar is ook 
ander handremme, meen Joubert. Som-
mige lidmate hanteer die kerk as ’n 
soort geestelike bomskuiling en beywer 
hulle vir die najaag van ’n nostalgiese 
idee van hoe dinge was. En dan is daar 
ook ’n ingesteldheid wat hy grappen-
derwys met sy hond se gedrag vergelyk: 
om te blaf vir als wat die hond nie ver-
staan nie.

Joubert het nie van die uitdagende 
aspekte van die snelbewegende digitale 
werklikheid waarbinne ons leef, ver-
doe sel nie. Daar is datakoste, Genera-
tion Me se narsisme, kuberboelies, die 
onpeilbare pseudo-initimiteit van 
soveel sosiale media. Om nie te praat 
van die gevreesde “scatter brain”-effek 
nie, waar die medium of platform wel 
die gebruiker se aandag boei, maar die 
verskillende stimuli daarbinne die 

kyker as ’t ware oorrompel. Om hierdie 
stilstaar-gehoor werklik via slimfone of 
welke toestel ookal te bereik is nie ligte 
musiek nie. En taamlik min het waar-
skynlik die gemiddelde dominee wat 
rondom die grendeltyd sy/haar ver-
sigtige YouTube-buiging gemaak het, 
voorberei daarop om skielik ’n volledig 
geïntegreerde, veelskerm, data gedrewe 
bediening van stapel te stuur te midde 
van al die ander pastorale eise wat die 
grootste gesondheidskrisis in ons leef-
tyd meebring.

Daarom het Joubert ook ’n paar 
wenke gedeel. In die vorm van tien “ge-
booie” wat hy op beskeie wyse in die 
eerste persoon stel (eerder as opdragte) 
en in die aandagtige gehoor se midde 
gelaat het voor hulle met ’n stampvol 
agenda vir die tweedag-saamtrek weg-
geval het. Dit lui as volg:

1. Ek dupliseer kerkwees in fisiese spa-
sies nie net so op digitale platforms nie.
2. Ek weet korter is beter.
3. Ek deurdink plasings, twiets, foto’s, 
boodskappe, interaksies vooraf.
4. Ek weet dit gaan nie oor getalle en 
likes nie, maar oor resonansie en op-
bou.
5. Ek het ’n keurige digitale aanwesig-
heid as getuie vir die Here. (Ek is nie ’n 
geestelike straatvegter nie …”)
6. Ek skinder nie digitaal nie.
7. Ek systap “fake news”.
8. Ek doen graag geestelike huisbesoek 
(“connect” persoonlik deur WhatsApp, 
e-pos …).
9. Ek is vrygewig (ondersteun my kerk 
geldelik).
10. Ek het nie ’n kunsmatige aanlyn per-
sona nie (Wees aanlyn en aflyn eg en 
deursigtig).

Die skrywer en teoloog prof Stephan Joubert was op 28 September by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington aan 
die woord oor kerkwees in ’n digitale era. Van die “gebooie” waarmee hy homself rig in sy werk by ekerk, lui: “Ek het ’n keurige digitale 
aanwesigheid as getuie vir die Here. Ek is nie ’n geestelike straatvegter nie …”

Fo
to

: L
e 

R
ou

x 
Sc

ho
em

an

8 Oktober 2021 Deel 207 – Nommer 5www.kerkbode.co.za l facebook.com/kerkbode

Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense
Kerkbodewww.cl f.co.za

“As a child I used to like lying on my back and 
looking up at the stars at night. Sometimes I 
would try to count them, but there were so many, 
and the more I counted, the more seemed to ap-
pear, so I gave up. Later on, I learned that one way 
of making sense of the stars, was to focus on some 
of the brightest ones and then to fi nd other bright 
ones that you could connect to, and that was how 
we could begin to see different shapes, like the 
Great Bear, or the Plough.

It feels sometimes that my life has been one long process of 
joining up the dots, or, if you like, the stars, of my experience. 
I keep reaching beyond the familiar shapes that others are 
happy to focus on, because I see other dots, other stars, that 
I’m sure should be brought into the pattern in some way. In 
the end, it’s all connected, isn’t it; and our task, given by God, 
is to make those connections seen. And each of us can begin 
where we are.”

In this book Jenni Kirby brilliantly succeeds in making sense of a 
remarkable life-story, connecting the stars of a pilgrimage seeking 
for a better country. Her journey began in apartheid South Africa, 
growing up in a “Coloured” family – her father a farm worker and her 
teacher-mother a domestic cleaner in a white ‘madam’s’ house. They 
were forcefully dislodged from their idyllic farm-stay. Jenni joined 
the Struggle, and eventually found herself an ‘exile’ in Britain. This is 
a disturbing story, profoundly honest, but also deeply sensitive. The 
memoirs give account of the author’s  lived experience of the political 
struggle for justice and freedom, but it is also an inner refl ection on 
identity, rejection, the tension between anger and love and eventually 
fi nding home in compassion and grace. Preaching in St Martin in the 
Fields, London, at the celebration of the release of Nelson Mandela in 
1990, Jenni could testify to the victory of love. This charming book will 
not leave you untouched.  
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Nuwe eenheidsmodel om 
kerkskeuring te vermy
KERKBODE-REDAKSIE

Die NG Kerk soek ’n “eenheids-
model waar diversiteit in die 
kerk gevier word en nie waar 

verdeeldheid bestuur moet word nie,” 
meen dr Gustav Claassen, algemene 
sekretaris van die NG Kerk.

Daardie soektog het onlangs verder 
lyf gekry toe die groep dolerende ge-
meentes binne die kerkverband die skep 
van ’n sinode van behoudende gemeen-
tes in die vooruitsig gestel het. “(Ons 
be pleit) nie kerkskeuring nie, maar wa-
re kerkreformasie (terug na die Woord 
en belydenisskrifte),” lui ’n verklaring 
wat gevolg het op ’n beplanningsverga-
dering wat die Sentrale Werkgroep van 
Kairos Netwerk (KN) op Maandag 20 
September in Pretoria gehou het.

Claassen het op 23 September aan 
Kerkbode bevestig dat “moontlikhede 
vir ’n hergroepering van ringe en sino-
des” iets is waarna ook die NG Kerk se 
leierskap tans kyk.

“Die Algemene Taakspan Regte 
(ATR) het opdrag gekry om moontlik-
hede in dié verband te ondersoek en is 
tans hieroor in gesprek met die leier-
skap van die Goudland Sinode,” aldus 
Claassen. “Metafore in die Bybel vir 
geloofsgemeenskappe wys telkens op 
die positiewe van diversiteit en dat dit 
tot die welwese van ’n geloofsgemeen-
skap is,” sê Claassen.

Die uitdaging vir die kerk is kennelik 

die feit dat KN en die sowat 80 dolerende 
gemeentes die einste strukture soos die 
Algemene Sinode (AS) bevraagteken. 
“Plaaslike gemeentes het geen direkte 
inspraak in die huidige AS van die NG 
Kerk nie. KN stel in die vooruitsig 
meerdere kerkvergaderings waar alle 
gemeentes direk verteenwoordiging sal 
geniet,” lui die KN-verklaring.

Die NG Kerk het sowat 1 094 ge-
meentes en 10 streeksinodes, wat Na-
mibië insluit en geografies saamgestel 
is. Vanuit akademiese hoek was daar al 
stemme wat gesê het wat ’n mens glo – 
eerder as waar ’n mens woon – moet 
bepaal by watter streeksinode van die 
NG Kerk jy inval. Daar is soms groot 
teo logiese afstand tussen na burige ge-
meentes en dit veroorsaak frustrasie 
“wat niemand help nie”, het prof Johan 
van der Merwe tydens ’n lesing by die 
onlangse Lentekonferensie gesê.

Die NG Kerk het trouens lank reeds 
’n eerste stap in so ’n rigting gegee, het 
Van der Merwe met verwysing na die 
sogenaamde “stippellyngrense” gesê, 
wat sedert 1994 geld en waarvolgens 
lidmate self kan kies om by ander NG 
gemeentes in te skakel as bloot kaart-
gebonde voorskrifte. “Daar is g’n sin dat 
lidmate by enige gemeente kan inskakel 
maar ringe mag nie by ander sinodes 
inskakel nie,” meen Van der Merwe, wat 
kerkgeskiedenis en kerkreg aan die Uni-
versiteit van Pretoria doseer.

Die gevaar van ’n soort 11de sinode 
vir behoudendes is dadelik uitgewys. 
Die joernalis Neels Jackson het tydens 
die vraag-en-antwoord-deel van die 
Lentekonferensie-voorlegging gesê so ’n 
hergroepering sal moontlik die konflik 
in die NG Kerk “institusionaliseer”.

“As ons in 1986 of in 1990 (toe die 
kerk diep verdeeld was oor Kerk en 
samelewing) gemeentes en ringe en 
sinodes toegelaat het om volgens oortui-
ging te hergroepeer, waar sou dit die 
NG Kerk gelaat het? Sou ons nie die teo-
logiese regverdiging van apartheid in 
party dele van die kerk geïnstitusionali-
seer het nie?” wou Jackson weet.

Die spanning wat tans binne die kerk 
heers, draai ver al om die AS se 
2019-sinodebesluit oor selfdegeslag-
verbintenisse. Volgens die besluit erken 
die Algemene Sinode dat daar kerkrade 
en predikante is wat nie hulle weg oop-
sien om burgerlike verbintenisse tussen 
persone van dieselfde geslag te bevestig 
nie, asook kerkrade en predikante wat 
wel hulle weg oopsien om burgerlike 
verbintenisse tussen persone van die-
selfde geslag te bevestig. “Die sinode wil 
graag die ruimte wat vir almal geskep 
word, om volgens hulle oortuiging op te 
tree, bevestig.”

KN-lidmate verskil dus van die 
ruimte wat binne die NG Kerk bestaan 
en dit blyk een van die hoofuitdagings 
vir ’n eenheidsmodel te wees.

Dankfees op Loe-
riesfontein – ‘Selfs 
die Bokke se ne-
derlaag kon nie 
die gees demp nie’
BRAAM HANEKOM

Die afgelope naweek was ek 
en my vrou bevoorreg om 
die dankfeesbasaar op Loe-

riesfontein by te woon. Daar is geen 
manier waarop ek die volle omvang 
van emosies en belewenisse hier in 
woorde kan weergee nie.

Na nege jaar se droogte en ’n 
Covid-gekruisigde basaar laasjaar, 
het die gemeenskap na ernstige be-
sin ning besluit om voort te gaan met 
die basaar. Uit die Overberg het 
mense besluit om hande te vat en 
saam te kom basaar hou.

En toe breek die groot dag aan. 
Daar was minder skape om op te 
veil, maar die opgewondenheid was 
tasbaar. Selfs die Bokke se nederlaag 
kon dit nie demp nie. Die totale op-
brengs was meer as R800 000.

Sondagoggend begin die verrig-
tinge vroeg in die kerk met ’n bid-
uur. Die eenvoudige, innige nede-
rige dankseggingsgebede laat my in 
trane.

Met die nagmaal was dit nie an-
ders nie. Die kinders se bydrae was 
besonders. 150 (ons mag mos nou 
250 wees) mense bymekaar op die 
diep platteland.

Ek en my vrou ry Sondagoggend 
met verhoogde cholesterolvlakke en 
dankbare harte weg op Loeriesfon-
tein. Ek moes kom bedien, maar is 
geseën.

Maar ons dink ook saam. Wat 
hou die toekoms in? Maar belang-
riker nog, wat sou die Here wou hê 
moet gebeur? As ons in die droogte 
R800 000 kon insamel is daar seker 
meer en selfs groter dinge wat ge-
doen kan word.

Mag Loeriesfontein fyn luister en 
opnuut diep geseën word.
l Dr Braam Hanekom is direkteur 
van die Sentrum vir Publieke Getuie
nis in die WesKaapse Sinode.

Nege jaar se droogte het minder skape 
beteken, maar feesgangers het steeds 
lek ker geëet by Loeriesfontein-gemeen-
te se dankfeesbasaar.

Foto: Braam Hanekom

Spreek Woord- en broodnood só aan
Haweloses op Ermelo in Mpumalanga 
het sedert 1 September ’n ‘herberg’ dank
sy samewerking tussen die NG gemeente 
ErmeloOos en plaaslike rolspelers. En 
die soge naamde Lighuis vir Hoop is ’n 
“antwoord op baie gebede”, het Sonja 
van Niekerk, die projekbestuurder, aan 
HELÉNE MEISSENHEIMER vertel.

Die nood op hulle dorp is groot en 
sigbaar groeiend. Al meer 
mense kom vra daagliks vir kos 

by hulle kerkkantoor, sê Van Niekerk 
wat reeds groot verantwoordelikhede op 
haar skouers dra met nóg drie dorpe en 
twee kinderhuise onder haar toesig as 
maatskaplike werk-supervisor in diens 
van die Christelike Maatskaplike Raad 
(CMR).

Die grendeltyd verlede jaar met die 
pandemie het die behoeftes van mense 
wat op straat lewe nog meer duidelik na 
vore laat kom. ’n Verwaarloosde sport-
gebou van die stadsraad kon vir ses 
maande gedurende die krisistyd ingerig 
word as ’n tydelike skuilplek vir hawe-
loses, maar ’n beter fasiliteit was nodig 
vir ’n meer volhoubare oplossing.

Verskeie gebedsgroepe op die dorp het 
vir ’n ‘plek’ gebid. In hierdie tyd kry sy ’n 

oproep van ds André Vermeulen van Er-
melo-Oos-gemeente wat sê dat hy vir 
haar “iets wil wys” by hulle kerk. Dit is toe 
’n aanbod dat ’n gedeelte van hulle kerk-
saal, wat al vir jare nie gebruik word nie, 
ingerig kan word in ’n ‘drop in centre’ 
waar haweloses om hulp kan aanklop.

“Daar is oomblikke wat ek as maat-
skaplike werker beleef het dat ek ‘op 
heilige grond’ staan … hierdie was só ’n 
oomblik … die aanbod van die ‘plek’ 
aan CMR om ‘iets’ vir die gemeenskap 
te doen,” sê die maatskaplike werker vir 
wie hierdie kerksaal soos die herberg is 
waarheen die Samaritaan die gewonde 
man geneem het in Jesus se gelykenis.

Die kerkgeboue van Ermelo-Oos is 
in die sakekern geleë – midde-in die 
omliggende verval met as bure “huise 
van prostitusie en dwelmhandel” wat in 
die laaste ses jaar daar opgeskiet het. 
Soos Vermeulen dit stel, as kerk het 
hulle besef hulle gaan ’n besluit moet 
neem – om aan te hou veg daarteen of 
dit te sien as ’n geleentheid om gebroke 
mense met hoop te bedien.

“Ons is baie opgewonde om te sien 
hoe die Here die Woord- en broodnood 
deur middel van die Lighuis van Hoop 
gaan aanspreek. Ons glo dit is deel van 

ons gemeente se roeping om ook ’n ver-
skil te maak in ons gemeenskap op ’n 
tasbare manier,” sê die leraar van die ge-
meente.

Met die ‘ja-woord’ in die sak het vry-
willigers uit die gemeente in Julie aan 
die werk gespring. ’n Gedeelte van die 
kerksaal is afgeskort, storte is ingesit en 
’n doelmatige waskamer en kombuis is 
aangebou. Ook is ’n afdak uitgebou wat 
kan dien as aktiwiteitsvertrek waar etes 
bedien kan word, sessies oor lewens-
vaardighede aangebied en maatskaplike 
werkdienste gelewer kan word. Daar is 
ook ’n stoorkamer en kantoor ingerig.

Intussen het Van Niekerk ook gewoe-
ker om vennootskappe te sluit met die 
plaaslike munisipaliteit, besighede, die 
polisie en verskeie staatsdepartemente.

Op 1 September, al was die afron-
ding van die bouwerk nog nie 100% vol-
tooi nie, kon die eerste mense by die 
sentrum aanklop vir ’n maaltyd en 
maatskaplike hulp om weer op hulle 
voete te kan kom hetsy deur inskakeling 
by rehabilitasie of werk by ’n gemeen-
skapsontwikkelingsprojek.

Die amptelike opening word beplan 
vir 15 Oktober. Die hoop is dat die sen-
trum later ’n oornagskuiling ook kan bied.
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Oor SA 
se heil, 
kerk se 
relletjies 
en rap-
musiek 

Tydens ’n uurlange gesprek met dr 
André Bartlett het dié “Kroon-
stadse boerseun” nie net gesê die 

kerk waarin hy grootgeword het, staan 
die gevaar om te verval in ’n soort so-
siale klub nie, maar ook ’n pleidooi ge-
lewer vir hoekom dit nie mag gebeur 
nie.

Dit sou vir hom moeilik wees om te 
erken dat hy ná sewe dekades verstok in 
sy idees geraak het. Daarom verplig 
Max du Preez homself om op hoogte te 
bly van alles van modes tot haar- en 
musiekstyle. Hy het selfs die meriete 
van rap-musiek begin ontdek, het die 
Vrye Weekblad-redakteur gebieg tydens 
’n onderhoud met Bartlett wat as een 
van die kerninsetsels op die tweede dag 
van vanjaar se virtuele Lentekonferensie 
gebruik is.

Du Preez, wat pas 70 geword het en 
deesdae in Simonstad woon, se punt 
rondom vernuwing was dit: “Die kerk, 
gelowige mense, oor die eeue heen het 
dit myns insiens nogal moeilik gevind 
om aan te pas … om te erken ons voor-
ouers het (bepaalde goed) kultureel so 
geglo en toe maak ons dit ’n wet. Daar is 
’n traagheid om by te bly, dink ek. Daar 
is ’n groot traagheid om by die populêre 
kultuur te bly.”

Du Preez het op die eerste vraag 
rond om vanjaar se konferensietema van 
’n sogenaamde Brave New World (sien 
wyle Aldous Huxley), verwys na skui-
wende sienings rondom ras, seksualiteit 
en hierdie “non-binary ding”. Danksy 
blootstelling wat Du Preez ook deur die 
vriende en tydgenote van sy eie tiender-
jarige “laatlammetjie” kry, het hy die 
punt gemaak: “Ek kyk na die klein rel-
letjies waarby (die NG Kerk) betrokke 

is. Daar is ’n klomp mense wat nog wil 
vasskop teen onkeerbare internasionale 
verwikkelinge en ontwikkelinge en wil 
terughark en dan na die Bybel toe hard-
loop en goed gaan soek daarvoor. 
Mense wat in hulle eie hart en hulle eie 
gemoedere nie kon aanpas nie. En dit 
doen die kerk baie skade aan onder ver-
al die jongmense.”

Du Preez, ’n ervare joernalis en skry-
wer wat mees onlangs Vrye Weekblad in 
aanlyn gedaante laat herrys het, sê dit 
bly vir hom ’n opwindende ding om te 
gaan kyk wat “aan die woel” is. En, 
tydens die voorafopgeneemde onder-
houd wat op die oggend van 15 Septem-
ber aan sowat 150 Lentekonferensie-
gangers uitgesaai is, was sy pleidooi: “As 
ons gehoor vandag dominees is, wil ek 
vir hulle vra om meer avontuurlik te 
wees daaroor. Om meer uit te reik en te 
gaan kyk wat sê jonger mense, wat sê die 
alternatiewe kulture wat met goed be-
gin. Ons moet daarvan kennis neem, 
want oor tien jaar is dit hoofstroom. Dit 
het ons nou al gesien.”

Du Preez het toegegee sy blootstel-
ling tot die NG Kerk is deesdae relatief 
beperk (sy broers is dominees en hy 
luis ter soms na dienste oor die radio). 
Maar as geoefende politieke ontleder 
het Du Preez sy makrovlak-indruk in 
plein taal gedeel: “Laat ek so praat oor 
die kerk. Die Afrikaanse kerke het myns 
insiens terugbeweeg na die plek waar 
dit meer ’n sosiale klub is. En ek bedoel 
dit nie lelik nie. Jy sien dit veral op die 
platteland maar ook in die Afrikaanse 
woongebiede. Dit is waarheen mense 
gaan om vriende te ontmoet. Mense 
soos hulle te ontmoet. Taalgenote en 
baie keer klasgenote te ontmoet. En in 

’n wêreld waar baie wit mense vrees-
agtig is, is dit ’n veilige hawe. Ek dink dit 
is nogal ’n goeie rol wat die kerk daar 
speel, maar dit kan sekerlik nie sy enig-
ste rol wees nie. En dit lyk vir my dit is 
sy primêre rol deesdae. Dit beteken ook 
die spirituele rol wat ’n leraar moet 
speel, bly soms ’n bietjie agterweë, want 
finansieel is die kerk, amper soos my eie 
finansiële posisie, nie baie sterk nie. So 
dit is normaal vir ’n dominee om te sê, 
ek moet maar die vrede bewaar.”

Dit is die onvoorsiene gevolge van 
daardie soort kompromie waarteen Du 
Preez waarsku. En dit is die kerk se 
vermeende ongewildheid by mense 
jonger as 30 waarop Du Preez klem 
plaas. “Dit beteken stadigaan gaan jy 
begin doodgaan as jy nie die jeug saam 
met jou het nie. Ek sien dit met die me-
dia ook, my bedryf. As jy nie jeug by 
jou hou nie, is dit afdraende en jy sterf 
’n stadige dood.”

Teen hierdie stadium mag sommige 
luisteraars – veral diegene wat dalk 
reeds vertroud is met die ietwat onge-
nuanseerde beeld na buite van die NG 
Kerk as handelsmerk – begin soek het 
na ligpunte in Du Preez se diagnose van 
die kerk as rolspeler in ons land.

Dit het wel gekom. In twee dele. 
 Enersyds via die feit dat Du Preez hoop 
het vir Suid-Afrika danksy die stoffasie 
van haar mense. Andersyds via die 
unieke rol wat hy glo geloofsgemeen-
skappe moet speel.

Du Preez is, ondanks die feit dat hy 
glo Afrikaners het nie daarin geslag om 
versoening verder te neem ná die 
Waarheids-en-Versoeningskommissie 
nie, vol lof vir Suid-Afrikaners ná sy 
erva ring in dele van die wêreld waar 

haat gedy. “Die wêreld is ’n omgekrapte 
plek … en dan gaan die ekstreme 
stemme harder word en ons moet leer 
om te sê: ek kan dit uitfiltreer. Kyk om 
jou rond, ons is nie ’n land van haat nie. 
Ek het baie tyd in plekke van haat de-
urgebring. Rwanda, byvoorbeeld. In 
2008 is ek na Serwië, Kosovo, waar ek 
saam met gemeenskapsorganisasies 
gewerk het om slagoffers en (geweld-
doeners) te kry om met mekaar te 
praat,” vertel Du Preez. “En ek het nog 
nooit soveel smeulende, diepgesetelde 
haat in my lewe gesien nie. Iets wat ek 
nog nooit in Suid-Afrika gesien het 
nie.” Die rede? “Daar het iets gebeur 
met ons (Suid-Afrikaners). Die sa-
meloop van ons geskiedenis, hoe bitter 
dit ook al was. Van ons geloofslewe oor 
die eeue. Van die filosofieë van ons lei-
dende denkers van ons verskillende 
kulture, swart en wit en bruin … Iets 
het van ons ’n nasie gemaak wat vrede-
liewend is en wat verdraagsaam is. An-
ders sou ons nou in die as gesit het. 
Want as daar al ooit ’n plek op papier 
was waar daar ’n burgeroorlog moet 
wees, is dit ons,” aldus Du Preez. “En 
die naaste wat ons daaraan gekom het, 
was hierdie verskriklike week in Julie.”

Hy het groot verwagting van die rol 
wat geloofsgemeenskappe kan speel – al 
is dit dan ook omdat hy ontnugter is 
deur ander rolspelers. “Ons moet ophou 
vertrou in politici. Ons heil lê nie by die 
politieke klasse nie,” meen Du Preez. 
Ons moet demokrasie hê, dit gee vir ons 
basiese vryhede … “maar ons moet kyk 
na die burgerlike samelewing, die 
geloofsgemeenskappe, die media en die 
burgerlike aktiviste. Dit is waar ons heil 
lê.”
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Toe hy gevra is om met sy “eiesoortige manier van kyk” voor ’n groep hoofsaaklik NG 
predikante te kom praat, het die joernalis Max du Preez gewaarsku die uitnodiging is 
“riskant”, berig Le Roux Schoeman.

4   Lentekonferensie 8 Oktober 2021



Nuus   5   ?? ?????????? 2013 Lentekonferensie   58 Oktober 2021

‘Wounded healer’ praat oor stories
HELÉNE MEISSENHEIMER

Hy was verlig toe hy hoor hierdie 
Lentekonferensie is virtueel, 
bieg die bekende priester vader 

Michael Lapsley (foto) teenoor dr An
dré Bartlett, want hy was bang wat hy te 
sê het, gaan te na aan die been sny.

“Ek wil praat oor die tema ‘Hoe en 
wan neer word skuldgevoelens en 

Doleansie: Historiese blik werp lig
HELÉNE MEISSENHEIMER

Vir die huidige situasie waarin 
die NG Kerk haar met dolerende 
gemeentes bevind, mag dit help 

om na die historiese wortels van dié 
beweging te gaan kyk, hoor 63 in
tekenare by die middagaanlynsessie 
met dr Jan Lubbe (foto) op die tweede 
dag van die Lentekonferensie.

“Geskiedenis is altyd ’n lekker bron 
om na terug te gaan,” begin die Bloem
fonteinse predikant en kerkhistorikus 
ter inleiding voor hy ’n voorafopge
neemde video van 40 minute speel, 
getiteld ‘Hoe ver kan die onsuiwerheid 
van die kerk gaan en sy tog ware kerk 
van Christus bly?’

Dié titel is ontleen aan die “gewigtige 
woorde” wat die teoloog Herman 
Bavinck as rektor van die Teologiese 
Skool in Kampen, Nederland in De
sember 1888, 135 jaar gelede gespreek 
het. Die titel van Lubbe se video is die
selfde vraag as wat Bavinck aan die stu
dente en dosente in Kampen gestel het.

Bavinck het gepraat vanuit Artikel 

9 van die Christelike Geloofsbelyde
nis wat gaan oor die algemeenheid, 
die katolisiteit, van die een heilige 
Christe like kerk. “Daarmee het hy ge
dink aan die kerk as een geheel … aan 
die kerk wat alle gelowiges uit alle 
volke, eeue en oorde insluit; en die 
kerk waaraan die volle waar
heid van Christus toever
trou is,” sê Lubbe.

Dit was nog altyd vir 
die kerk deur die eeue ’n 
uitdaging om gestalte te 
gee aan hierdie eenheid. 
Dit blyk uit die versplin
tering van kerke in die 
kerk geskiedenis, tog meen 
Ba vinck “daar bestaan geen idea
le Christendom bokant ons verdeeld
heid nie, maar alleen in dit … elke sekte 
of kerk wat hulleself sien as alleen in 
besit van die waarheid kwyn en sterf.”

“Sou ’n mens kon sê vanuit die ge
reformeerde tradisie is katolisiteit of 
eenheid belangriker as enige afskei
dings?” vra Johan Brand later tydens 

die vraagenantwoordsessie na afloop 
van die video.

“Dit is die vraag, né,” sê Lubbe. 
“Bavinck se pleidooi was vir katolisiteit 
en eenheid, maar as dit duidelik blyk 
dat ons nie die eenheid deel nie, moet 

ons toegelaat word om te gaan … 
maar dan moet ons nie vir 

mekaar sê jy is ’n valse 
kerk nie. Ons herken 
steeds in mekaar die 
kerk van Christus.

“Ons moet baie 
versigtig wees vir die 
skade wat kerksplit

sing aanbring … ons is 
op heilige grond. Ons 

moet ons eer der oopstel vir 
dit waarvan Christus ons wil oor

tuig,” merk Lubbe ook op.
Vroeër het Lubbe vertel Bavinck het 

sy rede in ’n “veelbewoë” tyd in gere
formeerde kerkkringe gelewer. Die 
Teo logiese Skool het behoort aan die 
Christelik Gereformeerde Kerk wat 34 
jaar tevore afgestig het uit die Neder

lands Hervormde Kerk. Daar was ook 
’n tweede wegbreekgroep, bekend as 
die ‘doleansie’, onder leiding van Abra
ham Kuyper. ’n Gesprek was aan die 
gang vir hereniging wat ’n paar jaar 
later wel sou gebeur.

Bavinck se ‘gewigtige woorde’ daar
die Dinsdagmiddag in Desember 1888 
het egter aanhou weerklank vind by 
kerkleiers die wêreld oor, selfs in Die 
Kerkbode in 1921 en later ook by die 
bekende teoloog prof Willie Jonker in 
die laat 1960’s … en nou vanmiddag 
oor ’n YouTubevideo in ’n aanlynses
sie weer.

“Vandag, meer as 100 jaar later in ’n 
konteks waar doleer so driftig opklink, 
is wat ons moet hoor (dat) dit die vrye 
kerk is wat die toekoms dra op een 
voorwaarde, solank dit die katolisiteit 
bewaar,” sluit Lubbe af.

Iemand merk op dit lyk of die kerk 
weer sal moet begin sê wat is die kern 
van die geloof wat ons bymekaar hou, 
want dit lyk nie of daardie sirkel getrek 
is nie.

skaam te heel of gesond?’” sê die eer
tydse antiapartheidsaktivis, wat sy 
hande, oog en oordrom verloor het in ’n 
briefbom versteek tussen twee gods
dienstige tydskrifte wat die SuidAfri
kaanse sekuriteitsmagte in 1990 aan 
hom gepos het.

Voor ’n aanlyn gehoor van 127 in
tekenare, sy metaalhake klikkend soos 
hy praat, sê die gebore Nieu
Seelander, wat as jong stu
dentpriester in die 1970’s 
na SuidAfrika gekom 
het, sy indruk toe was wit 
SuidAfrikaners steek 
eer der hul le kop in die 
sand en sing liedjies oor 
‘braai vleis, rugby, son skyn 
en Chevrolet’ as om die werk
likheid in die oë te kyk en te erken 
die mees te van hulle medelandsgenote 
ly onreg en swaar kry.

Ná die bomaanval, bemoedig deur 
die ervaring van God by hom en mense 
se gebede, het hy besluit om bitter te bly 
sal van hom lewenslank ’n slagoffer 
maak. Hy het daarom betrokke geraak 
by organisasies soos die Trauma Centre 
for Victims of Violence and Torture, ge
setel in Kaapstad. Dié traumasentrum 
het nou saamgewerk met die Waarheid
enVersoeningskommissie (WVK) voor 
wie Lapsley sy ervaring ook vertel het in 
’n volgepakte saal van 1 000 mense in 
Kimberley, maar hy kon die aantal wit 
mense op een hand tel.

Dit is vir Lapsley steeds ’n “tragedie” 
dat soveel wit SuidAfrikaners verkies 

het om hulle radio’s of TV’s af te skakel 
wanneer WVKsessies uitgesaai is.

“Mense sê hulle het nie geweet nie, 
maar dit sal nader aan die waarheid 
wees om te sê jy wou nie geweet het nie,” 
sê dié man van wie wyle president Nel
son Mandela gesê het: “Michael Laps
ley’s life is part of the tapestry of the 

many long journeys and struggles of 
our people”.

As stigter van die Institute 
for Healing of Memories, ’n 

nierege ringsorga ni sasie, 
reis Laps ley die laaste 
paar dekades die wêreld 
vol om werkswinkels aan 

te bied waar mense met 
seer heling vind deur hulle 

stories te vertel – dit is oop vir 
almal, dié wat seergekry het en dié 

wat seer uitgedeel het, of dit nou mishan
delde vroue, gevangenes in die tronke of 
verbitterde militêre vete rane is op soek 
na heling vir hulle bitterheid.

Die instituut met takke in Kaapstad, 
Gauteng en KZN het voortgevloei uit 
werkswinkels wat in 19961997 gelyklo
pend met die WVK se sessies aangebied 
is.

“Jy het werklik ’n gewonde heler ge
word,” merk Bartlett op in die vraagen
antwoordsessie waar intekenare aanlyn
vrae aan Lapsley kon stel. Die uit  druk king 
“wounded healer” wys na tuurlik terug 
na die skryfwerk van Henri Nouwen.

“Jou meganiese hande het my dieper 
geraak as jou woorde, wat dinamiet 
was,” merk een deelnemer op terwyl ’n 

ander in die Zoomchat skryf: “Deur vir 
die NP te stem, het ons eintlik saam
gestem met alles wat onbybels en nie
Jesus was in die SuidAfrikaanse same
lewing oor die algemeen. Hoewel baie 
nie die omvang geweet het van alles wat 
die regering gedoen het nie, is dit nie ’n 
verskoning nie.” Hy eindig met die hoop 
dat die deelnemers aan hierdie konfe
rensie soos “suurdeeg” die NG Kerk 
positief sal beïnvloed.

“Vir hierdie suurdeeg het hy hoop,” 
antwoord Lapsley. Hoewel die pad na 
heling vir SuidAfrika lank en moeilik 
is, sê hy tydens die pandemie het hy 
gesien mense omarm ’n nuwe waarde
stelsel as die materiële een van ‘braai
vleis, rugby, sonskyn en Chevrolet’. 
“Ons het gesien hoe gemeenskappe oor 
ras en klas grense heen saam opstaan 
teen geweld … dit is ’n teken van hoop,” 
sê Lapsley.

Geloofsgemeenskappe het daarom ’n 
belangrike rol om te vervul in hierdie 
tyd. Lapsley moedig predikante en 
geloofsgemeenskappe aan om veilige 
ruimtes te skep waar mense oor ras en 
klasgrense heen aan mekaar hulle stories 
kan vertel en na mekaar kan luister. Sy 
organisasie verwelkom vennootskappe 
om hiermee behulpsaam te wees.

“Deur self weerloos en oop te wees 
oor waarmee jy sukkel, gee jy mense 
toestemming om oor hulleself te deel … 
ons moet luisteraars wees na die pyn 
van andere,” sê die priester wat verkies 
om Jesus se Bergrede te lees as ’n oproep 
tot aksie.

“Jy het werklik 
’n gewonde 

heler geword,” 
merk dr André 

Bartlett teenoor 
vader Michael 

Lapsley op in die 
vraag-en-

antwoordsessie. 

https://healing-memories.org/
https://healing-memories.org/
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Die uitdaging rondom jonger dominees wat 
’n skuif na ’n ander gemeente oorweeg, het ’n 
plaaslike dinamika, maar is ook gekoppel aan 
internasionale tendense in ander beroepe, 
skryf GERRIT VISSER. Hy bekyk die navor
sing en waag ’n paar wenke.

L oopbaangeleenthede is oraloor op die in-
ternet gewilde leesstof en ook by www.
kerkbode.co.za is Vakatures, waar NG ge-

meentes poste adverteer, die mees gewilde afde-
ling, volgens Le Roux Schoeman, Kerkbode-
redakteur.

Die vraag oor waarom jong dominees wil skuif, 
is nie net deel van die NG Kerk nie. Pastoor Daniël 
Prinsloo van Upside Down Church in Roode-
poort het op Facebook genoem dat jong pastore 
nie langer as ses jaar in ’n gemeente wil bly nie.

Is jong dominees bloot net ontevrede, of is 
daar ’n ander verklaring?

In 2019 het die Taakspan Navorsing ’n om-
vattende vraelys aan NG dominees onder 40 
jaar gestuur. “Ons wou toets of die aannames 
rondom jong dominees korrek is,” sê dr Cobus 
van Wyngaard, ’n dosent by Unisa wat as 
predikant aan die NG gemeente Pretoria gekop-
pel is en ook dien op die Taakspan Navorsing.

Van Wyngaard en ’n aantal van sy kollegas 
was mede-aanbieders van ’n slypskool vir skry-
wers wat van 1-3 Junie 2021 in samewerking 
met Kerkbode op Wellington aangebied is met 
die doel om die insigte uit navorsing soos dié 
wyer bekend te maak.

Een van die vrae in die peiling was waarom 
jong dominees aansoek doen vir ander poste. 
Die studie het gevra dat drie bepalende faktore 
gegee word. Meer as 70% van die 150 respon-
dente het drie faktore by hierdie vraag gelys. Jong 
dominees wil dus gehoor word oor hier die saak.

Die antwoorde wys op ses onderliggende te-
mas wat lei tot waarom jou jong dominee 
moontlik ’n skuif wil maak.
1. Roeping: Meer as 35% van respondente het 
hierdie as hulle eerste antwoord gegee. Ant-
woorde soos “roepingsbewussyn”, maar ook 
“gemeente se kultuur” of “missionaliteit” wys 
daarop.

Van die antwoorde het te make gehad met 
die posbeskrywing wat aantreklik lyk, of “met 
my praat”. Dit kan ook gekoppel word aan die 
respondent wat ’n sterk emosionele konneksie 
met die gemeente voel, wat aan sluit by roeping.

Een Facebook-skrywer het die vraag so 
beantwoord: “of ons bymekaar pas”.
Wenk: Jong dominees wil graag die koninkryk 
en kerk so goed as moontlik dien, en vra dus 
gereeld vrae oor hulle roeping. Maak seker jou 
gemeente skep ’n kultuur dat die jong dominee 
gereeld kan nadink daaroor sonder om bekom-
merd te wees oor die toekoms.
2. Geld / Kontrak: Die soeke na ’n ander betrek-
king kan help om beter vergoed te word. Verdere 
navorsing wys dat al minder dominees in onbe-
paalde poste aangestel word. Jong dominees soek 
finansiële sekuriteit, en dit word verseker deur ’n 
onbepaalde pos eerder as ’n kontrakpos.
Wenk: Skep ’n kultuur waar jong dominees ver-
staan hoe dit gaan met die gemeente se finan-
sies, maar help ook om in spanverband planne 
te maak vir die gemeente se finansiële voort-
bestaan. Lidmate se finansiële bydraes mag nie 
gesien word as resultaat van die jong dominee 
wat nie hulle werk “goed genoeg” doen nie. 
Daardie konneksie kan jong dominees verhoed 
om hulle roeping uit te leef.
3. Kollegas / Spanne: ’n Soeke na ’n ander span 
kollegas, of dalk onbevredigende kollega-wees 
in die gemeente waar die respondent tans is, 

Ses redes vir dié skuiwe 

Ook binne kerke en geloofsgemeenskappe woed daar 
plek-plek digitale info-oorloë. En van die einste digitale 
vaardighede wat predikers moes aanleer om virtueel te 

hergroepeer en “oorleef ” toe hulle geboue moes sluit om ’n vi-
rus uit te hou, word soms hiervoor ingespan.

Van die terme het nie eens behoorlike Afrikaanse beskry-
wings nie, omdat dit nog nie lank genoeg in die hoofstroom 
figureer nie. Maar hier is ’n paar wat die oplettende webge-
bruikers al waarskynlik ook hier ter plaatse aangetref het:
• Mash-up-video’s – Die redigering van uiteenlopende video-

uittreksels, dikwels met minagting vir konteks of kopiereg van 
die oorspronklike opnames, om ’n narratief te skep en te “edi-
torialise” rondom ’n punt wat jy met jou eie video wil maak.

• Data-scraping – Waar jy e-posadresse, foonnommers of an-
der persoonlike data “skraap” uit ander instellings of maat-
skappye se bronne en jou eie nuwe lys daaruit saamstel en 
dan sonder ontvangerinstemming ’n kommunika sieveldtog 
daarmee voer.

• Doxxing / Cancel Culture – Die naspeur en publikasie van 
privaat of persoonlike inligting van mense/instellings en die 
sistematiese publisering daarvan met die doelwit om die per-
soon of instelling in geheel te ondergrawe of verdag te maak 
of gewoon in die verleentheid te stel en skade te berokken. 
Te “cancel”.

• Fopnuus – Waar die term verstaan word as enige iets op die 
breë spektrum van disinformasie, wat van gewone misver-
stand, verby satire/parodie tot doer by doelbewuste propa-
ganda strek. Ook waar onkunde van die gevolge van “onskul-
dige aksies” (soos aanstuur of “share”) nie ’n sterk verweer is 
nie. En waar daar ook gelet word op die skep van vals konteks 
vir stellings en vals konneksies tussen stellings (vals logika as 
argumentwapentuig).

Prof Stephan Joubert lewer onlangs ’n 90 minuut-lange praatjie 
en rond dit af met ’n lysie van tien “gebooie” wat hy gebruik om 
sy eie doen en late (asook vermoedelik dié van sy kollegas by 
ekerk.org) te rig in hulle gevestigde, grenslose en berekend 
vloeibare digitale bediening.

As gesoute prediker, spreker en iemand met die ervaring wat 
sowat 17 jaar se rubriekskryf vir Beeld bied, weet Joubert dat die 
luisteraar/leser iets catchy aan die einde nodig het. Naas al die 
konteks en fondasiewerk en struktuur, iets wat selfs die mees 
aandagafleibare van ons kan saamdra huis toe en later herroep. 
“Horie, Stephan Joubert praat van dié tien goed …” (Sien bl 1).

Vir dekades reeds praat mediamense van Content is King. 
En dit is nie Kerkbode se plek om daardie onttroning aan te pak 
nie. Maar Lysies is Queen. ’n Lysielose argument het dikwels ’n 
tawwe tyd as dit kom by die mate waartoe dit werklik grondvat 
op eerste aanhoor.

So vir diegene wat kies om op indagtige wyse in hierdie nuwe 
virtuele wêreld te probeer koers hou, is daar veel te leer uit Jou-
bert se lysie.

En vir diegene wat werk in die gevaarlike arena van doelwit-
geheiligde middele, is dit waarskynlik onontbeerlik.
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Tel 021 864 8278. E-pos: viona@tydskrifte.co.za
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Hoekom jong dominees wil skuif (eerste rede)
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Hommeltuie het oor die laaste jare die film-
bedryf deur ’n groot omwenteling geneem. 
Waar daar vantevore spore gebou moes word 

waarop trollies met kameras bewegende beelde moes 
volg, word hommeltuie nou ingespan.

Die opsies om die regte kamerahoeke en perspek-
tiewe te kry, het in dié proses veelvoudig toegeneem. 
Daar is amper nie ’n einde aan die hoeveelheid hoeke 
wat ’n regisseur kan inspan om sy toekomstige kykers 
se ervaring te versterk nie. Saam met die hommeltuie 
word gesofistikeerde stabiliseerders gebruik om die 
beelde so helder as moontlik te kry. Hommeltuie stel 
ons ook nou in staat om vanuit die hoogte perspektief 
te kry op die plek waar ons ons bevind. Uit die hoogte 
sien ons deesdae goed wat ons tot onlangs selde kon 
sien. So het ek onlangs by die see op ’n ekovriendelike 
hoogte ’n walviskoei en haar kalf met behulp van ’n 
hommeltuig dopgehou waar hulle agter die branders 
baljaar. Die hommeltuig het aan ons verstommende 
beelde gelewer wat ons voorheen nie sou kon sien nie.

Dit is nou nodig om vanuit ’n hoë afstandsperspek-
tief na die kerk en die wêreld om ons te kyk. Die mas-
sas inlig ting tot ons beskikking, navorsing oor ten-
dense, die kartering van globale werklikhede, die 
studie van bewegings en patrone lig ons as ’t ware 
hoog uit ons klein wêrelde om wyer en verder te sien. 
Dit is egter ook nodig dat ons deur ons verhouding 
met die drie-enige God in hierdie afstandposisie 
gestabiliseer word. God se beloftes, sy verbondstrou, 
sy heilsdade, sy vergifnis van sondaars, sy roeping, sy 
liefde, sy genade – alles on wrikbaar vas, bied stabiliteit 
met die oog op helder waarnemings. Vanuit God se 
stewige greep lyk die wêreld anders.

As jy dan kyk, sien jy hoedat meer en meer mense 
in die Westerse wêreld klaarblyklik sonder God 
klaarkom. Jy sien dat sekularisasie ons grootste be drei-
ging is. En jy sien klinkklaar die betekenis van sekulêre 
humanisme. Jy begryp ook hoe individua lisme ver-
sprei soos ’n veldbrand. En jy let op dat ’n mensbeeld 
wat geen heerlikheid weer kaats nie verskriklik leeg is. 
En die pennie drop … hoe meer ontgodddelik die 
wêreld is, hoe meer ontmenslik is die mens.

O, en jy kliek tot watter mate digitale tegnologie 
mense se lewe oorgeneem het. En jy neem waar hoe 
mense aanlyn koop, vriende maak, inligting kry, 
boeke lees, speel, studeer, mekaar die hof maak, kom-
munikeer, lewe. En jy sien hoe tegnologie werksge-
leenthede opeet. En dit dring tot jou deur dat 
kunsmatige intelligensie en algoritmes maak dat jou 
denke geïnfiltreer word deur magte wat jy nie ken nie. 
En jy skrik by die wete dat jy blootgestel is, dat alles 
wat veronderstel is om jou te help, nie net help nie, 
maar ook vat wat jy nie noodwendig wil gee nie. En jy 
sien die armoede en ellende waarin mense verkeer, en 
die res se rykdom, en jy sidder.

En jy begryp dat mense op soek is na identiteit en 
erkenning. En hulle vind dit in afsondering, agter 
grense waaroor hulle beheer het. Hoe kleiner die 

kring getrek word, hoe groter die beheer, hoe sterker 
die gevoel van veiligheid. My wêreldjie met my reëls 
waar ek besluit wie ek in- en uitsluit, dit is identiteit.

Maar jy sien ook dat miljoene mense op soek is na 
troos omdat hulle geliefdes verloor het. En jy sien ’n 
wêreld wat treur en depressief is. En jy beleef hoe 
huisge sinne hulle beste self moet herontdek. En jy snak 
na jou asem oor die angs van samelewings, reeds in ’n 
stryd gewikkel om hulle hande te lê op die skaarser-
wordende bronne van die aarde.

En jy sien uit die hoogte die horison buig en die 
prent raak vol en jy snap dat God nie net anderkant 
die boog is nie, maar dié kant besig is om te verlos en 
te troos, te inspireer en op te tel, te dra en hoop te gee, 
die saak van die verdrukte te beregtig en die geringe 
na waarde te ag. En hoewel die altydverskuiwende 
boog jou sig beperk, kom daar ’n glans van heerlik-
heid van daar af wat jou laat weet dat daar meer is om 
te ontdek, meer is om te beleef, meer is om nog gesien 
te word.

Dit alles kan ons met die groter perspektief van af-
stand helder sien. Maar helaas is ons verstekposisie 
klaarblyklik nie om van ’n afstand te kyk nie. Ons raak 
immers voortdurend verstrengel in interne stryde. 
Ons floreer in die mikrokos mosse van eie belang. Die 
wêreld verkeer in nood en ons tjommel voort asof ons 
interne geskille die eintlike punt is waarom alles gaan. 
Ons het Chris tus om perspektief, betekenis, troos, 
omgee, verbondenheid, identiteit, geborgenheid, ’n 
nuwe lewe, genade en ewige heerlikheid te bied, maar 
ons is besig om strydperke af te meet, met ultimatums 
en met groot woorde mekaar te dreig en te manipu-
leer. Dit kán nie vanuit ’n hommeltuigperspektief nou 
die regte ding wees om te doen nie.

Ek het daarom vyf voorstelle vir die kerk se agenda vir 
die tyd waarin ons leef:
1. Bedien mense voortdurend en innig met die troos 
wat Christus bied, sy deernis en teenwoordigheid. Dit 
gaan baie tyd vat om die geestelike en emosionele na-
gevolge van die pandemie te verstaan en verwerk.
2. Wees gasvry teenoor die buitestan ders, die mense 
buite die kerk. Gaan wees dit by hulle. Wys vir hulle 
hoe insluitend die liefde van Christus werk.
3. Wees sout en lig op elke plek. Maak die lewe beter, 
regverdiger, draagliker en mooier vir mense op elke 
moontlike manier deur vir hulle die nuwe lewe in 
Christus te demonstreer. Wees positief, maar suiwer 
ook die samelewing van sistemiese vergrype.
4. Verkondig Christus as Verlosser en Saligmaker. Hy is 
die Weg, die Waarheid en die Lewe. Verkondig die 
reeds en die nog nie van die koninkryk van God.
5. Populeer en okkupeer die digitale wêreld. Alles be-
hoort immers aan die Here. Gebruik dit om die Goeie 
Nuus op elke moontlike plek en manier te laat weer-
klink – Jesus is die Here.
▶ Ds Nelis Janse van Rensburg is pre dikant van die NG 
gemeente Wel ge moed en voorsitter van die Algemene 
Sinode van die NG Kerk se moderamen.

Om vanaf ’n afstand te kyk

Nelis Janse van Rensburg  
GEDAGTES OOR KERKWEESGEDAGTES OOR KERKWEES

kan lei tot hierdie rede, maar jong 
dominees soek soms ’n kollega om 
hulle aan te vul met dele van hulle eie 
bediening waarmee hulle sukkel.
Wenk: Fokus op spanwerk as ’n manier 
om die gemeente se eenheid te ver-
sterk. Soos een ouer dominee gesê het: 
“Ons grootste geskenk as kollegas aan 
die gemeente is om vir mekaar om te 
gee”. Gesels met jou jong dominee oor 
leemtes in sy eie bediening, en hoe dit 
verbeter kan word. Dit kan die soeke na 
’n kollega verminder. Een Facebook 
skrywer het gesê dat ringe hierdie be-
hoefte kan vervul, maar dat daar nie 
altyd die politieke wil is nie. Moet dus 
nie aanneem as kerkraad dat jou jong 
dominee ondersteun word deur die 
ring waarbinne die gemeente val nie.
4. Geleenthede: Dit sluit dominees in 
wat soek na ’n beter geleentheid, maar 
ook dominees wat getroud is wie se 
eggenoot ’n betrekking in ’n ander 
stad of dorp aanvaar, en wat dan moet 
skuif. Dit kan ook gaan oor geleen-
thede vir hulle kinders.
Wenk: Gesels met jou jong dominee 
oor of die gemeente se konteks voldoen 
aan hulle hele gesin se geleenthede, en 
maak planne om te help om die behoef-
te daarna te bevredig.
5. Demografiese veranderinge: Hier is 
’n onderliggende vrees dat jong domi-
nees nie opgewasse is teenoor hoe die 
demografie van die gemeenskap ver-
ander nie, en daarom ’n skuif na ’n an-
der gemeente oorweeg. ’n Deel van die 
navorsing wys dat respondente vra “sal 
ek in die gemeenskap inpas” en ook 
“volhoubaarheid in die gemeente”.
Wenk: Wees eerlik met jou jong domi-
nee. Praat oor hoe die demografie ver-
ander, en kyk na maniere om hulle te 
bemagtig om dit moontlik aan te 
spreek.
6. Familie / Gesin: Respondente het 
genoem dat hulle bereid is om te skuif 
ter wille van beter gesinstyd. Die een 
respondent het dit beskryf as “werk-
familie-balans”.
Wenk: Jong dominees wat wil skuif as 
gevolg van ’n beter balans tussen werk 
en gesin, sukkel dalk met grense. 
Herinner jou jong dominee om genoeg 
verlof te neem, en doen gereelde be-
soeke om seker te maak dat daardie 
balans gehandhaaf word.

Beter samewerking tussen jong 
dominees, kerkrade en leierskapstruk-
ture kan ’n kultuur van omgee en doel-
treffendheid skep, eerder as ’n kultuur 
waar jong dominees konstant wonder 
of hulle nog moet dien in hulle onder-
skeie gemeentes.
l Hierdie artikel is gelewer as deel van 
’n slypskool vir skrywers wat van 1-3 
Junie 2021 in samewerking met Kerk-
bode op Wellington aangebied is.
▶ Ds Gerrit Visser is leraar by NG ge-
meente Horison aan die Wes-Rand en 
was een van die 2021 Slypskoolgangers.

 Die wêreld verkeer in nood en ons 
tjommel voort asof ons interne geskille 
die eintlike punt is waarom alles gaan.
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Dolering: Maar wat van 
hierdie ‘dwaling’?
Attie Claassens van Bellville skryf:

Ek is ’n lidmaat van die NG Kerk 
Bellville-Wes. Sedert my aftre-
de in 2013 en as kerkraadslid 

vir ses jaar volg ek met groot belang-
stelling die debatte en besluitnemings 
van die kerk se sinodes. In hierdie tyd 
lees ek ook onder andere die volgende 
boeke:
• Lewend en kragtig? In gesprek oor … 

God se handelinge in die wêreld – 
Ernst M Conradie.

• Gesprek sonder einde: Waar pas ek 

Liewe Henda, ek wil net baie dankie sê 
vir jou bydrae in Kerkbode: “Die ongas
vrye kerk … toe en nou”.

As daar iemand is wat hieroor kan 
skryf, is dit jy. Ons het al per-
soonlike gesprekke hieroor ge-

had, maar dankie vir jou leeuemoed en 
dapperheid om jou oortuigings, nóú, op 
hierdie wyse weer te gee. Ek weet dit 
was baie goed deurdink.

Dankie vir hoe jy oor jare mense wat 
weggedwaal het van die kerk, ontnugter 
en teleurgesteld was/is met die kerk, en 
buiterand toe geskuif is deur die kerk, 
altyd met respek, liefde en ’n hart van 
goud hanteer het.

Jou skrywe het my weer herinner aan 
my kollega Robert Vosloo se boek Enge
le as gaste? Oor gasvryheid teenoor die 
ander wat in 2006 verskyn het.

Hierin verwys hy na ’n kortverhaal 
deur die skryfster Alice Walker, wenner 
van die Pulitzer-prys, wat in haar bun-
del In love & trouble opgeneem is. Die 
titel van die kortverhaal is: “The wel-
coming table”.

Dit gaan oor ’n swart vrou wat met 
die trap van ’n kerk opstap. Sy word 
soos volg beskryf: “the color of poor 
grey Georgia earth, beaten by king cot-
ton and the extreme weather”.

Daar word op verskillende maniere 
in die kerk na haar gekyk. Sommige sien 
die klere waarvan die knope af is. Ander 
sien haar as ’n huishoudster. Nog ander 
sien haar as iemand wat die privaatheid 
van húlle aanbiddingsruimte bedreig.

Maar voordat sy die kerk binne-
gegaan het, het sy vir ’n oomblik uitge-
put voor die kerkdeur gaan staan. By die 

Oor gasvryheid en sorg vir ander
ingang sê die dominee vir haar: “Auntie, 
you know this is not your church”. En 
die verteller voeg dan by: “As if one 
could choose the wrong one”.

Die vrou stap egter haastig verby 
hom en gaan sit iewers in die kerk met 
haar oë stip op die gebrandskilderde 
vensters van die kerkgebou.

Sy bewe van die koue in die kerk. ’n 
Plekaanwyser stap na haar en fluister 
dat sy die kerk moet verlaat, terwyl sy 
mompel dat hy moet padgee. Uiteinde-
lik word sy wel uit die kerk verwyder.

Nou word daar soos volg verder ver-
tel: “Inside the church it felt warmer 
now. They sang, they prayed. The pro-
tection and promise of God’s impartial 
love grew more not less desirable as the 
sermon gathered fury and lashed itself 
out above their penitent heads”.

Buite op die trap, kyk hierdie vrou 
verwilderd rond. Sy begin saggies sing, 
soos sy ook in die kerk saggies by haar-
self gesing het. Hierdie keer ’n treurige 
lied.

Dan kyk sy met die hoofpad langs, en 
sien iemand aangestap kom wat vrien-
delik lyk. “Coming down the highway at 
a firm though leisurely pace was Jesus”.

Hierdie Jesus lyk soos die een bokant 
haar bed toe sy nog ’n kind was. Sy ver-
tel hom oor haar lewe. Hoe sy by mense 
gewerk het, gekook het, skoongemaak 
het … ook hoe sy pas by die kerk uit-
gesit is.

Sy hou aan met stap. Verby haar huis. 
Sy sing “spirituals” maar “she did not 
want to annoy Jesus so she quieted 
down”. En so het sy aanhou loop.

Die mense in die kerk het nie geweet 
wat van hierdie bejaarde vrou geword 

het nie en het nooit weer oor haar ge-
praat nie. Sy is egter later dood langs die 
hoofweg gevind. Skynbaar het sy haar-
self doodgestap.

Aan die begin van hierdie unieke 
kort verhaal herinner Alice Walker die 
leser aan die volgende “spiritual”: “I am 
going to sit at the welcome table, shout 
my troubles over, walk and talk with Je-
sus, tell God how you treat me, one of 
these days!”

In die hart van ons geloofsgemeen-
skappe se identiteit is daar ’n “welkom-
tafel”. Die tafel met stukkies brood en 
glasies wyn. Maar soveel mense beleef 
dat kerke by uitstek die ruimtes is waar 
hulle nié tuis voel nie. Liefdeloos. 
Genadeloos. Wreed.

Dit het my weer aan die 2016 Alge-
mene Sinode laat dink waar, soos jy 
weet, ek en Laurie (Gaum, die skrywer 
se seun) ook teenwoordig was saam met 
enkele ander met ons T-hemde “liefde-
is-liefde”. Hoe die dames by die regis-
trasietafel ons klompie ondersteuners 
van die gay-saak toegang geweier het in 
opdrag van wie ook al.

Gelukkig het ons ons nie daaraan 
gesteur nie en op die galery gaan sit. 
Kwalik het ons gesit of ’n jongman wat 
deur-diens gedoen het, het ons met die 
T-hemde gelas om die kerkgebou te ver-
laat.

Ek het geweier en toe het hy die ver-
metelheid om vir my te sê dat as ons nie 
loop nie, ons “forcibly removed” sal 
word. Ons het bly sit, en wonder bo 
wonder is die nagmaal kort daarna aan 
ons bedien. Ek onthou nog vaagweg my 
woorde aan hierdie jongman: Hoekom 
wil julle almal reduseer tot julle manier 

van dink en julle huisreëls (wat klere-
drag betref), anders word hulle uit-
gestoot?

Ek onthou baie goed hoe die dames 
by die teetafel nie vir ons met die T-
hemde iets te drinke of te ete wou gee 
nie. Later het ons gehoor dit geld ook 
die ander besoekers (waarskynlik nie 
meer as so 50 nie). Algar moes na ’n na-
bye kafee toe stap of ry vir iets vir die 
maag. Het Jesus nie gesê jy mag nie vir 
iemand wat brood vra ’n klip gee nie? Of 
haal ek dit nou heeltemal buite konteks 
aan?

Die volgende oggend het ek en Mi-
chelle Boonzaaier aangebied om vir alle 
besoekers teegoed te koop vir die volle 
duur van die sitting. Ter wille van gas-
vryheid. Ná samesprekings – met wie 
ook al – het hulle die aanbod geweier. 
Ons moes onsself enduit tot die kafee 
wend. Gelukkig het Hennie (Pienaar) se 
ma, Emma, ook vir ons gesorg.

Op pad terug het ek besef dat gasvry-
heid ’n aanduiding is/kan wees van die 
geloofsvolwassenheid van ’n geloofsge-
meenskap. Die woorde van die Kana-
dese filosoof Jean Vanier het by my 
opgekom op pad huis toe: “Welcome is 
one of the signs that a community is 
alive. To invite others in is a sign that we 
are not afraid, that we have a treasure of 
truth and of peace to share … A com-
munity which refuses to welcome – 
whether through fear, weariness, inse-
curity, a desire to cling to comfort, or 
just because it is fed up with visitors … 
is dying spiritually”.
▶ Dr Chris Jones is verbonde aan die Een
heid vir Morele Leierskap in die Fakulteit 
Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.

Chris Jones
GASRUBRIEKGASRUBRIEK

in by God se verhaal? – Chris van 
der Merwe.

• Die relevansie van die kerk – Willie 
Jonker.

• Wie is reg? Weet iemand dalk? – 
Adrio König.

• Die opkoms en ondergang van die 
NG Kerk – Jean Oosthuizen.

• Die behoefte om reg te wees – Arnold 
Mol.

Met ontsteltenis merk ek egter op dat 
daar te midde van die gesprek oor do-
lering binne die NG Kerk van die ein-
ste lidmate is wat ’n Jong Aarde Skep-
pings leer propageer.

Terwyl die Algemene Sinode van 
dwaalleringe beskuldig word, staan 
diegene self agter die deur. Die hofsaak 
tussen Johannes du Plessis en die kerk 
word gerieflikheidshalwe geïgnoreer. 
Hulle skrywes en optrede toon gebrek-
kige navorsingsmetodiek en onvol-
doende kennis van die wetenskap.

Dit benadeel die Christelike getuie-
nis en bring vertwyfeling by jong 
Christene. Dit sou Jong Aarde Kreasio-
niste baat om die onderstaande te on-
dersoek:
• Peet van Dyk. 2018. When mis-

interpreting the Bible becomes a 
habit. HTS Teologiese Studies / The

ological Studies 74(4).
• Ernst M Conradie. The Christian 

faith and evolution: An evolving, un-
resolved debate. http://www.scielo.
org.za/

• Gijsbert van den Brink. Reformed 
theology and evolutionary theory.

• Alvin Plantinga. Where the conflict 
really lies: Science, religion, and 
naturalism.

• Kenneth R Miller. Finding Darwin’s 
God.

Ek vertrou dat kerkrade hierdie skry-
we onder die aandag van lidmate sal 
bring.
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In my inleidende artikel tot hierdie 
reeks het ek gewys op die verskil-
lende teologiese strome wat ons 

kerk beïnvloed het. Daar is egter nog ’n 
lens wat ons kan gebruik om te kyk na 
dit wat ons tans in die kerk ervaar en die 
pad vorentoe. Dit is die vraag na hoe 
ons huidige konteks verskil van die tyd 
toe ons geloofstradisie ontstaan het.

Ons kerk se DNS is gevorm (16de 
eeu) in ’n samelewing wat gedomineer 
is deur die Christendom-wêreldbeeld. 
Die Christendom-wêreldbeeld begin 
in die 4de eeu nadat die Christelike 
godsdiens onder Konstantyn tot staats-
godsdiens verklaar is en duur tot in die 
middel van die 19de eeu. In Suid-Afri-
ka het die Christendom-era langer 
geduur tot met die koms van die nuwe 
Suid-Afrika.

Volgens die Christendom-wêreld-
beeld, is almal in die Weste Christene en 
die taak van die plaaslike kerk is die in-
standhouding van die godsdiens deur 
die leraar en kerkraad se pastorale ver-
sorging (veral huisbesoeke), eredienste 
en die bediening van die sakramente. 
Vir die Christendom-kerk was sending 

Deel 1: Ons verdwaal met ou kaarte
Christo Benadé

Hierdie is die eerste artikel in ’n 
reeks van vyf artikels waar die 
skrywer poog om die kontoere 
van die teologiese middelgrond 
vir die NG Kerk te beskryf.

iets wat daar ver gebeur, in Afrika en die 
Ooste. Getuienis is uitgekontrakteer na 
die sendelinge vir wie ons gebid en geld 
gestuur het. Hierdie sending het ook die 
verspreiding van die Westerse kultuur 
ingesluit.

Binne hierdie verstaan word die ware 
kerk dan ook geken aan die suiwer 
verkondiging van die Woord, bediening 
van die sakramente asook die toepas-
sing van die tug. Hierdie was voldoende 
kenmerke vir die ware kerk binne die 
Christendom-wêreld, want die konteks 
van die kerk was ’n Christelike same-
lewing en die reformasie het gefokus op 
die korrekte leer.

Ons leef nie meer binne ’n Christen-
dom-wêreld nie. Die Christelike geloof 
is nie meer dominant nie en ons ge-
meenskap is nie meer Christelik nie. 
Tog werk baie predikante en lidmate 
steeds met hierdie ou kaart. Dit is soos 
om ’n kaart van Kaapstad uit die tyd van 
Jan van Riebeeck te gebruik om vandag 
deur die stad te ry. Ons het nuwe kaarte 
nodig. Nuwe kaarte het wel nog bekende 
bakens – noord bly noord. Daar is nuwe 
strate en woonbuurte, maar die groot 
rigting wy sers bly konstant. So is dit ook 
binne die Christelike geloof. Ons moet 
vashou aan ons ware Noord, die hart 
van die evangelie, maar hoe ons hierdie 
ou evangelie oordra en leef, verskil van 
die verlede.

Ons kerk is ’n klein minderheid, ons 
invloed is beperk en ons menings en 
waardes dra nie meer dieselfde gesag as 
in die 1980’s nie. In die Christendom-
era het ons kerk en die ampsdraers ge-
sag gehad, lidmate was lojaal aan ’n de-
nominasie en as sinodes standpunte 
ingeneem het, het dit invloed gehad. 
Huisbesoek, wykstelsels, wyksbidure en 
kollektes by huise was sisteme wat die 
kerk vir lank goed gedien het. Hierdie 
bedieningstrategieë werk nie meer nie. 
Sommige plattelandse gemeentes kry 
dit nog min of meer reg om hierdie 
strukture in stand te hou, maar dit help 
nie die kerk groei nie.

Alles is egter nie verlore nie. As 
gelowiges het ons nog invloed en ’n 
stem, nie omdat ons aan die NG Kerk 
behoort en die ware kerk is nie, maar 
omrede ons die evangelie beliggaam. 
Christus het ons persoonlik getransfor-
meer om liefdevoller, meer genadig, 
meer opofferend, vergewensgesinder en 
eerliker mense te wees. Die kerk se in-
vloed lê in die verhoudings wat gewone 
gelowiges in die gemeenskap het en hoe 
hulle dit regkry om die evangelie te leef, 
asook gemeentes wat die behoeftes van 
hulle gemeenskap raaksien en iets 
daaraan doen.

Ons moet egter weer dink oor die 
wesenskenmerke van die kerk. Die sui-
wer verkondiging van die Skrif bly be-

langrik, tog is die stryd tans oor wie oor 
die suiwer leer beskik. Die sakramente 
het oor tyd ’n ruimer karakter gekry, 
maar ons sal moet gesels oor hoe ruim. 
Die tradisionele siening van tug was ge-
baseer op ’n kerk wat gesag het en lid-
mate wat lojaal is. Vandag is dit net le-
raars wat soms nog amptelik getug 
word. Tog is dit belangrik dat ons me-
kaar ook verantwoordelik hou en altyd 
soek na die een wat afgedwaal het. Tug 
kan alleen werk waar daar liefdevolle 
verhoudings is wat mense saambind. 
Daar kort wel nog een belangrike ken-
merk, die getuienis van die kerk. Die 
missio Dei is tog ’n wesenskenmerk van 
God wat ook deur sy kerk beliggaam 
moet word. Hierdie getuienis is dan nie 
die Christendom-sendingparadigma na 
’n wêreld daar ver nie, maar ’n kerk wie 
se wese gefokus is op die koms van God 
se koninkryk – ’n koninkryk waar red-
ding holisties verstaan word, waar God 
herstel bring in alle lewensdimensies. 
Waar bekering, geregtigheid, genesing, 
menswaardigheid, barmhartigheid, be-
vryding, ensovoorts verskillende fasette 
van een diamant is wat die volheid van 
God se koninkryk reflekteer, nou en tot 
in ewigheid, hier en tot aan die uithoeke 
van die wêreld.
▶ Dr Christo Benadé is ’n leraar by NG 
Gemeente Suiderstrand en voorsitter van 
die Ring van SomersetWes.

REEKSREEKS

LiG-toere: Toergids-dominee hervat pelgrimsreise

Kerkbode (KB): Hoe het Covid jou 
reis besigheid beïnvloed?
Marius Greeff (MG): Die pandemie was 
’n vuurdoop. Toe die Passiespelraad in 
Mei 2020 aankondig hulle stel dié gewil
de optrede, wat vir sowat 400 jaar getrou 
elke tien jaar in die Duitse dorp Oberam
mergau aangebied word, met twee jaar 
uit, het ek besef die Duitsers weet iets. 
Geen van ons toere kon plaasvind nie. 
Geen versekering het die pandemie gedek 
nie. Mense wat klaar betaal het en hulle 
geld wou terughê, het ons terugbetaal mi
nus ’n bedrag vir die administratiewe 
kostes wat agente oorsee aftrek. Ongeluk

Die Covid-pandemie se omvattende reisbeperkings begin geleidelik verslap en in 2022 span die tydskrif *LiG weer saam 
met ds Marius Greeff om lesers besonderse plekke soos Israel en die Passiespel in Oberammergau in Duitsland te gaan 
wys. Heléne Meissenheimer het die dominee met rooimiere (in Israel was hy al meer as 25 keer!) gevra oor reis in ’n pan-
demie en hoeveel lesers sal moet opdok om ‘Op Jesus se voetspore’ te gaan loop.

kig hoor ek hartseer verhale van mense 
wat oorsese reise met ander agentskappe 
bespreek het en glad nie hulle geld kon 
terugkry nie. Baie mense is ontnugter of 
baie wantrouig jeens die reisbedryf.

Maar ons het Covid oorleef en ons 
gaan voort.

KB: Werk dinge nou anders in die 
vreem de ‘nuwe normaal’?
MG: l Inenting sal heel waarskynlik een 
van die vereistes wees om op enige van 
ons toere saam te gaan. Dit word dus 
baie sterk aanbeveel.
l Op hierdie stadium is ’n negatiewe 

Covid-toets ’n vereiste om na sekere 
lande in Europa te reis … Maar, teen die 
tyd van ons vertrekdatum, mag hierdie 
voorwaardes dalk ook weer verander. Ek 
wil dus nie verder spekuleer nie. Maar, 
Europa is besig om meer en meer toe
ganklik te raak, en die voorwaardes min
der. Kwarantyn is nie meer ’n vereiste om 
Europa of Israel te besoek nie.
l Versekering: Goeie nuus is dat Covid
dekking nou beskikbaar is vanaf R1 400 
vir toerlede tot 69 jaar wat nou registreer 
op enige van ons toere. Dit beskerm jou 
deposito en toergelde teen enige moontlike 
verliese in die geval van kansellasies. Die 

enigste voorwaarde is dat dit binne 24 uur 
van betaling van jou deposito en jou regis
trasie uitgeneem moet word. Dit vervang 
die groepsversekering wat in elk geval ook 
ekstra was. Daar is ook versekering beskik
baar vir toerlede bo 70.
*LiG is ’n susterpublikasie van Kerkbode.

Marius Greeff en sy vrou Janie voor die 
Dome of the Rock in Jerusalem wat volgens 
oorlewering gebou is oor die rots waarop 
God aan Abraham opdrag gegee het om sy 
een seun te offer. Foto: Verskaf

Oorsig op 2022 se toerplanne:

Toer 1: Passiespeltoer met ’n André 
Rieu-konsert in Maastricht. Datum: 
11-20 Julie 2022 (skoolvakansie). 
Koste: R56 980.
Toer 2: Passiespel met ’n André Rieu-

konsert in Maastricht. Datum: 26 Julie 
– 04 Augustus 2022. Koste: R56 980.
Toer 3: Passiespel met ’n boottoer op 
die Middellandse See. Datum: 05-18 
Mei 2022. Koste: R54 980 met opsio ne le 
verlenging na Oos-Europa tot 21 Mei 
teen ’n addisionele koste van R24 980.

Toer 4: Passiespel met luukse boot-
vaart op die pragtige Donau. Datum: 
13-24 Mei 2022. Koste R59 950.
Toer 5: Passiespel met Oos-Europa. 
13-21 Mei 2022. Koste R51 890.
Toer 6: Passiespel met Israel. 4-12 
Augustus 2022. Koste ±R51,890.

Toer 7 & 8: Sakpas-Israeltoer in die 
Maart 2022-skoolvakansie en ’n ar-
geologietoer daarna wat Israel let-
terlik van Dan tot by Berseba dek 
en plekke besoek wat nie op ons ge-
wone Israeltoer besoek word nie. 
Koste R37 800.

https://kieskerk.com/suider-strand-ng-gemeente/
https://kieskerk.com/suider-strand-ng-gemeente/
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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 praat oor BIANCA VAN GRAANBIANCA VAN GRAAN

Ds Bianca van Graan is op 26 Julie 2021 oorlede aan 
Covid-19, terwyl sy met die finale fase van haar dokto-
rale studie besig was. Anandie Greyling deel in die ru-
briek Van Graan se navorsing wat op kerklike tug as 
liefdeshandeling gefokus het.

Ek het ds Bianca van Graan leer ken terwyl ek ’n gemeente-
jaarstudent by NG Lyttelton-Oos was en sy predikant daar 
was. Sy is by verskeie gemeentes waar sy betrokke was 

geliefd en geken as ’n saggeaarde, deernisvolle persoon wat hard 
kon werk – veral op basaars, in haar studies en om koek te bak vir 
die mense na aan haar. Haar gesin beskryf haar aan Kerkbode as 
iemand wat nuuskierig was en maklik ’n boek of Google naderge-
trek het as sy meer van iets wou weet. Hulle sal haar ook onthou 
as iemand wat ’n hart vir alle mense gehad het, ook mense wat 
swaar kry.

Van Graan was lief vir die kerk en het ’n passie vir die kerk-
orde gehad. Sy wou ’n dosent in kerkreg word, sodat sy haar 
liefde en kennis in die vakgebied met ander mense kon deel. In 
’n mate beskou ek haar werksdokument van haar proefskrif as ’n 
soort nalatenskap en erflating aan die NG Kerk.

Op ’n persoonlike vlak is dit nie net vir my hartverskeurend 
dat sy gesterf het nie, maar ook voor haar doktoraal afgehandel 
kon word. Sy was ’n doktorale kandidaat aan die Universiteit 
van Pretoria met ’n goedgekeurde titel van “Kerklike tug: ’n 
Nuwe model vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk”.

Prof Johan van der Merwe, Van Graan se studieleier, som 
haar studie op as “tug wat van die bottom-up en nie top-down 
nie” plaasvind, met ’n sterk fokus op die bemagtiging van lid-
mate eerder as net kerkstrukture. Van Graan het die tug as ’n 
belangrike kenteken van die kerk beskou en dat dit nie net van 
toepassing was op mense in die ampte nie. Versorging as tug 
eerder as straf, was die fokus van haar studie en spesifiek hoe 
gemeentelede mekaar moet versorg, soos byvoorbeeld in om-
geegroepe. Van Graan het ook op Willie Jonker se bydraes ge-
fokus in haar besprekings rondom versorging. Van der Merwe 
verduidelik ook dat Van Graan ’n sensitiwiteit wou kweek waar 
mense kan raaksien as “iemand in die moeilikheid is of 
swaarkry” om hom/haar by te staan.

“Kerklike tug is riglyne om mense binne die wil van God te 
laat wandel, om mense te help om te breek met die sondige 
natuur en om met liefde hulle weer tuis te laat voel in die kerk 
van die Here Jesus Christus,” skryf Van Graan in haar studie-
stuk. Verder beklemtoon sy dat kerklike tug tot ’n einde moet 
kom wanneer ’n persoon waaroor dit toegepas word, tot beke-
ring kom en berou toon oor sy/haar dade.

Vanuit Van Graan se empiriese studie dui sy aan dat lidmate 
van die NG Kerk nie noodwendig ’n probleem het met die kerk-

like tug nie. Tog het die respondente aangedui dat die manier 
waarop kerklike tug soms uitgeoefen word skade kan berokken 
deurdat mense liefdeloosheid, verwerping en selfs oordeel kan 
beleef. Sy beklemtoon egter dat dit nie die doel en funksie van 
kerklike tug is nie, maar sy pleit daar “moet aandag gegee word 
daaraan (want) dit is hoe sommige lidmate die kerklike tug 
ervaar.”

Van Graan meen dat lidmate van die NG Kerk bemagtig en 
toegerus moet word om self die verantwoordelikheid wat hulle 
het om medegelowiges te vermaan en tug te kan uitoefen, toe te 
pas. Verder, verduidelik Van Graan, moet daar meer aandag aan 
die kundigheid van persone gegee word wat op kerkraad- en 
ringsvlak dien om die tug toe te pas.

Kerklike tughandeling moet eerder op die persoon (waaroor 
dit gaan) fokus, as die slaafse navolging van stappe wat die regle-
ment voorskryf, skryf Van Graan. Sy stel dit baie duidelik dat sy 
nie wil wegdoen met kerkorde-artikels of -reglemente nie, maar 
die persone wat verantwoordelik is vir die uitoefening van die 
kerklike tug moet “so vertroud wees met die prosedure wat gevolg 
moet word, dat hulle in hulle beoordeling en ondersoek eerder 
kan fokus op die persoon waaroor dit gaan …” skryf Van Graan.

 Uit haar empiriese data is dit duidelik dat daar ’n verhouding 
moet wees tussen die persoon wat die tughandeling uitvoer en 
die persoon waaroor die tughandeling uitgevoer word. Sy 
beskryf dit as ’n liefdesverhouding tussen broers/susters (of ’n 
ouer en kind). “Wanneer so ’n verhouding ontbreek,” verduide-
lik Van Graan, “mag dit ’n invloed hê op hoe die kerklike tug of 
vermaning ervaar word.” Sy skryf dat hierdie tipe verhoudings 
onder lidmate bestaan en daarom nie net alleen op ampsvlak 
uitgevoer kan word nie. Verder stel sy ’n tipe biegstelsel voor om 
lidmate aan te moedig om in ’n veilige omgewing, sonder oor-
deel of skuld, ’n sondebelydenis te kan doen. Van Graan beklem-
toon ook dat “nuwe lig gewerp en aandag gegee word aan kerk-
visitasie”, as deel van ’n liefdes- en vertrouensverhouding – die 
twee ankers van haar model vir effektiewe kerklike tug.

Kerkreg was Van Graan se passie en “sy wou die kerk ’n plek 
van plesier maak vir almal om te geniet”, vertel haar gesin. 
Dankie, Bianca, vir hierdie erfporsie van jou kennis, liefde en 
insig. Jou navorsing en lewe gee ons baie stof tot nadenke!
l Ds Bianca van Graan het op die NG Kerk se Oostelike Sinode 
en Algemene Sinode se regskomissies gedien. Haar ouers droom 
daarvan dat haar model tog in die toekoms as opleidingshandlei-
ding ontwikkel kan word.
▶ Ds Anandie Greyling is verbonde aan die NG gemeente Pierre 
van Reyneveld.

*In herinnering aan ds Bianca van Graan, 29 Januarie 1988 
– 26 Julie 2021.

Doktorale navorsing nou ’n  
erflating aan die NG Kerk



Hierdie skrywes word aangebied in samewerking met en met ondersteuning van die Taak-
span vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).
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Marileen gesels met CHARL STANDERCHARL STANDER

Kerklike tug: en die groot-
ste hiervan is die liefde!
Marileen Steyn gesels met Charl Stander oor die 
tug, die kerkorde en bo dit alles: die liefde.

“Hoekom?” blaker ek uit byna voordat ek 
myself kan keer. “Hoekom sal jy soveel 
van jou tyd aan kerkreg en regskommis-

sies wil spandeer?” Dít is hoe my gesprek met ds Charl 
Stander, aktuarius van die Sinode van Wes-Kaapland 
en skriba van die Algemene Taakspan Regte (ATR), 
begin.

Ek kan nie anders as om dit te vra nie. Myns in-
siens word die wêreld van kerkreg geken aan trauma 
en kritiek: Trauma as gevolg van die tugsake wat ’n 
mens (byna konstant) moet hanteer en kritiek (byna 
konstant) oor hoe jy dit hanteer het.

“Want ek is regtig lief vir die kerk,” kom Stander se 
eenvoudige antwoord. Stander vertel hoe hy werklik 
die heil van die kerk op die hart dra en dat die kerkreg 
juis ’n instrument is wat die welwese van die kerk be-
vorder. Kerklike tug, herinner hy, is nie bedoel as straf 
nie, maar eerder om die een wat struikel, op te help, 
om die een wat afdwaal te heroriënteer om ’n nuwe 
rigting in te slaan.

Wanneer dit by tugsake van predikante kom, is die 
doel allermins om ’n predikant wat sondig “uit te vang” 
en te straf. “Dit is eerstens gerig op selfinsig, berou en 
bekering tot die regte weë sodat die predikant se bedie-
ning tot seën van die gemeente sal wees.” Dit poog om 
die integriteit en die geloofwaardigheid van die amp 
van predikant, te beskerm sodat mense steeds die stem 
van God deur die predikant sal kan hoor.

Stander verwoord ’n stuk berou as hy vertel hoe die 
kerklike tug deesdae hoofsaaklik onder predikante 
geskied terwyl dit eintlik veronderstel is om deel te 
wees van elke Christen se lewe. Elkeen van ons is af-
hanklik van ’n gemeenskap om ons verantwoordbaar 
te hou in ons strewe na die Christelike handel en wan-
del.

In hierdie opsig laat ons mekaar in die steek, meen 
Stander. Die probleem, verduidelik hy, is dat mense 
daarvan wegskram om verantwoordelikheid vir hulle 
optrede te neem en nog minder oop is dat ander hulle 
verantwoordbaar hou. “Geestelike volwassenheid,” sê 
hy, “is om oop te wees vir ander om jou op die regte 
pad te hou. Ons behoort mekaar uit te nooi en aan te 
stel om ons verantwoordbaar te hou.”

Hoe doen ’n mens dit? wonder ek. Die Bybel leer 
ons nou wel om met ons broer of suster te praat, maar 

die Bybel gee nie juis ’n stap-vir-stap handleiding nie. 
Stander verduidelik dat ons mekaar slegs verant-
woordbaar kan hou as daar reeds ’n verhouding is. 
Die vreemdeling se vermaning sal op dowe ore val, 
maar die vermaning van ’n vriend, wat in liefde ge-
skied, mag dalk net tot ’n ander deurdring.

“Die probleem is dat ons nie daarin ingeoefen is 
nie,” sê Stander. “Daarin?” vra ek. “In die gebruik om 
mekaar te ondersteun en in liefde te vermaan.” Soos 
ons dit bespreek, besef ek dat Stander hier nie net na 
tug verwys nie, maar oor die algemeen na die manier 
waarop mense versuim om mekaar by te staan op 
hulle lewensreis. In ons gesprek word dit duidelik dat 
dit (weereens) neerkom op ’n gebrek aan liefde.

Die liefde wat ons as Christene vir mekaar het, vra 
van ons om meer as toeskouers in mekaar se lewe te 
wees en om eerder in te tree en aktief deel te wees van 
mense se hoogte- en laagtepunte. Vat byvoorbeeld ge-
meentes waar ’n predikant (of iemand anders) deur ’n 
tugproses gaan. Die algemene reaksie hierop is tel-
kens, sê Stander, om as toeskouers na die proses te 
staan en kyk en agteraf daaroor te praat. Liefde vra 
eerder dat daar direk met die betrokke partye gepraat 
word. Stander gee ’n voorbeeld van hoe liefde in so ’n 
gesprek lyk: “Ek weet nie of jy skuldig is of nie. Dit is 
nie vir my belangrik nie. Ek is hier vir jou en wil jou 
ondersteun.” Dít is die tipe liefde wat van ons almal 
gevra word.

Stander is rustig, kalm, gematig soos wat ons ge-
sels. Wanneer hy praat oor die kritiek wat hy en ander 
al vir hulle bydrae in tugsake moes verduur, kan ’n 
mens egter sien dat dit opmerkings is wat nie net 
ligtelik afgemaak word nie. Stander, is ek seker, gee 
om en hy verseker my dat dit waar is vir elke regskom-
missielid wat by hierdie sake betrokke is. Daar is geen 
verskuilde agendas nie. Net liefde vir die kerk en ’n 
besorgdheid oor die integriteit en geloofwaardigheid 
van predikante.

Terwyl ek daar sit, wroeg ek met Stander se woorde 
en die ervarings van ander wat ek ken, wat al deur 
tugsake is. Met hierdie (soms teenstrydige) stemme in 
elke hand, staan en weeg ek op wat ek gehoor het. In 
daardie oomblik word ek herinner aan die oopgesprei-
de arms van Christus wat die vermoë het om albei 
hierdie ervaringe en waarhede vas te hou en in die 
middel daarvan? Daar bly die liefde.
▶ Ds Marileen Steyn is verbonde aan die NG gemeente 
Saldanha.



12   Teologiese opleiding 8 Oktober 2021

Die 
meeste 
ooit kan 
teologiese 
opleiding 
kry

“Dit is die eerste keer in die 
geskiedenis dat teologiese 
opleiding so toeganklik 

ge maak word,” sê hy, knus in ’n warm 
trui, vanuit sy kantoor op die tweede 
vloer in die Communitas-gebou.

Dié moderne anneks sit langs die his-
toriese gebou wat die oudste teologiese 
fakulteit in die land huisves. As ’t ware 
’n tasbare visuele uitbeelding van die ou 
en die nuwe in teologiese opleiding. Jy 
sien ook beide soos jy met die trappe 
opklim, die geraamde foto’s van stoere 
ou kerkleiers in swart pakke met wit 
dasse en hemde, en dan bo, ’n hele muur 
gevul met ’n kleurafdruk van ’n skare 
jongmense hande omhoog in lofsang.

Marais is voltyds in diens van die 
Wes-Kaapse Sinode met teologiese op-
leiding as sy verantwoordelikheid. Dit 
beteken hy moet toesien dat die beleid 
van die kerk in terme van die opleiding 
van mense wat kan bedien in die kerk 
en in die gemeenskap volgens die voor-
skrifte van die kerk gebeur. Dít doen hy 
as skriba van die kuratorium van die 
Wes-Kaap, die kerk se oorsigliggaam vir 
teologiese opleiding én hy is ook be-
stuurder van die kerk se seminarium 
wat gestig is om kerkeie opleiding te 
ontwikkel. Dit is twee poste wat onlangs 
gekonsolideer is. Hy is ook tans voorsit-
ter van die Algemene Kuratorium waar 
al vier kuratoria bymekaar kom om 
opleiding in die kerk te koördineer.

“Vir baie mense is teologiese oplei-
ding die studente wat by ons teologiese 
fakulteite voltyds studeer. Die prentjie is 
baie aan die verander. Tans is dit die 
helfte van ons studente by Stellenbosch, 
die ander helfte is deeltydse studente 
wat in beroepe staan en hulle bekwaam 
vir die bediening,” begin hy.

Dwarsoor die land en in Namibië is 
teologiese studente besig met deeltydse 

teologiese studie wat hoofsaaklik aanlyn 
geskied maar ook met ’n paar kontak-
sessies vir geestelike en persoonsvor-
ming. Die groep toon tans die meeste 
groei in getalle by al drie die teo logiese 
fakulteite van die universiteite van Stel-
lenbosch, Vrystaat en Pretoria en ook by 
NETS in Windhoek.

Dit is nie meer net leraars vir die NG 
Kerk wat by hierdie fakulteite opgelei 
word nie – ’n bevoorregte posisie wat na 
2000 nie meer volhoubaar was nie. Al 
drie is nou ekumeniese instellings wat 
predikante uit ander denominasies ook 
oplei.

Die afgelope dekades se verande ringe 
het meegebring dat die kerk deur die ku-
ratorium op twee maniere ’n aktiewe rol 
in die opleiding van haar predikante 
speel. Enersyds deur vennootskappe met 
die drie teologiese fakulteite om seker te 
maak die opleiding voldoen aan die kerk 
se verwag tinge van hoë gehalte onderrig 
– iets wat nog altyd vir die NG Kerk ’n 
prioriteit was.

Die kuratorium is heeltyd met ’n pro-
ses van ‘growing own timber’ besig – teo-
logiese studente word aangemoedig om 
met nagraadse studie voort te gaan sodat 
hulle eendag dosente kan word.

Akademie alleen is egter nie genoeg 
om ’n predikant vir die bediening voor 
te berei nie, daar word ook gefokus op 
die vorming van studente. Daarom is 
sowat ’n dekade gelede ’n vormingspro-
gram ingebring, want “geestelike, per-
soons- en vaardigheidsontwikkeling is 
ook nodig,” sê Marais wat as bestuurder 
van die kerk se seminarium hiervoor 
verantwoordelik is. Só hy “eet, slaap en 
drink” teologiese opleiding soos hy dit 
stel in ’n onlangse videogesprek met ds 
Dubois du Toit van Namibië.

Hy omskryf die verandering in die 
benadering tot teologiese opleiding só: 

“Toe ek studeer het, het die kuratorium 
vernaamlik toesig gehou oor studente 
deur hekkies op die pad te sit. Vandag 
bou ons paaie, as God mense roep is dit 
ons taak om paaie te bou sodat hulle 
voorberei kan word vir die bediening 
waarvoor hulle geroep is.”

Teologiese studente van die NG Kerk 
moet die kerk se eie opleidingsprogram 
aan die seminarium gelyklopend met 
hulle akademiese program aan die 
fakulteite voltooi voor hulle gelegiti-
meer kan word. Dit behels onder meer 
dat studente vanaf hulle eerste jaar by ’n 
gemeente ingedeel word sodat hulle 
daar kan ‘oefen’ onder die mentorskap 
van ’n plaaslike leraar amper soos me-
diese studente by opleidingshospitale 
doen. Teen die einde van die program 
moet studente hulle eie ‘credo’ kan op-
stel wat illustreer hoe hulle die kerk se 
belydenisskrifte hulle eie gemaak het.

“In die gereformeerde verstaan van 
die lewe het ons nog altyd gesê geloof en 
rede staan nie teenoor mekaar nie … ’n 
Mens sien vandag hoe moeilik dit is vir 
kerke met leiers wat nie akademies opge-
lei is nie om te kan byhou met vandag se 
kompleksiteite,” sê Marais. Hy verduide-
lik akademiese opleiding bied studente 
denkapparate van waaruit hulle krities of 
profeties kan dink oor komplekse sake 
soos interrassigheid, gendergelykheid, 
die ekologie … ook etiese kwessies soos 
aborsie en selfdegeslagverhoudings.

“Geloof in Christus het mos nie net te 
make met ons sieleheil soos my oupa al-
tyd gesê het nie, dit natuurlik ook, maar 
dit het te make met al die fasette van die 
lewe,” sê dié pastoriekind van Williston 
wat van jongs af oplettend was vir wan-
neer verandering nodig is in die maniere 
waarop die kerk dinge doen.

Die Suid-Afrika van vandag lyk baie 
anders as die samelewing waarin die 

destydse kerkvaders met plaaslike teo-
logiese opleiding by Stellenbosch begin 
het. Dit was ’n samelewing waarin die 
Christelike geloof voorrang geniet het, 
maar sedert 1994 bevind gelowiges 
hulle in ’n sekulêre demokrasie soos 
Suid-Afrika met menseregte en gods-
diensvryheid.

Enersyds beteken dit dat die fakultei-
te van die universiteite waar teologiese 
opleiding aangebied word, nie net ’n en-
kele kerk se belang kan dien nie en daar-
om het die fakulteite ekumeniese fakul-
teite geword waar ’n verskeidenheid van 
kerke se studente opgelei kan word. 
Marais sê op hierdie punt vind gereeld 
gesprek plaas tussen die fakul teite en die 
kuratorium. As ’n fa kulteit sou sê hulle 
kan nie meer Christelike teologie doseer 
nie, maar byvoorbeeld godsdiensstu-
dies, sal die NG Kerk haar betrokken-
heid daar heroorweeg, maar Marais sê 
dit is tans nie ’n wesenlike vraag by eni-
ge van die drie instansies nie.

“As ’n missionale kerk wil ons graag 
gelowiges oplei sodat hulle met vry-
moedigheid oor hulle geloof kan getuig 
binne ’n sekulêre gemeenskap. Slaag ons 
nie daarin nie trek jy eintlik ’n streep 
deur die plot van die evangelie … ons 
moet leer hoe getuig jy sodat mense van 
ander gelowe of geen geloof nie positief 
beïnvloed word ten opsigte van ’n geloof 
in Jesus Christus,” sê Marais.

“Blootstelling aan mense wat van jou 
verskil behoort nie te lei tot ’n uit-
kalwing van jou geloof nie,” sê hy en dan 
klop sy sekretaresse Bridget aan die 
deur. Die uur is op. Die volgende af-
spraak sit en wag reeds.

Soos ons uitstap merk Marais op “ek 
hoef nie die kerk in stand te hou nie. 
Christus hou self sy kerk in stand. Ek 
hoef net te getuig, mag ek dit met inte-
griteit doen”.

Konflikhantering is deel van sy werk, ja, maar die grootste deel fokus op digitale innovasies 
wat teologiese opleiding vir meer mense as ooit tevore toeganklik maak, vertel dr Frederick 
Marais, die een wat teologiese opleiding binne die NG Kerk “eet, slaap en drink”, vir HELÉNE 
MEISSENHEIMER op ’n reënerige Maandagoggend op Stellenbosch.
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Spiritualiteitsbegeleiding is ook in die NG Kerk besig 
om te ontwikkel en te groei; met reeds drie opleidings
plekke vir predikante of lidmate wat belangstel, skryf 

MARIÉ BRITZ. 

Die dissipline van spiritualiteitsbegeleiding is iets wat ook in die 
NG Kerk besig is om te ont wikkel en te groei. Al hoe meer 
predikante en lidmate word opgelei in hierdie praktyk en ’n 

groeiende getal mense getuig oor wat dit vir hulle beteken.
In spiritualiteitsbegeleiding gebeur met ’n mens wat met die drie 

karakters in CS Lewis se roman The voyage of the dawn treader gebeur. 
In die roman, wat in 2010 verfilm is, word die drie kinders (Edmund, 
Lucy en Eustace) ingetrek in die wêreld van Narnia deur ’n skildery 
teen hulle oom se muur, van ’n skip op die see. Terwyl die kinders na 
die skil dery teen die muur kyk, word hulle deur die raam ingetrek in 
die toneel wat uitgebeeld word. Hulle kom agter hulle stap op die dek 
van die skip en word natgespat deur die water wat teen die skip spat. 
Hulle ontdek hulle is nie meer passiewe waarnemers van die kunswerk 
nie, maar is nou aktiewe deelnemers aan die gebeure op die skip.

Hierdie toneel gee ’n waardevolle metafoor vir die Christelike lewe. Dit 
wys daarop dat die doel van ’n Christe like lewe nie alleen is om oor ’n 
goeie teologiese raamwerk te beskik nie, maar dat ’n mens verby die raam-
werk ingetrek moet word in die verhaal. Om Jesus te volg gaan oor veel 
meer as konseptuele kennis en waarhede aangaande God. Inteen deel, dit 
gaan oor die erva rings en aktiewe deelname in die verhouding met God.

Dit is so dat die dominante modelle van geloofsvorming en dissipel-
skap in die Protestantse kerk dikwels in die verlede meer fokus geplaas 
het op teologiese kennis en die oordrag van informasie en in die proses 
is die transformasie van mense se lewe agterweë gelaat. Vir baie lank 
was die fokus dus op informasie asof kennis alleen mense se lewe sou 
verander. In die laaste klompie jare het onder andere persone soos Eu-
gene Peterson, Dallas Willard en KA Smith ons gehelp om hierdie 
probleem in ons dissipelskap en geloofsvormingsproses se te sien en 

ons uit te daag tot veel meer geïntegreerde modelle vir geloofsvor ming 
en dissipelskap. Dit sluit in dat mense se ervarings van God en ontmoe-
tings met God veel ernstiger opgeneem word en nadenke hieroor nodig 
is om die implikasies van hierdie ontmoetings te peil en elke dag te leef.

Beide Willard en Smith wys dan op die belang van bepaalde geloofs-
gewoon tes/-dissiplines en liturgieë wat ons help in hierdie proses van 
geloofsvorming en dissipelskap. Een van hierdie geloofsdissiplines wat 
uiters betekenisvol is vir ’n mens se geloofsreis is spiritualiteitsbegelei-
ding.

Wat word bedoel met spiritualiteitsbegeleiding?
Spiritualiteitsbegeleiding is die hulp van een Christen aan ’n ander wat 
daardie persoon toelaat om aandag te skenk aan God se persoonlike 
kommunikasie met hom of haar, om te reageer op hierdie God wat per-
soonlik kommunikeer, om te groei in intimiteit met hierdie God en om 
die gevolge van hierdie verhouding uit te leef.

Die doel van die begeleier is om die begeleide te help om te fokus op 
die unieke en eiesoortige teenwoordigheid van God in hom/haar en om 
’n sensitiwiteit te kweek vir die dinamika van ’n mens se eie aantrekking 
tot en weerstand teen ’n groeiende intimiteit met God.

Dit is ’n gesprek wat jou wil begelei om in verhouding met God self 
te leef, om in dialoog met God betrokke te raak. Dit fokus dus op wat 
gebeur met die deelnemer wanneer die persoon luis ter en reageer op 
God se kommunikasie aan die persoon. Dit wil dus nie ’n gesprek oor 
God help begelei nie, maar gesprek met God begelei en wat dit vir die 
persoon beteken. Dit gaan dus oor die persoon se direkte ervaring van 
sy/haar verhouding met die Here.

Die dissipline van spiritualiteitsbegeleiding is iets wat ook in die NG 
Kerk besig is om te ontwikkel en te groei. Daar is tans reeds drie plekke 
in ons land wat die ruimte bied vir mense om opleiding te ontvang in 
spiritualiteitsbegeleiding. Ons deel graag die inligting vir enige predi-
kant of lidmaat wat hierin sou belangstel.
▶ Ds Marié Britz is predikant by die NG gemeente Stellenbosch.

Nuwe modelle van geloofsvorming

Die laaste ding wat baie kerk-
mense nodig het, is meer in-
ligting oor God, skryf Barbara 

Brown Taylor. “Not more about God. 
More God.” Thomas Long sluit by Tay-
lor aan volgens wie gemeentes soms vir 
lidmate vra waarvan hulle graag meer 
wil hê. In Protestantse gemeentes, soos 
NG gemeentes, is die antwoord klokslag 
– “meer Bybel”. Dan word die Bybel-
studies en -skole gereël, maar helaas, 
minnerige mense daag op. En so word 
ontdek dat “meer Bybel” ’n kodewoord 
vir “meer God” is.

Mense kan ’n oorvloed inligting oor 
God op die internet en in boeke kry, 
maar in gemeentes soek mense, afgesien 
van inligting, God self. Om inligting oor 
God te verskaf is belangrik, maar om 
praktyke te fasiliteer waarin God, hope-
lik, ontmoet kan word, moet nie gering 
geskat word nie.

Baie mense het ’n hunkering na ’n 
belewenis wat as ’n Godsontmoeting 
beskryf kan word. Dit wat Sheila Cus-

sons beskryf as “iets soos ’n sagte 
sprong”. Daar is heelwat sake wat be-
spreek kan word om die gesprek, en 
sodoende die praktyk, te stimuleer, eer-
der as om ervarings te probeer induseer. 
Een daarvan het met simbole te make.

Ludwig Mies van der Rohe, die 
bekende argitek, het die spreuk “minder 
is meer” graag gebruik. Die oomblik 
wanneer ’n mens dit wat hy hiermee 
bedoel probeer verduidelik, word die 
trefkrag van “minder is meer” bederf. 
Dat minder inderdaad meer is, geld vir 
baie genres, vanaf digbundels tot by 
kerk ordes. Hoe korter ’n kerkwet, hoe 
meer ruimte is daar vir interpretasie. 
Hoe langer en meer uitgesponne, hoe 
minder beweegruimte.

Wat het “minder is meer” met die 
kerk en selfs met eredienste te doen? 
Eredienste bestaan uit simbole, sim-
booltaal, simboolhandelinge. Simbole 
verbind wêrelde, my wêreld en die 
wêreld wat deur die simbool opgeroep 
word. Dit lê ’n brug tussen die dáár van 

die simbool en my hiér en breek so ’n 
nuwe horison oop. En enige iets kan ’n 
simbool word, byvoorbeeld water.

Water wat dors les, wat mielies voed, 
wat skoon was, vrugwater. Water wat 
verdrink, wat wegbly in droogte, wat 
besoedel word, vrot water. Water vloei 
soos die betekenislae van ’n simbool 
ook vloei en kan misterie en die 
belewenis van iets meer dien.

Ek kan die betekenis van die simbool 
ook opdam. ’n Sluis van verduideli-
kende woorde bou, die sluisplanke van 
uitleg laat sak en so die simbool, vloei-
end en kragtig met ’n oorvloed bete-
kenis, vaskeer en van ’n simbool ’n teken 
maak. ’n Teken het slegs een betekenis. 
Dan het ons vlakwater. Terme lê uit en 
verduidelik, krities belangrik in die 
Wetenskap- en die Dogmatiek-klas, 
min der welkom in die erediens.

’n Simbool is soos ’n grap, ’n grap wat 
’n mens eers moet verduidelik, is daarna 
nie meer snaaks nie. Minder is meer. 
Hoe minder verduideliking, hoe groter 

die kans dat deelnemers selfs ook met 
hulle verstand én sintuie deelneem aan 
die proses van betekenisgewing. En dalk 
ook die moontlikheid gebied word vir ’n 
Godsbelewenis so diep, ryk en geska-
keerd soos die verhale van die Bybel wat 
oor God getuig.

Ek weet, dit is gevaarlik, want is al-
les wat mense nou beleef gewoon som-
mer net God? Om Long aan te haal: 
“God does not always move us, and 
everything that moves us is not God.” 
Hy is reg. Alhoewel in ’n erediens al die 
simboliek – kerse, kleure, gebare, wa-
ter, wyn – deur die liturgie, die preek, 
die kerkgebou en die liedere geraam 
word sodat die simbole binne ’n Chris-
telike en Gereformeerde raam funk-
sioneer. En binne daardie raam moet 
ek nie my hande van die simbool af 
hou nie, maar wel my woorde. Minder 
is meer.
▶ Prof Cas Wepener doseer Praktiese Teo
logie aan die Universiteit Stellenbosch.

Minder is meer
Cas Wepener
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Sanleraar beloof ewige 
trou (sonder om te soen!)
Op ’n koue Sondagoggend in Namibië se dorre noordooste be-
loof ’n baanbreker-leraar, ds N!aici Komtsa, ewige trou aan sy 
vrou voor God om ’n ‘voorbeeld’ vir sy San-gemeente te stel. 
Heléne Meissenheimer sou graag om ’n oop vuur sý storie wou 
hoor, maar nóú is dit Andries Gous wat die ‘diep gesels’ moet 
doen oor Skype, SMS en WhatsApp.

Andries Gous is voorsitter van die Sentrum vir Diens en Getuienis: 
Noordoostelike Streek (Degnos), die NG Kerk in Namibië se 
diens organisasie verantwoordelik vir die bediening van die San-

mense, of Boesmans soos hulle verkies om na hulleself te verwys.
Degnos (voorheen Boesmanbediening) het so tien jaar gelede ’n teo-

logiese opleidingskursus ontwikkel om leraars, genoem standplaasle-
raars (standplaas beteken hulle is nie beroepbaar nie), vanuit die San se 
geledere op te lei. N!aici was een van die eerste baanbrekers wat die 
opleiding voltooi het. Vandag is daar al nege standplaasleraars wat vier 
San-gemeentes bedien in die Nyae Nyae bewarea, so 240 km wes vanaf 
Grootfontein waar Gous is en feitlik op die noordwestelike grens met 
Botswana.

Hoewel dit hartseer is dat die San nog steeds net die Markusevangelie 
in hulle eie taal het, maak dit ’n groot verskil dat leraars soos N!aici in 
hulle eie taal met hulle lidmate die evangelie kan deel, sê Gous.

Geletterdheid is maar laag. N!aici self is met graad 7 uit die skool en 
het daarna vir jare as Afrikaanse tolk vir die ou Boesmanbediening 
gewerk. Daar is 14 verskillende tale of dialekte wat in die gebied gepraat 
word, maar Gous meen Afrikaans sal jou die verste bring, hoewel die 
jonger mense Engels begin praat.

“Die Boesmanmense is vasgevang in ’n periode van oorgang,” ver-
duidelik hy via Skype, ’n dag na hy self “uit die bos” terug is. Degnos ry 
gereeld uit om die standplaasleraars by te staan en by geleentheid te help 
om hulle lidmate, wat so ver as 60 km van hulle af bly, te kan besoek. 
N!aici self het net ’n donkiekar om sy verste lidmate te sien – voorheen 
het hy ook fiets gery, maar dan het sy bene vreeslik gepyn van die getrap 
deur die dik sand.

In die bewaringsgebied waar N!aici en sowat 1 500 San-mense woon, 
mag hulle nog met tradisionele pyl en boog wild jag, maar die tradi-
sionele manier van lewe kan hulle nie meer onderhou nie, sê Gous. Een 
rede hiervoor is bestaansveeboere wat met hulle veetroppe die wild ver-
jaag.

Die meeste gesinne se hoofbron van inkomste is dus ouderdomspen-
sioen of kindertoelaag. “Die armoede is verskriklik. Dit is hartseer. Dit is 
’n plek waar twee ‘broers’ (gelowiges) mekaar met ’n byl aanval oor ’n 
koppie rys,” sê Gous.

Drankmisbruik gedy in die hopelose bestaan. “Die tye wat die mense 
geld kry om te drink dan kry ek min mense, want die mense drink ook 
… dit is die grootste probleem daai,” vertel N!aici in ’n 6-minute video 

wat Degnos gemaak het.
Kamekoo of duiwelsklou is ’n plant met medisinale waarde wat die 

San-mense uitgrawe, droog en dan via ’n middelman verkoop vir ’n ver-
dere inkomste. Vir ’n groot gedeelte van die jaar gaan bly N!aici saam 
met sy mense in die veld wanneer hulle na die plante soek.

Saans wanneer almal om ’n groot kampvuur sit (gemaak om die oli-
fante en ander wilde diere weg te hou), vertel N!aici vir sy mense Bybel-
stories. “Daarso, ons sing ook lekker daarso … ons gesels in die aande 
mooi met mekaar … om die groot vuur dan praat ons alles oor die evan-
gelie,” sê hy op die Degnos-video.

N!aici en sy vrou Xao is 30 jaar terug op die tradisionele San-manier 
getroud, met ander woorde hulle ouers het die huwelik gereël. Hulle het 
ses kinders saam (waarvan vyf nog leef na hulle 6-jarige seuntjie verlede 
jaar oorlede is). Ongelukkig het die Westerse invloede wat oorgewaai 
het gemaak dat hierdie manier van doen nie meer vir die jong mense 
mooi is nie – die gevolg is jong ongetroude ma’s met kinders by meer as 
een pa, verduidelik Gous.

Dié stand van sake het N!aici en sy vrou laat besluit dit is belangrik 
vir hulle as leraarsegpaar om ’n voorbeeld van ’n ‘kerktroue’ te stel. “Ek 
en my vrou het besluit om voor God te trou. Want dit is baie belangrik 
dat ons voor God moet trou,” skryf N!aici in Afrikaans in ’n SMS aan 
Gous op Kerkbode se navraag, al manier waarop met hom in die veld 
kontak gemaak kan word.

“Vir Boesmans is daar nie ’n ding soos voorgee nie. Dit is totale be-
kering, ’n radikale lewensverandering, hou op rook en hou op drink. Vir 
hulle is daai voorbeeld verskriklik belangrik … hulle kyk meer na hoe jy 
lewe as wat jy sê,” verduidelik Gous.

Ná die troue twee keer weens Covid-inperkings uitgestel moes word, 
gebeur die heuglike geleentheid uiteindelik een koue Sondagoggend in 
Aasvoëlnes, die gemeenskappie waar N!aici bly, se kerkgebou sonder 
mure, met net ’n sinkdak, houtbankies en ’n sandvloer. Voor sy lidmate 
beloof N!aici in sy donker kerkpak en Xao, toegewikkel in ’n blou kom-
bers, ewige trou aan mekaar voor God. Gous het die diens gelei en ds 
Dirk de Vos het hulle in die eg verbind. Toe De Vos egter sê ‘jy kan die 
bruid soen’, antwoord N!aici ‘ons Boesmans soen nie’, vertel Gous. Ná 
die amptelike papierwerk het almal die egpaar gelukgewens. Daarna was 
dit tyd vir Oros-koeldrank en grondboontjiebotterbroodjies by die 
Komtsa-egpaar se huis.

“Dit was baie spesiaal en dit het nou ’n interessante domino-effek. 
Die volgende twee leraars trou op 18 September, want hulle wil ook ’n 
voorbeeld stel in hulle gemeenskap … Dit is ’n voorreg om onder die 
Boesmans te werk,” sê Gous.

l As jy meer wil uitvind of ’n bydrae wil maak tot Degnos se bediening 
onder die San-mense, kan jy Andries Gous per e-pos by gousandries74@
gmail.com kontak.

Ds Dirk de Vos spreek ’n seëngebed uit oor San-standplaasleraar N!aici Komtsa 
en sy vrou Xao na hulle ‘kerktroue’ op Aasvoëlnes, Namibië om vir hulle lidmate 
’n voorbeeld te stel. Foto: Verskaf

San-leraar N!aici Komtsa se lidmate volg hulle leraarspaar se ‘kerktroue’ met aan-
dag. Nóg twee San-leraars het sedertdien besluit om ook sy voorbeeld te volg.

 Foto: Verskaf
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het gewoeker met hulle talente en dit 
verdubbel. Die een met ’n enkele talent 
het egter syne bloot versteek en is daar-
om, anders as die ander slawe, nie deur 
sy eienaar met sy tuiskoms geprys nie.

Die betekenis van die gelykenis is 
oënskynlik duidelik. Gelowiges het ver-
skillende talente, of te wel natuurlike ver-
moëns, van God ontvang en God sal van 
hulle rekenskap eis oor hoe hulle daar-
mee omgegaan het. Terwyl die verstaan 
van die woord “talent” as ’n besondere 
vermoë in Afrikaans na die gelykenis 
herlei kan word, is dit nie waarop die 
Griekse tálanton in die gelykenis dui nie. 
Die talente word immers aan elke slaaf 

 VERSTAAN  VERSTAAN die die BybelBybel
MARIUS NEL

In die kerklike jaar word die tyd tus-
sen Pinkster en Advent as Konink-
rykstyd beskryf. In dié tydperk dink 

die kerk na oor haar roeping in die hede 
in afwagting op die wederkoms.

Ter voorbereiding van sy dissipels op 
dié wagtyd het Jesus verskeie ge-
lykenisse vertel. Een van die bekendste 
is die gelykenis van die talente in Mat-
teus 25:14-30. Dit vertel van ’n man wat 
op reis wou gaan en toe sy besittings 
aan sy slawe toevertrou het. Die een het 
vyf, die ander twee, en een ’n enkele ta-
lent ontvang. Die verloop van die ge-
lykenis is welbekend. Die eerste twee 

gegee na aanleiding van hulle vermoëns 
(vers 15). ’n Talent is dus nie sinoniem 
met vermoë nie. Dit dui eerder op wat 
van die vermoëns verwag word. Letterlik 
was ’n talent ’n gewig van tussen 26 en 36 
kg van goud, silwer of koper.

Die geldeenheid in vers 18 dui daarop 
dat die talente in die gelykenis silwer was 
en elkeen dus gelyk aan 6 000 arbeiders 
se dagloon. Figuurlik dui die enorme be-
drag op die verantwoordelikheid wat ons 
vermoëns meebring. Die gelykenis ver-
onderstel dus dat geleent hede om ons 
vermoëns in God se koninkryk uit te leef 
uiters waardevol is. Om dié rede moet 
natuurlike vermoëns nie bloot vergader 

Gelykenis wys verantwoordelikheid wat 
ons vermoëns meebring

of versteek word nie. Ons moet eerder 
werksaam wag op die wederkoms. Die 
loon op dié gewoeker is verdere geleent-
hede om werksaam te wees. Daarom is 
die kerk en gelowiges se werk nooit vol-
tooi nie. Hoe meer ons doen hoe meer 
geleenthede sal ons kry. Daar is egter ’n 
verdere loon vir dié wat werksaam wag. 
Hulle deel in hulle heer se vreugde (vers 
21 en 23). In die gelykenis verteenwoor-
dig die heer God self. Wie dus hulle ver-
moëns ten volle aanwend sal uiteindelik 
deel in die vreugde wat God beleef wan-
neer ons sy wil doen.
▶ Prof Marius Nel doseer Nuwe Tes
tament aan die Universiteit Stellenbosch.

LOURENS BOSMAN

“S ir, don’t spend any money 
on that. Throw it away. We 
have a selection of new 

models in store.” Dit was wat die man 
van die grassnyerwinkel vanoggend vir 
my gesê het toe ek bel om te hoor of 
hulle my heiningknipper kan regmaak.

Verlede maand was dit die mikrogolf-
oond. Alles werk nog, maar die elektro-
niese bord, die PC board soos die man 
by die herstelwinkel dit noem, het ge-
blaas: “Jammer, Meneer, ’n mens kry nie 
meer daardie PC board nie. Ek sal die 
masjien vir Meneer weggooi.”

Die meeste van ons ken hierdie er-
varing: Die wasmasjien, skottelgoed-
wasser, strykyster, koffiemaker of sel-

foon is stukkend. En nee, niemand kan 
dit regmaak nie, die onderdele is nie 
beskikbaar nie. Wat verwag jy, die ma-
sjien is darem al vyf jaar oud.

Die moeilikheid is dat baie groot 
maatskappye baie geld maak uit appa-
rate wat nie herstelbaar is nie of wat 
selfs ontwerp is om net vir ’n beperkte 
tyd te hou.

Op baie plekke in die wêreld is daar 
nou ’n reaksie hierteen. “The right to re
pair” beweging wil ’n kultuur van her-
stel terugbring. Hulle doen dit deur 
druk op groot maatskappye te plaas om 
handleidings en onderdele vir herstel-
werk beskikbaar te stel. In die VSA en 
sommige Europese lande word wetge-
wing deurgevoer wat herstel moontlik 

en maklik maak. Organisasies soos 
iFixit of Restart speel hierin ’n groot rol. 

Het dit iets te doen met ’n lewe in pas 
met die lewende God? Ek dink wel so.

Eerstens kan ons eenvoudig nie aan-
gaan met hierdie weggooikultuur nie. 
Die aarde kan dit nie vat nie. Dit is ’n 
skande om ’n yslike skottelgoedwasser 
te moet weggooi omdat ’n klein elektro-
niese bord nie meer beskikbaar is nie.

En moenie dink dit is net die grootte 
van die masjien wat saak maak nie. In 
die VSA alleen word daar elke jaar 150 
miljoen selfone weggegooi. Saam is dit 
’n groot hoop afval. Elektroniese afval 
maak 70% van die volume van toksiese 
afval in Amerika op.

As ons in pas met God leef, moet ons 

 In pas met die lewende God In pas met die lewende God Die reg om te herstel
omgee vir God se aarde. Ons moet een-
voudig loskom uit die weggooikultuur 
wat nou heers.

Die tweede rede waarom ons moet 
herstel en agiteer vir herstel eerder as 
vervang, is omdat God in die herstel-
besigheid is. Die heilsgeskiedenis in die 
Bybel is hoofsaaklik ’n verhaal van God 
wat soek en herstel. God herstel ons ver-
houding met Hom en verwag dat ons 
ook verhoudings met mekaar herstel. 
Dit gaan egter nie net oor verhoudings 
nie. Om te herstel eerder as om af te 
skryf en weg te gooi, is ’n lewenshou-
ding, en ons leer dit by God.
▶ Dr Lourens Bosman is die algemene 
bestuurder in die kantoor van die Alge
mene Sinode.

JOHAN VAN DER MERWE

Die NG Kerk het vyf en dertig 
jaar gelede in die woorde van 
prof JA Heyns een van die don-

kerste oomblikke in haar geskiedenis 
beleef. Van 20-22 Oktober 1986 het die 
verslag van die Hersieningskommissie 
vir Ras, volk en nasie voor die Algemene 
Sinode in Kaapstad gedien. Die verslag 
het algemeen bekend geword as Kerk en 
samelewing. Met Kerk en samelewing 
het die NG Kerk haar lidmaatskap vir 
mense van alle rasse oopgestel, kerk-
deure na eredienste vir almal oopge-
maak, bevestig dat apartheid nie Bybels 
was nie en dit duidelik gestel dat die 
“Skrif nie rasgemengde huwelike ver-
bied nie”.

Hierdie besluite het hewige reaksie 
ontlok. ’n Protesvergadering, wat byge-
woon is deur meer as 2 500 beswaarde 
lidmate wat van oor die hele Suid-Afri-
ka gekom het, het op 28 November 1986 
in die Skilpadsaal in Pretoria plaas-
gevind. Dit was die begin van ’n proses 
wat op die ou end op ’n skeuring in die 
NG Kerk sou uitloop. Teen Oktober 
1987 het dit geblyk dat 467 gemeentes 
uit die 1 265 gemeentes van die NG 
Kerk lidmate aan die nuutgestigte Afri-
kaanse Protestantse Kerk afgestaan het. 
Uit ’n totaal van 7 751 lidmate was daar 
344 ouderlinge, 256 diakens en 19 
predikante wat die NG Kerk verlaat het. 
Dit was ’n skamele getal uit ’n kerk wat 
op daardie stadium ver meer as ’n mil-

joen lidmate gehad het. Syfers kwantifi-
seer egter nie die pyn wat hierdie ge-
beure veroorsaak het nie. Gemeenskappe, 
gemeentes en gesinne is deur hierdie 
gebeure verdeel en uitmekaar geskeur.

Die bekende skrywer Dana Snyman 
onthou die gebeure van 1986 as pasto-
riekind goed. Hy vertel hoe sy pa, wat 
predikant in die NG Kerk was, in die 
nag knaend by die kombuistafel met die 
kerkorde en die nuwe beleidstuk gesit 
het. Hy vertel van al die vergaderings, 
die beskuldigings, die alliansies wat ge-
smee is en hoe die strydende partye me-
kaar steeds vroom as “broer” aange-
spreek het. Hy vertel hoe hy later wou 
skreeu: “Wat het dit alles met Jesus te 
doen, Pa?” Hy vertel hoe sy pa uit die 

TERUG TERUG NA DIENA DIE TOEKOMS TOEKOMS
NG Kerk bedank het en Ou Mutual-
polisse gaan verkoop het en hoe sy ma 
in daardie tyd haar eerste beroerte-aan-
val gekry het … Die gebeure van 1986 
was nie net ’n tydige kerksuiwering soos 
wat soms so maklik beweer word nie. 
Dit was seer.

In 2021 is daar weer ontvredenheid 
in meer as tagtig gemeentes van die 
kerk. Dit kom op verskillende plekke op 
verskillende maniere na vore. Miskien 
moet die kerk die pyn van die verlede 
onthou – nie net onthou nie, maar lig-
loop daarvoor. Ons durf mekaar nie 
weer verloor nie.
▶ Prof Johan van der Merwe doseer 
Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Uni
versiteit van Pretoria.

Ligloop vir die pyn van 1986

https://www.ifixit.com/
https://www.ifixit.com/
https://therestartproject.org/
https://therestartproject.org/
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The language of faith in Southern  
Africa – Spirit world, power, 
community, holism 
Hermen Kroesbergen
Uitgewer: AOSIS, 2019

ANNETTE POTGIETER

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

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

‘Nuwe moontlikhede 
rondom geloofstaal’

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

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

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

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

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

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

QUINETTE LE ROUX WEITSZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit is wat die boek is: verhale van 

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

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

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

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

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

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

Op ’n skryfreis na trauma

Ander se seerkrystories

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

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

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

co.za vir meer inligting.

Die volgende uitgawe van Kerkbode verskyn op 17 April

Doleansie
Kinderbediening: Konteks 
en Ubuntu word hier op 
die naam genoem
With the eyes of a child deur Ma-
wonga Phaphile Celesi
Uitgewer: Bybel-Media, 2021
Resensent: Jan Coetzer

W ith the eyes of a child deur 
Mawonga Phaphile Cele-
si begin met ’n fokus op 

wat kinderbediening is. Dit is ’n mis-
sie van God, uitgevoer deur opgelei-
de mentors wat as bedienaars van die 
Woord optree. Hulle is rolmodelle 
wat die uitdagings van die bediening 
verstaan.

Dit is merkwaardig hoe Celesi die 
lyn verder trek deur Christus as die 
sentrale rolmodel uit te beeld. Celesi 
se fokus op ’n relasionele benadering, 
oftewel, ’n verhoudingsgedrewe be-
nadering tot die bediening, is tref-
fend. Die mentors moet ’n daadwerk-
like verhouding met die kinders hê 
om die evangelie effektief oor te dra, 
anders gaan kinders net op ’n horlo-
sie kyk en bid vir die byeenkoms om 
verby te wees.

Celesi brei uit oor verskillende 
tipes kinders, soos kinders wat skaam 
is, stil is, “stout” is en selfversekerd is. 
Hy bevestig dat elke unieke kind se 
behoeftes en sosiale konteks van me-
kaar verskil en geakkommodeer 

moet word, om die evangelie op ’n 
volhoubare manier aan die kinders 
oor te dra.

Dit is verfrissend om ’n boek te 
lees wat die Suid-Afrikaanse konteks 
aan die hart het. Daar word direk ge-
praat oor konsepte soos Ubuntu en 
sake soos gebroke huishoudings, al-
les in die lig van die evangelie. Celesi 
praat oor verhoudings tussen men-
tors en kinders, sowel as verhoudings 
tussen mentors en ouers/voogde. 
Hier die verhoudings gaan hand-aan-
hand met die Suid-Afrikaanse kon-
teks van multikulture, multitale, 
asook multigesinne in sommige om-
standighede.

Die boek sluit af met twee van die 
belangrikste aspekte van kinderbe-
die ning: hoe om ’n les te beplan, as-
ook die bronne wat tot die mentors 
se beskikking is. Elke hoofstuk begin 
met ’n unieke refleksie, wat die leser 
uitdaag om oor hulle eie bedienings-
lewe te dink voordat die hoofstuk ge-
lees word. Celesi skyn ’n nuwe lig op 
die onderwerp van kinderbediening, 
wat konstant moet innoveer en aan-
pas om God se evangelie effektief oor 
te dra.
▶ Prop Jan Coetzer is ’n beroepbare 
proponent van die NG Kerk.

Belese teoloog oor God wat ons ook 
‘anderkant verstaan’ ontmoet
Verby ons gedagtes deur Willem 
Nicol 
Uitgewer: Bybel-Media, 2021
Resensent: Ronell Bezuidenhout

Willem Nicol se nuutste boek, 
Verby ons gedagtes: Oop vir 
verrassende ontmoetings met 

God, is op die rakke en ’n heerlike 
feeslees lê hiermee voor! Dit is ’n “vol-
wasse” boek: die geboorte daarvan het 
bykans 20 jaar tevore reeds in Nicol se 
gedagtes plaasgevind. Máár, om oor 
God te skryf, vra geloofsvolwassenheid. 

Ek glo dat dit ook hulle is wat erns wil 
maak met geloofsverdieping, wat dié 
boek sal wil lees.

Ons het almal vrae oor die lewe. Só 
ook het almal prentjies van God. Nicol 
“dissekteer” (met die skalpel van annek-
dotes uit sy eie lewe, sowel as voorbeel-
de uit jare se geloofsbegeleiding) die 
sogenaamde “gesonde” van die “onge-
sonde” prentjies om op dié manier ook 
by vernuwende insig oor ons lewe te 
kom.

’n Rasionele verstaan van God is aan 
Protestante goed bekend. Tog wag 

“God, die ontwykende Teenwoordig-
heid” (bl 23) om ons “anderkant ver-
staan” ook te ontmoet. Hoe verarm ons 
onsself nie as ons nie die volle moont-
likheid van intimiteit met God wil om-
hels nie!

Die boek bestaan uit ses hoofstukke 
en ’n stilword-bylaag. Elke hoofstuk be-
spreek ’n spesifieke Godsprentjie en 
eindig met riglyne vir nadenke. Ons 
“prentjies” van God staan nooit in isola-
sie van ons gemeenskap nie; daarom is 
hierdie ’n besonderse projek: dit is ook 
as ’n 12-weke gids vir Bybelstudie-/

gespreksgroepe beskikbaar.
Verby ons gedagtes lees maklik, al-

hoewel die eenvoud van die skryfstyl 
die lesers nie moet mislei nie. Dit is ’n 
poëtiese kunswerk met van die mooiste 
gebede in die blaaie ingevleg, en die 
werk van ’n uiters belese teoloog.

Die boek is beskikbaar by Bybel-Me-
dia, saam met ’n gespreksgids vir 
groepe.
▶ Dr Ronell Bezuidenhout is ’n teoloog, 
predikant, skrywer en kunstenaar van 
GrootBrakrivier. Volg haar by  
www.ronellbezuidenhout.co.za

www.cl f.co.za

“As a child I used to like lying on my back and 
looking up at the stars at night. Sometimes I 
would try to count them, but there were so many, 
and the more I counted, the more seemed to ap-
pear, so I gave up. Later on, I learned that one way 
of making sense of the stars, was to focus on some 
of the brightest ones and then to fi nd other bright 
ones that you could connect to, and that was how 
we could begin to see different shapes, like the 
Great Bear, or the Plough.

It feels sometimes that my life has been one long process of 
joining up the dots, or, if you like, the stars, of my experience. 
I keep reaching beyond the familiar shapes that others are 
happy to focus on, because I see other dots, other stars, that 
I’m sure should be brought into the pattern in some way. In 
the end, it’s all connected, isn’t it; and our task, given by God, 
is to make those connections seen. And each of us can begin 
where we are.”

In this book Jenni Kirby brilliantly succeeds in making sense of a 
remarkable life-story, connecting the stars of a pilgrimage seeking 
for a better country. Her journey began in apartheid South Africa, 
growing up in a “Coloured” family – her father a farm worker and her 
teacher-mother a domestic cleaner in a white ‘madam’s’ house. They 
were forcefully dislodged from their idyllic farm-stay. Jenni joined 
the Struggle, and eventually found herself an ‘exile’ in Britain. This is 
a disturbing story, profoundly honest, but also deeply sensitive. The 
memoirs give account of the author’s  lived experience of the political 
struggle for justice and freedom, but it is also an inner refl ection on 
identity, rejection, the tension between anger and love and eventually 
fi nding home in compassion and grace. Preaching in St Martin in the 
Fields, London, at the celebration of the release of Nelson Mandela in 
1990, Jenni could testify to the victory of love. This charming book will 
not leave you untouched.  

looking up at the stars at night. Sometimes I 
would try to count them, but there were so many, 
and the more I counted, the more seemed to ap-
pear, so I gave up. Later on, I learned that one way 
of making sense of the stars, was to focus on some 
of the brightest ones and then to fi nd other bright 
ones that you could connect to, and that was how 
we could begin to see different shapes, like the 
Great Bear, or the Plough.

Memoirs of a Fellow Seeker 
for a Better Country

Jenni Kirby

Jenni Kirby

Angry Love

A
ngry Love

Jenni K
irby

Verhaal van reis, geloofswor
steling en struggle bied wye 
blik op volheid van menswees
Angry love deur Jenni Kirby
Uitgewer: Barnabas Uitgewers,
2021
Resensent: Carike Noeth

In Angry love weef Jenni Kirby ’n 
aantal komplekse sake saam in een 
lewensverhaal, van onder meer ’n 

regering se onderdrukkende stelsel, 
familie, woede, trauma, sosiale gereg-
tigheid, identiteit, geloof en liefde. 
Geloof en politieke aktivisme word 
die raamwerk vir Kirby se lewe en 
werk.

Die rol van onderrig (veral om 
mense te leer lees en skryf) speel ’n 
integrale rol in die soeke na vryheid in 
Apartheid Suid-Afrika.

Kirby se verhouding met haar eer-
ste liefde, Mark, ’n wit man (teen 
apartheidswette) noop hulle om Suid-
Afrika te verlaat en na Engeland te 
verhuis. Saam daarmee kom ook ’n 
ander perspektief op die lewe. Dit is 
ook hier waar Kirby verder studeer en 
bevestig word as le raar in die Meto-
diste Kerk, terwyl sy steeds aktief be-
trokke bly by organisasies wat haar 
soeke na geregtigheid in Suid-Afrika 
aanhelp.

Die aanklank wat Kirby in ’n nuwe 
land vind, lei uiteindelik tot vrae oor 
haar eie identiteit en migrasie. In 

Suid-Afrika word sy (en soveel ander) 
onderdruk deur ’n gebroke stelsel, 
maar in Engeland vind sy aanvaar-
ding, ongeag etniese agtergrond.

Haar reise tussen hierdie twee 
lande, haar worsteling met haarself, 
haar geloof en haar toewyding aan so-
siale geregtigheid in Suid-Afrika, bied 
’n blik op wat dit beteken om erken-
ning te gee aan die volheid van mens-
wees, woede en liefde – alles in die 
soeke na geregtigheid. Dit word ver-
weef met persoonlike verhale oor Kir-
by se liefdeslewe, ook met haar tweede 
man, Ermal. Dit is onder meer hierdie 
geliefdes wat haar blootstel aan diver-
siteit, gemeenskap en die oorsteek van 
grense, hetsy fisiek, gemeenskaplik, of 
in terme van geloof.

Hierdie boek bied inspirasie vir die 
toekoms en verdien om gelees te word 
deur almal, veral mense wat nie self 
die onreg van apartheid aan hulle lyf 
gevoel het nie. Ek kan nie genoeg 
benadruk hoe graag ek wil hê mense 
wat nie apartheid se onreg beleef het 
nie, moet hierdie boek lees. Dit is ’n 
kans om te leer uit die verlede en beter 
te leef in die toekoms.
▶ Dr Carike Noeth is ’n navorsingsge
noot by die Departement Sistematiese 
Teologie en Ekklesiologie aan die Uni
versiteit Stellenbosch.

https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes/
https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes/
https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes/
https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes-bybelstudie/
https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes-bybelstudie/
https://eshop.bybelmedia.org.za/product/verby-ons-gedagtes-bybelstudie/
http://www.ronellbezuidenhout.co.za
http://www.ronellbezuidenhout.co.za
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Izak de Villiers: Van kansel 
tot (Sondag)koerant
HENNIE VAN DEVENTER

Soos modes, verander gebruike – 
selfs norme – gedurig. Wat een 
dag nog ’n duiwelsding is, het 

hom ander dag stilletjies as aanvaarbare 
manier van doen ingewurm. Die kerk 
se gesind heid jeens Sondagkoerante is 
een terrein waarop daar deur die jare 
nogal beweging was.

Van strenge mosies van sensuur by 
ringe en sinodes tot ’n predikant se re-
dak teurskap van Rapport; van die dae 
toe geen man van die kleed kans gesien 
het om onder eie naam ’n oordenking 
vir Rapport te skryf nie, totdat een op ’n 
Saterdag skuins voor middernag amper 
werktuiglik met ’n vuurwarm nuuswenk 
oor die moord op ’n voorste kerkman 
bel. So handomkeer het denke en prak-
tyke verander.

Die nagtelike oproep was op 5 No-
vember 1994. Die NG Kerkleier prof 
Johan Heyns is net ure tevore met ’n en-
kele skoot uit ’n jaggeweer deur ’n 
ven ster in sy huis in Waterkloofrif 
dood geskiet terwyl hy met sy klein-
kinders sit en rummy speel. Ds Henno 
Cronjé, huisvriend van die Heynse en 
van De Villiers, het laasgenoemde met 
die skoknuus gebel.

Die gevolg was ’n scoop-hoofberig: 
“Johan Heyns vermoor”.

De Villiers (redakteur van 1991 tot 
1997) was natuurlik nie die eerste oud-
dominee wat tot redakteur van Rapport 
gevorder het nie – as “vorder” vir almal 
die aangewese woord sal wees. Daardie 
eer – die woord “eer” ook gelykluidend 
gekwalifiseer – behoort aan Wimpie de 
Klerk (1983 tot 1987). De Klerk het voor-
heen drie Gereformeerde gemeen tes be-
dien en daarna by die Potchefstroomse 
Universiteit (PU vir CHO) hoogleraar 
geword. Min twyfel egter: In die open-
bare oog was Izak Viljee die sim boliese 
stormram wat die grens tussen kerk en 
Sondagkoerant omgestoot het.

Aan hom het die etiket van ds Izak 
bly kleef, al het hy reeds in 1983 die 
kansel vir die redakteurskap van die 
vrouetydskrif Sarie verruil. Dalk was dit 
omdat hyself sy vorige verbintenis deur-
gaans sterker beklemtoon het; dalk om-
dat De Klerk meer as akademikus be-
skou is; dalk oor al die ander kerklike 
mantels om De Villiers se skouers. Hy 
was skrywer van stigtelike boeke, ’n be-
rymer van 89 gesange in die Liedboek 
(onthou sy geliefde “Paasfeesklokke”), 
’n aanbieder van godsdiensreekse op ra-
dio en televisie (het ook in die vroeë 

80’s met die uwe ’n radio-onderhoud ge-
voer) en ’n bekroonde digter van gods-
dienstige poësie. Daarby was hy die Pers 
se nie-amptelike “kapelaan”. Waar gebid 
moes word, moes hy voorgaan. Min-
stens drie seniors in die Pers het hy 
netjies begrawe: Piet Cillié in die Groote 
Kerk, Lang David de Villiers in Wynberg 
en Bob van Walsem aan die Wes-Rand.

Reeds in sy domineedae in die NG 
gemeente Constantia was hy ’n gereelde 
leser van Rapport. Anders as van sy kol-
legas, het hy nie omgegee dat sy ge-
meente dit weet nie. Trouens, talle Son-
dagaandpreke het hy by die een of ander 
nuuswaardigheid in Rapport aange-
knoop. In 1976 het hy in Rapport se ko-
lomme ’n eerste buiging gemaak. Op 
versoek van Rykie van Reenen, assis-
tent-redakteur, het hy vir die koerant se 
Kersuitgawe ’n hoofartikel gelewer.

Teen daardie tyd was hy ’n gevestigde 
en produktiewe medewerker van Die 
Burger, veral van die naweekbylae “Die 
Byvoegsel” (later “By”). ’n Sportrubriek 
is onder meer deur hom behartig, ’n 
tradisie wat deur sy seun Louis by Rap
port voortgesit is. Ten tye van skêr-
moordenares Marlene Lehnberg se ver-
hoor in 1975 (sien naskrif) lei een van 
sy gereelde werksbesoeke aan die koe-
rant tot ’n amusante redekaweling met 
Piet Cillié. De Villiers word deur Fritz 
Joubert, “Byvoegsel”-man, gepols oor ’n 
hoek om in sy bylae ook iets oor die op-
spraakwekkende verhoor te skryf. Die 
dominee stel voor: foto’s van vorige 
vrouemoordenaars in outydse ovaal-
raampies. Een raampie moet sonder 
foto wees; net met ’n vraagteken. Dan 
laat Joubert op die agtergrond van die 
blad ’n groot galg teken.

’n Dag of twee later loer De Villiers 
weer in. Die blad was kant en klaar uit-
gelê, presies volgens sy aanbevelings. 
Die twee kornuite stap saam fabriek toe 
met die bladproef. Op die trappe kom 
hulle die redakteur teë. “Laat ek sien,” 
gebied hy. Joubert oorhandig die proef. 
Cillié frons afkeurend: “Nee, dis swak 
smaak.” Joubert probeer verduidelik. 
De Villiers spring ook in. Dit is toe dat 
Cillié hom op sy plek sit: “U het nie 
mooi gehoor wat ek sê nie. As die Pers 
gedink het u sou ’n beter redakteur as ek 
wees, sou hulle u gehuur en my in die 
pad gesteek het. Hulle het u nog nie ge-
huur nie en ek is nog die redakteur.”

In 1983 bel Cillié vir De Villiers op ’n 
dag en kondig aan: “Dalk moet ons jou 
maar redakteur van Sarie maak.” So be-

land die kerkman in daardie hoëprofiel-
pos wat hy tot 1991 beklee: ’n Era 
gekenmerk deur buitengewone gehegt-
heid tussen die redakteur en sy vroulike 
redaksie, en van die vaste gebruik van 
die prikkelwoord “seks” op ’n vlaggie op 
elke voorblad. Gaan slaan gerus na. Agt 
jaar later kom die ietwat verrassende 
skuif na Rapport. De Villiers word as 
hoofredakteur bokant die redakteur, 
Bob van Walsem, ingeskuif.

Met dié aanstelling kom politieke en 
ander omstredenheid. Dat die nuwe 
hoof redakteur hierdie baken van verligte 
denke stelselmatig, in die woorde van 
Ton Vosloo, “regs gestuur” het, het hom 
nie by die hiërargie van Naspers gewild 
gemaak nie. Dat hy die hervor mings van 
die NP-regering onder FW de Klerk so 
konstant bly bevraagteken het, het ter-
selfdertyd in die hoogste regeringskringe 
eenderse negatiewe reaksie uitgelok.

Van Rapport se nuushantering het tot 
botsings en debatte gelei. ’n Keer was toe 
Rapport in 1992 onderhoude met die 
sogenaamde Wit Wolf, Barend Strydom, 
gepubliseer het. Strydom is in 1988 
weens die moord op agt swartmen se in 
Pretoria ter dood veroordeel. Vier jaar 
later spog Rapport met sy eksklu siewe 
onderhoude waarvoor hy na be wering 
minstens R25 000 opgedok het. Oor sul-
ke tjekboekjoernalistiek het van De Vil-
liers se dagblad-kollegas gefrons. Die 
betaling aan ’n veroordeelde misdadiger 
vir sy storie was vir sommige “verfoeilik”.

Die Mediaraad het daarop bevind 
dat betaling aan ’n massamoordenaar 
vir ’n groot gros lesers aanstoot sou gee, 
en het sy gedragskode aangepas om 
skuiwergate toe te stop. Joernalistieke 
etiek en moraliteit was in die openbare 
diskoers des te meer ter sprake omdat 
De Villiers voorheen ’n predikant was. 
Rapport (lees IL de Villiers) was egter 
onboetvaardig en onoortuig dat hy ver-
keerd gehandel het.

In die lente van 1996 het Johannes 
Grosskopf, oud-redakteur van Beeld en 
professor in die joernalistiek, De Vil-
liers uit Stellenbosch gepak oor ’n hoof-
berig oor sy seun Hein, ’n ANC-aktivis 
en -bomplanter, wat dan by “’n geheime 
adres” in Engeland sou wegkruip. 
Gross kopf senior, wat vroeër self ad-
junk-redakteur van Rapport was, was 
veral gebelgd oor die geheime-adressto-
rie. Hy beskuldig De Villiers van “hoer-
nalistiek” en skynheiligheid. De Villiers 
se telefoonnommer en adres is dan ook 
nie in die Randse telefoongids gelys nie 

(wat beteken De Villiers het ook ’n “ge-
heime adres”), voer hy aan.

Hy eis dat De Villiers dadelik bedank 
(of afgedank word). Die redakteur gooi 
wal vir ’n vale. Hy erken die gewraakte 
berig was nie “waffers” nie, en sê aan die 
koerant Mail & Guardian hy sal nooit ’n 
ander vader aanval deur sy seun te ge-
bruik nie. Versoenend, nooi hy vir 
Grosskopf om te kom kuier. Maar 
Grosskopf verkies die oorlogspad. Nog 
verskeie kwaai salvo’s met nuwe verwyte 
– ook oor ander kwessies – het gevolg.

Soos De Klerk voor hom, moes De 
Villiers homself telkens verweer teen 
kritiek dat sy koerante se nuusaanbod, 
die sogenaamde mieks, nie die kol tref 
nie. Hy was die eerste Rapport-redak-
teur wat in direksievergaderings kon 
insit. Daar moes hy gedweë na die 
besware van direkteure uit albei stalle, 
Naspers en Perskor, luister. Ek weet hoe 
dit hom gekneus het en hoe bitter dit 
hom by geleentheid gemaak het, ook 
jeens sekere senior kollegas.

Hoogtepunte en gelukkige dae was 
daar gewis ook in sy Rapport-skof. My 
eie spesmaas sou wees dat die ontnug-
terings swaarder geweeg het, en dat in 
die De Villiershuis in Johannesburg 
heelwat wonde gelek is tot met die dood 
van die begaafde Paarliet op 27 Septem-
ber 2009 op 73 jaar.

Naskrif: Die 19jarige Marlene Lehnberg 
en haar bruin handlanger, Marthinus 
Choegoe, is in Maart 1975 ter dood veroor
deel weens die moord op Susanna Magda
lena van der Linde, vrou van Lehnberg se 
middeljarige minnaar, Christiaan van der 
Linde (47) van Boston, Bellville. In die ap
pèlverhoor in Bloemfontein het haar emo
sionele onvolwassenheid wat deur Van der 
Linde seksueel uitgebuit is, en Lehnberg se 
patetiese intrek van Choegoe met beloftes 
van seksuele gunste ’n ander lig gewerp. 
Hulle is die galg gespaar. Lehnberg is gevon
nis tot 20 jaar tronkstraf en Choegoe tot 15 
jaar. Ná 11 jaar is hy in Junie 1986 op pa
rool uit en sy in Desember. In Oktober 
2015, vyf dae voor haar 60ste verjaardag, 
het sy haar eie lewe geneem.

*Meer oor die boek: Kanniedood-
koe rantman Hennie van Deventer 
verklap geheime en intriges in nuus-
kantore en direksiekamers in ’n 
50-stuks informele “grafskrifte” vir 
ontslape tydgenote. Koop die boek 
aanlyn by Naledi teen R220,00.
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Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen 
by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK
BEROEP: Ds Thania Botha na Somerstrand; ds Kotie 
Marais van Brakpan-Noord na Senekal-De Rust; dr 
Gavin Meistre van Garsfontein na Coligny; dr Nina 
Müller van Velden na Parke; ds Craig Salzmann van 
Hospitaalpark na Heuwelsig.
AANVAAR: Ds JJ Redelinghuys na Unitaspark.

WES-KAAPLAND
BEVESTIGING
Ds WJ Korb het die beroep na NG gem Pofadder 
aanvaar en tree in diens vanaf 1 Okt 2021. Sy be-
vestiging sal op Saterdag, 9 Okt 2021, om 18:00 
deur die konsulent van die Ring van Namakwa-
land, ds Annelet Slazus, in die NG gem Pofadder, 
behartig word. Hy lewer op Sondag, 10 Okt 2021, 
om 09:00 sy intreepreek. (Alta Kruger, Waarn Skriba, 
09.09.2021).
RINGSITTING 
Die sitting van die Ring van Somerset-Wes vind 
plaas op 28 Okt 2012 vanaf 17:00 by NG Suider-
Strand. (Andre Westraat, Ringskriba, 21.09.2021).

NOORD-KAAPLAND
RINGSITTING 
Die 38ste gewone ringsvergadering van die Ring 
van Hanover het plaasgevind op 5 Okt 2021 by 
die NG Kerk Hanover. (Henry Willimans, Ringskriba, 
23.09.2021).

GOUDLAND
EMERITAAT
Ds Johannes Jacobus Redelinghuys het op 30 Sep 

2021geëmeriteer. Sy akte van emeritaat is op 12 
Sep 2021 tydens die erediens aan hom oorhandig. 
RINGSITTING
Die 83ste vergadering van die Ring van Lich-
tenburg vind plaas op 18 Okt 2021 by NG Lig en 
Lewe, nadat die vorige ringsitting gekanselleer is as 
gevolg van Covid-inperking. (Ds GSM Enslin, Ring-
skriba, 22.09.2021).

NOORDELIKE SINODE
RINGSITTING
Die 34ste sitting van die Ring van Sesmylspruit het 
plaasgevind op 23 Aug 2021 te NG gem Kerk-in-
Suid. Tydens hierdie sitting het die ringe van Val-
halla en Sesmylspruit saamgesmelt en staan nou 
bekend as die Ring van Sesmylspruit. Die volgende 
gemeentes is deel van hierdie nuwe ring: Valhalla, 
Sesmylspruit, Eldoraigne, Wierdapark, Raslouw, 
Kerk-in-Suid, Rooihuiskraal, The Reeds. (Ds DB de 
Vos, Ringskriba, 14.09.2021).
Die Ring van Pietpotgietersrus se 58ste gewone 
Ringsvergadering vind plaas by Hulp & Hoop Ge-
meenskapskerk op 11 Okt 2021. (Ds Peet Venter, 
Ringskriba, 15.09.2021).
Die 83ste gewone sitting van die Ring van Pieters-
burg/Polokwane vind plaas op 17 Okt 2021 om 
16:00 te Pietersburg-Oos. (Ds Matie Horn, Ring-
skriba, 10.09.2021).

OOSTELIKE SINODE
BEVESTIGING
Ds Andre Cornelius de Villiers van Kathu gemeente 
is op 12 Sep 2021 by Valleisig-gemeente bevestig 
deur ds Dewald Niemandt. (Johann Vermeulen, 
Gemeentebestuurder, 13.09.2021).

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
(Sinode van die Wes-Kaapland)

Privaatsak X8, Bellville 7535 – 021 957 7104

SAAKGELASTIGDE
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predi-
kant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste bekend.  
Die Saakgelastigde (soos hierdie pos bekendstaan) se uitgebreide verantwoordelikhede 
kan vanaf die webwerf gelaai word: https://www.kaapkerkadmin.co.za/poste

OPSOMMENDE VERANTWOORDELIKHEDE:
	 •	 Doeltreffende	bestuur	van	die	NG	Kerk	in	SA	se	finansies,	eiendomme,	personeel-
  sake, kommunikasie en regsfunksies.
 • Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds.
 • Finansiële pligte word op deelnemende wyse uitgevoer met die hulp van ’n be-
  stuurspan, spesialiste uit die mark en in oorleg met die Taakspan vir Finansies en 
  Administrasie en trustees van die onderskeie pensioenfondse.

VEREISTES:
 • Bewese ervaring en insig ten opsigte van die realiteite wat die Kerk in 2021  
  beleef, met die roeping om in hierdie verband Skrifgetroue leiding te gee.
	 •	 Kennis	van	finansiële	bestuur,	begrotingsbestuur	en	-beheer.
 • Bewese administratiewe en bestuursvaardighede – veral binne spanverband.
 • Visionêre leierskap en goeie kommunikasievaardighede.
 • Teologiese opleiding sal as aanbeveling dien.
 • Beskikbaar vanaf 1 Februarie 2022.

VERGOEDINGSPAKKET: Volgens die NG Kerk in SA se skaal vir PSD’s.
 
SLUITINGSDATUM: Maandag 18 Oktober 2021 om 12:00.
Stuur u aansoek as een PDF per e-pos aan: ngkadmin@kaapkerk.co.za 

NAVRAE: Persoonlike navrae kan aan die voorsitter van die pre-advies taakspan, 
ds Nelis Janse van Rensburg (082 821 2730) gerig word.  
Sien ook: https://kaapkerkadmin.co.za

Vakature: Vastetermynpos – Senior Bediening
20 uur per week (1/2-dagpos) vir 1 jaar (hernubaar)

Durbanville-gemeente is 195 jaar oud. Die gemeente staan in die hartjie van Durbanville, 
’n voorstad van Kaapstad wat vinnig ontwikkel en uitbrei. Daar is sewe aftree-oorde in 
die onmiddellike omgewing en groot getalle senior lidmate wat in hulle eie wonings woon. 

Ampspligte:
• Bediening van die Woord en sakramente in die eredienste van die gemeente.
• Bediening van die Woord en nagmaal in aftree-oorde.
• Begeleiding van Bybelstudiegroepe of Bybelkursusse.
• Pastorale versorging deur huis- en siekebesoeke.
• Sterwensbegeleiding, begrafnisse en roupastoraat.
• Toerusting van lidmate (byvoorbeeld hantering van aftrede).
• Bemagtiging van senior lidmate wat nog aktief is om hulle roeping uit te leef.

Vergoeding:
Die vergoedingspakket is proporsioneel tot die pligte en ure van die diensooreenkoms.
Dit sluit nie byvoordele in nie.

Aansoeke:
Stuur ’n kort CV per e-pos aan jackie@durbanvillegemeente.co.za
Die CV kan ’n skakel na ’n aanlynpreek insluit.
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Oktober 2021.
Die pos sal DV ’n aanvang neem op 1 Januarie 2022.

Deur die indiening van hulle CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos ver-
vat in hulle CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Pro-
tection of Personal Information Act) deur Durbanville-gemeente vir die keuringsproses 
gebruik kan word.

NG BULTFONTEIN-OOS
BULTFONTEIN

Vakature: Vastetermyn leraarspos 
Gemeenteprofiel:
Bultfontein is ’n plattelandse dorp in die Vrystaat wat slegs 100 km vanaf Bloemfontein 
en 70 km vanaf Welkom is. Met ’n sterk Afrikaanse hoër- en laerskool en ’n baie aktiewe 
Jeug en jongmens groep. Asook ’n goeie aftree-oord. Daar is ook ’n tweede NG Ge-
meente in die dorp. ’n Groot deel van die gemeente is aan boerdery (saai, vee en wild) 
verbonde. Die gemeente bestaan uit ongeveer 420 belydende en 135 dooplidmate wat 
verdeel is in 10 Plaaswyke en 8 Dorpswyke. (28% van ons lidmate is persone bo 65 jr en 
30% vorm die jeug van 18-40 jariges). NG Bultfontein-Oos is tans ’n dolerende gemeente.

Leraarsprofiel:
’n	Leraar	van	die	NG	Kerk	wat	begrip	en	liefde	toon	vir	’n	plattelandse	gemeenskap	se	
unieke behoeftes en omstandighede.

Pligte:
	 •	 Soos	omskrywe	in	Artikel	9	en	Artikel	58	van	die	Kerkorde.
	 •	 Oortuig	wees	van	die	roeping	van	die	Here	om	as	leraar	diensbaar	te	wees	in	die		
  gemeente.
	 •	 Skrifgetroue	Woordverkondiging	doen,	geheg	wees	aan	die	gereformeerde	leer	en
		 	 belydenisskrifte	van	die	kerk.
	 •	 ’n	Hart	hê	vir	die	aktiewe	bediening	met	die	doel	om	’n	verskil	te	maak	in	ons	gemeente
		 	 en	gemeenskap.	Gemaklik	wees	met	huisbesoek	en	persoonlike	kontak	met	lid-
		 	 mate	in	verskillende	lewenstadiums.
	 •	 ’n	Passie	hê	vir	die	bediening	van	die	Woord	aan	ons	ouer	lidmate,	jeug	en	jong
  mense in die gemeente.
	 •	 Beskik	oor	leierseienskappe	om	die	gemeente	in	alle	fasette	(erediens,	kategese,	
	 	 Bybelstudie,	gemeentelike	bedieninge,	ens)	te	laat	groei.
 • Betrokke wees by die organisering van funksies en basaars.

Vergoeding en voordele:
’n	Vergoedingspakket	binne	die	raamwerk	van	die	sinodale	skaal	word	aangebied.	Die	
volledige	vergoedingspakket,	wat	’n	ruim	pastorie,	loopafstand	van	die	kerkgebou	insluit,	
sal	met	die	suksesvolle	kandidaat	onderhandel	word.

’n	Volledige	CV	met	persoonlike	besonderhede,	onlangse	foto,	 ’n	skakel	na	 ’n	aanlyn/
YouTube-preek	(opsioneel)	te	verskaf,	asook	die	name	en	kontakbesonderhede	van	drie	
referente te stuur aan: oos@mweb.co.za 

Sluitingsdatum: 30 November 2021.

Navrae:
	 •	 Flip	Mienie	 –		082	591	9735		(Leierouderling)	
	 •	 Izak	Cronjé	 –		082	334	2387		(Finansies)
	 •	 Ilana	Kriel	 –		051	853	1002		(Skriba/Kassier)

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

JEFFREYSBAAI: 4 slaapkamer woonhuis, geskik vir 
maks. 8 persone. 2 slaapkamers ingerig vir egpare 
en 2 slaapkamers elk ingerig vir 2 persone, 2 badka-
mers. Volledig toegeruste kombuis, asook wasma-
sjien. Binnebraaikamer, sitkamer met “smart”-TV met 
beperkte skotteldiens en WiFi. See-uitsig, ongeveer 
7 min stap na hoofstrand. Parkeerplek vir 2 motors 
agter ’n geoutomatiseerde staalhek.  Tariewe op aan-
vraag beskikbaar. Geen troeteldiere. Verhuring vir 8 
persone vir langste moontlike tydperk sal gunstig 
oorweeg word. Kontak Nic Grobler 072 252 9804 / 
grobler.nick@gmail.com

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

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

Die vakature-advertensies 
verteenwoordig die standpunte van die 

adverteerder en nie noodwendig dié 
van Kerkbode nie.

Die sluitingsdatum vir 
bespreking van adverten-
sies, is 12 Oktober 2021.

Om te adverteer in Kerk-
bode, kontak Hanlie 

Raath:
Sel: 072 357 8914.

E-pos: woes@mweb.co.za

Die volgende Kerkbode 
verskyn op 

22 Oktober 2021.

 NG GEMEENTE PE-SHERWOOD
VAKATURE GEMEENTELERAAR (ONBEPAALDE TERMYN)

Die NG gemeente PE-Sherwood, ’n voorstedelike gemeente in Nelson Mandelabaai, 
nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ’n 

voltydse predikantspos.

Profiel:
Die gemeente bestaan uit 1 175 belydende en 226 dooplidmate. In ons gemeente word 
vreemdelinge vriende en geloofsgenote.
Sherwood is in ’n groeiende deel van ons stad geleë met voortdurende nuwe residen-
siële ontwikkeling. Beide woonhuise en meenthuiskomplekse kom voor. Die gemeenskap 
bestaan onder meer uit ’n groot hoeveelheid jonger gesinne. Die omgewing beskik oor 
goeie laer- en hoërskole, met groot winkelsentrums.
Sherwood-gemeente besit ’n ekonomiese lewensreg-aftreeoord met 116 eenhede. Ouer 
lidmate is ’n groot bate. Ons het ook aktiewe jeugkategese en -bedienings. ’n Kleuterskool 
benut ons jeuglokale. Uitreik met die evangelie oor grense lê na aan ons hart, plaaslik en 
internasionaal.
Ons beskik tans nie oor ’n aktiewe kleingroepbediening nie, wat vir ons ’n leemte is.

Leraar:
Ons leraar is verbind aan die kerk se lewende geloof en belydenisbasis, en help ons 
om die evangelie uit te leef en te groei in ons geloof. Skrifgetroue, dinamiese en aktuele 
prediking is ’n prioriteit.
Die	leraar	 is	vaardig	 in	die	digitale	wêreld	en	met	aanlynbediening.	Hy/sy	bedien	inter-
aktief, funksioneer goed in spanverband en hou van ons ander se deelname in die bediening.
Die	 leraar	 is	georganiseerd.	Hy/sy	 lei	 en	dien	deur	 voorbeeld	en	help	ons	ons	gawes	
ontsluit en aanwend in God se koninkryk.
Hy/sy	beskik	oor	empatie,	 ’n	 fasiliterende	 leierskapstyl,	goeie	 luistervermoëns,	 ’n	posi-
tiewe lewensuitkyk, uitstekende menseverhoudinge (alle ouderdomsgroepe), en ’n sin 
vir humor.
Hy/sy	is	’n	sosiale	entrepreneur	wat	mense	bymekaarbring,	netwerke	vorm	en	geleent-
hede om te dien, raaksien. Die leraar is innoverend, kyk wyer as die gemeente en help 
ons om die gemeenskap te dien.
Ouers met jong kinders is vir ons baie belangrik en behoort tot die hart van ons bediening. 
Die leraar het ’n gawe en passie vir jeug en kinderbediening, maar is ook gemaklik met 
verskillende bedieningstyle en ouderdomsgroepe.

Opdrag:
Artikel 9 van die Kerkorde soos ooreengekom met die kerkraad, gerig op ons konteks.

Vergoeding:
Volgens sinodale skaal. ’n Reistoelaag en ander voordele word ook gebied.
Die gemeente voorsien gratis huisvesting met telefoon en internet vir amptelike gebruik.

Aansoeke:
Aansoeke bestaan uit ’n dekbrief wat motiveer waarom jy jouself as leraar van PE-Sher-
wood sien, ’n CV, asook die voltooide vraelys beskikbaar by:
www.ngkok.co.za/gemeentes/sherwood.doc.	
E-pos aansoek aan: sherwood@ngkok.co.za
Aansoekers moet beskikbaar wees vir evaluering.

Sluitingsdatum: Maandag, 11 Oktober 2021 om 16:00.
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022 of so gou moontlik daarna.

Navrae:
Dewald Grundling, 083 270 4865. Danie Mouton, 082 923 4178.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van die 
aansoekers te maak nie.

Vakature: Medeleraar 
 
Die NG Gemeente Witrivier, ’n plattelandse gemeente in die skilderagtige Laeveld van 
Mpumalanga met 1 100 belydende en 300 dooplidmate, nooi gelegitimeerdes van die NG 
Kerk uit om aansoek te doen vir ’n voltydse medeleraarspos. 
 
Gemeenteprofiel:

• Die gemeente se karakter en visie is om ’n Oase van Jesusliefde te wees.
• Die gemeente het ’n sterk musiek- en lofprysingbediening en strewe daarna  
 om tegnologie ten volle te benut in die bereiking van ons doelwitte.
• Die gemeente het ’n aktiewe bediening van kleingroepe.
• Vyf fokusareas waaruit verskillende bedienings en verskeie projekte aan lid-
 mate die kans bied om hulle gawes onder leiding van bedieningsleiers uit te leef 
 bestaan uit: Volg Jesus, Vind Vriende, Verdiep Saam, Vertel Verder en Verant-
 woordelike Rentmeesters.

Posprofiel: 
Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om verantwoordelikheid 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:	

•	 Inspirerende	effektiewe	Skrifgetroue	prediking	vir	verskillende	teikengroepe;
•	 Vaardig	in	interaktiewe	bediening	in	’n	digitale	wêreld	en	aanlynbediening;
• Bewese leierseienskap- en bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toege-
	 pas	word	en	in	spanverband	kan	saamwerk;
•	 Die	uitbou	van	’n	gasvrye	atmosfeer	en	lidmate	intrek	en	betrek	in	bedieninge;	
• Opbou en uitbou van dissipelskap deur middel van onder andere kleingroepe, 
	 effektiewe	bediening	aan	gesinne	sowel	as	werkende	jong	lidmate;
• Toerusting van lidmate vir die uitleef van hulle roeping teenoor mekaar en die
		 wêreld;
• Bou van verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne NG Witrivier funk-
 sioneer.

 
Vergoeding:
’n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word. Behuising word voorsien of 
’n alternatiewe behuisingsubsidie is onderhandelbaar.
 
Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van ’n CV, met ’n dekbrief waarin die motivering vir die 
aansoek uiteengesit word. Name en kontakbesonderhede van drie referente. Kandidate 
moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud tussen 4 en 10 November 2021 en om vir ’n 
 preekgeleentheid genooi te word. Die kandidaat moet ook bereid wees om psigometriese 
en gawetoetse te ondergaan. Diensaanvaarding so vroeg as moontlik in 2022.
Sluitingsdatum: 27 Oktober 2021. 
Rig asseblief u aansoek en navrae aan:  Thabo Pienaar (Uitvoerende bestuurder) 
    bestuur@ngwitrivier.co.za of 083 349 6588. 
 

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Die behoefte aan betroubare en ge
balanseerde kerkjoernalistiek groei by 
die dag. 

Jou ondersteuning stel Kerkbode in 
staat om voort te bou op ’n geskiede nis 
wat terugstrek tot Ja nuarie 1849 toe die 

eerste Kerkbode verskyn het met die oor
spronklike doel om “gods diens kennis te 
versprei”. 

Besoek www.kerkbode.co.za om uit 
te vind hoe jy ’n Vriend van Kerkbode 
kan word.
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Dit is menslik om reg te wil wees, 
maar ek dink dis ook belangrik om 

te vra hoe om medemenslik te 
wees in sulke omstandighede.

Die positiewe krag van Deon se musiek
“Dit voel vir my asof ek so ’n 

bietjie van ’n vertraagde 
ervaring daarvan gehad 

het,” vertel Deon Meiring toe ek hom 
uitvra oor die effek van die Koronapan-
demie op sy loopbaan as musikant. Hy 
en sy vrou Zinelda, wat illustrasies doen 
vir kinderboeke, het kort voor die 
 Co vid-19-pandemie na Wellington in 
die Wes-Kaap verhuis.

“Ek het genadiglik tydens die eerste 
lockdown baie ondersteuning gehad en 
ook die geleentheid gekry om van my 
musiek in ’n TV-reeks te hê. Intussen 
voel dit asof elke vlaag nuwe uitdagings 
bring. Meer venues kry swaar en mense 
wat oor die algemeen swaar kry sukkel 
ook om musiek op die gewone maniere 
te ondersteun. Ek skryf en skep nog, 
maar moet nou meer spaarsamig wees 
met goed soos ateljeetyd. Buiten lekker 
optredes sonder al die bekommernisse 
van ’n pandemie is dit waarna ek nou 
nogal smag – om nuwe musiek behoor-
lik op te neem en uit te gee,” sê hy.

Ek vra hoe lyk die tipiese dag op Wel-
lington in Deon Meiring se lewe.

“Ek het nie iets soos ’n tipiese dag 
nie,” sê hy, “behalwe dat huistakies ’n 
manier het om baie konstant te bly – 
ver al omdat ek en my vrou beide van die 
huis af werk. Miskien moet ek weer 
Brother Lawrence (oor nederigheid en 
diensbaarheid) gaan lees. Die vervelige 
deel van die musiekbedryf wat mense 
maklik onderskat, is dat daar maar heel-
wat dinge is wat gereël moet word, met 
ander woorde: admin! Buiten dit pro-
beer ek elke dag skep. Ek skryf ’n week-
likse brief wat ek die wêreld instuur as ’n 
video en ek skryf natuurlik aan musiek 
en soms ook gedigte.”

Hy vertel van uitdagings, maar ook 
unieke geleenthede die afgelope jaar. 
Soos die TV-reeks waar hy onder an-
dere die geleentheid gehad het om saam 
met Koos Kombuis te werk.

Deon se musiekloopbaan is reeds 
vroeg gebore – om dit sagkens te stel. 
Hy en ’n paar vriende het Glaskas in 
graad nege in Hoërskool Nico Malan op 
Humansdorp begin. Na skool het hy en 
Bouwer Bosch Dans Dans Lisa geloods 

en die laaste paar jaar het daar toene-
mend nuwe solo-albums verskyn.

Ek het Deon die eerste keer ontmoet 
by Fontainebleau Gemeenskapskerk, ’n 
NG gemeente in Randburg, waar hy vir 
’n tyd lank deel van die bedieningspan 
as musiekleier was.

Deon kom ’n lang pad met die kerk. 
Sy ma is vandag nog skriba by die ge-
meente waar hy grootgeword het op 
Humansdorp. Na skool het hy behalwe 
vir ’n graad in Kommunikasie met 
Skryfkuns en Video as hoofvakke by 
Noordwes-Universiteit, later ook ’n 
meestersgraad in Teologie by Tuks ge-
doen.

“Ek het op skool besluit ek wil ’n sen-
deling word,” sê Deon.

Dinge het anders uitgewerk, sou ’n 
mens met die eerste oogopslag kon 
dink, maar nie heeltemal nie – hang af 
wat jou definisie van “’n sendeling” is.

Dalk is dit juis dié tipe sendeling wat 

ons vandag nodig het, dink ek hardop.
“Ek spot altyd en sê: ek reis baie, ek 

het ’n boodskap en ek maak min geld … 
dit is nogal in lyn met daai oorspronk-
like sendelingprentjie!” lag Deon.

Ons gesels oor die unieke uitdagings 
vir die kerk in Suid-Afrika vandag. Ek 
vra hom oor die uitdagings en die rol 
wat die kerk veronderstel is om te speel, 
in ’n tyd soos hierdie, in ’n land soos 
hier die, aan die suidpunt van Afrika.

“Ek is bekommerd wanneer ek sien 
hoe debatte mense meesleur tot op die 
punt waar ons mekaar seermaak,” sê hy. 
“Die versoeking is groot om ’n vertrek-
punt te hê dat Jesus altyd aan my kant is 
eerder as om eers te wonder en te luister 
wat Jesus se kant van die saak dalk 
regtig sou wees. Op die oomblik lyk dit 
vir my asof moeilike gesprekke aan die 
orde van die dag is. Baie van hierdie 
gesprekke is nodig, maar ook genuan-
seerd en ingewikkeld. Dit is menslik om 
reg te wil wees, maar ek dink dis ook 
belangrik om te vra hoe om medemens-
lik te wees in sulke omstandighede.”

Die hardnekkige verdeeldheid onder 
’n al groter groep mense in ons land be-
kommer hom.

“Ek dink baie van die uitdagings wat 
ons in die gesig staar, maak dit eintlik 
nodig dat mense oor verskeie skeidsly-
ne heen saamwerk. Dit vra dat ons ’n 
verbeelding moet hê wat baie wyer 

strek as net ons elkeen se individuele 
behoud,” sê hy.

Wat sien hy raak wat wel werk? Wat-
ter dinge is daar wat Deon in die kerk 
en die gemeenskap raaksien wat hom 
hoop gee en waarop ons moet voort-
bou?

“Kuns, of dit nou visueel, woordkuns, 
musiek, humor of wat ook al is, het ’n 
manier om die goeie en die skoonheid 
aan te hou wys, dikwels selfs wanneer dit 
krities is. Ek dink ’n ander maklike plek 
om die goeie te sien is om nie net in ’n 
skerm vas te kyk nie. Sodra ek in die 
lewende lywe beweeg, is daar weer baie 
goedheid om te sien,” sê Deon.

“Ek sien in die kerk ’n besonderse 
potensiaal om mense wat op allerhande 
maniere verskil nader aan mekaar te 
bring en te leer hoe om mekaar lief te hê 
en te versorg. Dit is waar ons kan raak-
sien dat ons ander keuses het as die 
voor die hand liggende manier van 
doen. Ek is ook hoopvol wanneer ek 
sien daar is gewone mense wat nie elke 
dag die nuus haal nie wat nietemin aan-
hou om hulle deel te doen om vir ons 
land om te gee. Dit is soms so naby en 
een voudig soos bure wat plante vir ons 
tuin aandra en ander kere is dit ’n 
vreemdeling wat ’n ekstra myl stap.”
▶ Ds Jaco Strydom is verbonde aan die 
NG gemeente Villieria in Pretoria en die 
Echo-jeuggemeenskappe.

Deon MeiringDeon MeiringJaco Strydom gesels metJaco Strydom gesels met

Die musikant Deon Meiring skerts oor sy ongewone ‘sendingwerk’: “Ek reis baie, ek het ’n boodskap en ek maak min geld … dit is nogal in 
lyn met daai oorspronklike sendelingprentjie!”  Foto: Tian du Preez
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