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Natuurskoon, stap, Basoetoekultuur en 'sobremesa' :

Vrystaat wink vir vermoeides

Die Oos-Vrystaatse NG gemeente van Clarens wil volgende jaar ’n eiesoortige pelgrimservaring, die Clarens Hermitage, loods in assosiasie met die gevestigde Pelgrimstog van Hoop in die
Kaap. Foto's: HELÉNE MEISSENHEIMER

’n Netwerk dagstappe
rondom Clarens, geselsies
met ’n verskeidenheid plaaslike inwoners en sakelui
asook – in pelgrimstradisie –
die eet en uitspan na ’n lang
dag … Heléne Meissenheimer
berig oor ’n nuutjie in die
Oos-Vrystaat.

D

aar was byna 60 jaar in
ouderdomsverskil tussen die
oudste en die jongste in die
mengelmoes-groepie van 13 pelgrims
wat onder ’n oorhangrots ’n bietjie
skuiling teen donderbuie gesoek het op
die eerste stapdag van die proeflopie
van 7-11 November vir dié idee.
Die Basoeto’s vertel ’n mooi legende
oor hoe Clarens se inwoners weet dit
gaan reën. Hulle kyk of Setlofe – hulle
naam vir berg Horeb, die hoogste piek
wat oor die dorp troon – haar wolkmantel om het. Maandag, die eerste
stapdag, het sy al deur die nag haar
mantel styf omgewoel en wyd gegooi.
Daarom was die groepie stappers
nie op ’n hoë kontoerpad op die oorspronklike bergroete soos wat ds Jan
Venter, leraar van Clarens-gemeente,

en sy projekspan oorspronklik so
noukeurig uitgemerk het vir die
eerste dag van die Clarens Hermitage of Toevlug nie. Die moontlikheid
van donderweer en weerlig het dít te
riskant gemaak.
Die projekspan het daarom besluit
’n korter stap op een van die 10 of 11
staproetes om die dorp is ’n veiliger
keuse en dié oorhangrots, waar die
groepie dankbaar kon wegval aan die
roosterkoeke in hulle snoeppakkies,
het net betyds opgeduik.
As die woord “hermitage” effe
vreemd op die oor val is dit omdat dit
’n ou Engelse woord is wat onder meer
op ’n tyd van doelbewuste geestelike afsondering kan dui, aldus Venter. “Ons
het op hierdie naam besluit omdat ons
voel die term ‘retraite’ is al so holrug
gery,” het hy die vorige aand met die
groep se eerste bymekaarkom in die
kerksaal van die NG gemeente gesê.
Venter het die idee agter die Vrystaters se eiesoortige pelgrimsbelewenis só aan Kerkbode verduidelik: “Die
hermitage is ’n storie wat al baie lank
in my lewe kom van reg van die begin
af in my bediening. My passie is om
mense se lewenspotensiaal in Christus
te laat blom en ek het nog altyd die

belewenis gehad dat ons soos weeskinders buitekant ’n restaurantvenster
staan en met ons hande teen die glas
en ons neus teen die venster inkyk na
’n lewe wat ons hoop ons kan hê … so
die hele gedagte van twee of drie, vier
dae weg wees in die berg, tyd spandeer
in stilte waar God ons in die stilte kan
ontmoet het oor jare ontwikkel tot wat
ons besig is om hier in Clarens te doen.
Venter (55) het Desember laasjaar
met ’n lank gekoesterde idee vir só ’n
tipe retraite in sy hart hier aangekom
met die plan om die vinnige pas en
druk van ’n mega-stadsgemeente te
verruil vir ’n nuwe seisoen teen ’n
rustiger pas in die skilderagtig mooie
Oos-Vrystaat.
Met ’n besliste ja vanaf die Vrystaatse kerkleierskap vir só ’n projek
in die sak, het Venter en ’n projekspan bestaande uit Vrystaatse leraars,
plaaslike sakelui, ’n paar toergidse en
’n afgetrede teoloog vroeg vanjaar aan
die werk gespring om van die idee ’n
werklikheid te maak. Dit het ingesluit
maande van verhoudings bou met
privaat-grondeienaars en roetes in die
veld ‘boendoe bash’.
Daar is ook op Zoom gesels met
die Stellenbosse teoloog dr Frederick

Marais wat ’n leidende rol gespeel
het met die uitlê van die gevestigde
Pelgrimstog van Hoop wat deesdae
vanaf óf Robertson óf Stellenbosch
(binnekort ook van Wellington en
Kaappunt) tot by Kaap Agulhas gestap
kan word. Die joernalis en skrywer
Erns Grundling het verlede jaar met ’n
dokumentêre TV-reeks getiteld Elders:
Pelgrimstog van Hoop vir kykNET
dié staproete aan ’n breë Afrikaanse
publiek bekendgestel wat steeds te sien
is op Showmax.
In Junie vanjaar het Marais en
Grundling saam met ’n groep stappers
sowat 240 km oor 10 dae vanaf Uniondale tot Mosselbaai op die Kaapse
Suidkus gestap om ’n voorstel vir ’n
nuwe been tot die Pelgrimstog van
Hoop te beproef.
“Hy (Marais) meen wêreldwyd is
daar ’n behoefte vir mense om stadiger
te leef. Meer volhoubaar te leef. Meer
nadenkend te leef. Dit is al hierdie
soort goed wat in ’n pelgrimstog ingesluit word … ons koppel dit beslis aan
geestelike verdieping,” skryf Kerkboderedakteur Le Roux Schoeman in
“Nuwe pelgrimsroete: Geloof, hoop en
roosterkoek” (Kerkbode, 7 Julie 2021).
>> vervolg op bl 3
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Die Goeie Nuus
aan kinders

Bybel-Media wil die goeie nuus van
Jesus se verlossing deur nuwe projekte uitdra,
veral aan ons kinders.
Daarom het ons saam met opvoedkundiges ’n bekostigbare reeks volkleur-vouboeke ontwikkel waarin
ons Bybelstories met ’n wetenskaplike leesreeks kombineer. Vouboeke is ’n opwindende nuwe tegniek
om goedkoper boekies beskikbaar te stel – dit beteken meer boekies vir meer kinders. Deur ons nuwe
vouboeke stel ons Bybelstories beskikbaar aan alle kinders in Suid-Afrika – kinders wat nog nooit van
Jesus gehoor het nie, sowel as kinders wat in gelowige huise grootword.
Hierdie Kersfees wil ons jou, as vriend van Bybel-Media, vra om ons te help om die boodskap van hoop
aan ons kinders uit te dra. Maak ’n maandelikse donasie van R100 om ’n stel Bybelstorie-vouboeke
vir een kind per maand te gee. Elke stel sal ’n kind aan Jesus bind. Vir hierdie projek span ons ook
saam met Kerkbode se Kersfonds wat fondse insamel om minderbevoorregte kinders te help.

Besoek www.bybelmedia.co.za om jou bydrae te maak.
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Dit is diepgaande gedagtes wat
weerklank vind in die belofte van “’n
vier dae ervaring van diep stilword
voor die Here, pelgrimstaptogte in die
omgewing en heerlike belewenisse van
plaaslike gasvryheid, kultuur, kuns,
lekker eet en kuier,” soos die e-posuitnodiging lui wat die effe nat groepie
stappers onder die oorhangrots ’n
maand of so tevore gekry het.
Hoe gaan dié kombinasie van ’n
pelgrimstap met ’n retraite werk? Die
sleutelwoord hier is ‘pelgrim-dagstappe’ in plaas van gaan op een lang
staptog oor etlike dae van ’n punt A na
’n punt B. Soggens na ’n kort oordenking rondom ’n koffie en beskuit in die
kerksaal vertrek die stappers, vergesel
van ’n plaaslike gids, op korterige
dagstappe van tussen 11 en 13 km in
die omgewing om Clarens. Die stappe
is beplan om grotendeels teerpaaie te
vermy en loop soms met toestemming
van plaaseienaars oor privaat grond
soos op Dag 2 om na die grot op berg
Ararat te mag stap (nee, nie die een
waar Noag se ark opgeëindig het nie –
die eerste Afrikaanse intrekkers het net
graag Bybelsgeïnspireerde plekname
soos hierdie uitgedeel).
Daar is tye wat die groep in stilte
stap, maar daar is ook ruim tyd vir gesels en mekaar se stories luister. Stories
vorm ’n belangrike deel van hierdie
belewenis. Buiten stories uit Venter en
van die projekspan se eie lewe, stop ’n
mens dikwels by uitsigte of
historiese bakens sodat die gidse ’n
staaltjie of stukkie inligting kan deel uit
die omgewing se storieryke erfenis.
In hierdie vrugbare vallei sypel die
stories letterlik uit die grond. Daar
steek ’n storie agter die rooi, room en
swart ertslae wat miljoene jare terug
gevorm is en in sommige van die
omliggende rotsformasies soos die
indrukwekkende Titanic-rots duidelik sigbaar is. Die rotsformasie is só
genoem omdat iemand gedink het dat
dit verbasend baie lyk soos ’n massiewe
skip se boeg wat oor die pad uit die
dorp na Betlehem waak.
Daar is nog Khoisan-rotstekeninge
in grotte op sommige plase te sien en
koeëldoppies uit die Anglo-Boereoorlog word nog soms in die veld
opgetel. Die letsels van hierdie oorlog,
fisies sowel as psigies, hoor ’n mens al
stappende, is op vele maniere vandag
nog sigbaar. Hetsy aan ’n paar swart
geskroeide dakbalke in ’n gerestoureerde ou plaasskuur van meer as ’n
eeu oud of in ’n voortslepende teësinnigheid met ’n paar Afrikaanse families
teen wie dit steeds gehou word dat van
hulle voorsate met die Britse magte sou
saamgewerk het.
Ja, stories is daar baie in dié dorp
vernoem na die Switserse dorp waar
Paul Kruger as staatspresident van die
Transvaalse Boererepubliek sy laaste
dae geslyt het. ’n Kopknik vanaf die

stadsvaders vir die rol wat Kruger (toe
’n kommandant) in 1866 gespeel het in
die verdryf van die Basoeto’s na hulle
vyf boere ‘burghers’ vroeër in ’n verrassingsaanval gedood het.
’n Mens hoor ook dat Afrikaanse
en Basoeto-nasate verskillend na dié
geskiedenis kyk. Dit is deel van wat
Clarens se hede meer kompleks maak.
Hier bly by die 8 000 mense, die meerderheid van hulle in veel kleiner huisies
as wat ’n mens kry in die sogenaamde
‘Bo-dorp’. Dog, as een van die plaaslike
gidse Jabu Mokoena vertel hoe trots
hy is op die veranderinge wat hy sien
en beleef hier, dan flikker ’n sprankie
hoop dat Mokoena se droom dat almal
ongeag ras of status saam kan verenig
dalk waar kan word.
Die idee agter die deel van hierdie
stories is dat ’n mens terwyl jy stap van
jou eie ‘berge’ of probleme ’n bietjie
vergeet, want dit kan gebeur dat jy deur
na ander se stories te luister jou voete
in jou eie storie vind, aldus Venter.
As die laaste stop op die stap ver van
die dorp is, neem ’n plaaslike minibus
met sitplek vir 14 die moeë siele terug
na die kerksaal vir middagete. Hierna
is ’n mens vry om die middag na eie
behoefte in te klee met rus, joernaal
hou of om die 25-plus restaurante,
kunsgalerye en boetiek-brouerye om
die dorpsplein te gaan verken. Die
name van die genoemde vyf “burghers”
staan op ’n wit gedenknaald in die middel van die plein.
Groot moeite is deur Venter en lede
van sy projekspan gemaak om plaaslike
inkoop by die projek van gastehuiseienaars, spyseniers en toergidse te kry.
Karen van der Merwe, op die projekspan en plaaslike restauranteienaar,
noem die pandemie het die toerismegedrewe ekonomie van die dorp
verlede jaar ’n gevoelige slag toegedien.
Hulle hoop is dat hierdie eiesoortige
pelgrimservaring met sy Christelike
inslag byval sal vind nie net by
lewensmoeë geestelike leiers nie maar
enigeen wat geestelik of psigies moeg
en uitgebrand is, het Venter die eerste
Sondagaand gesê. Soos met Pelgrimstog van Hoop beoog die Vrystaatse

Ds Jan Venter (oranje hemp) stap saam met
ds Barnard Steyn van die Vrystaatse Sinode
met die onlangse eerste toetslopie van die
Clarens Hermitage.

Plaaslike toergidse, Johannes du Plessis
en Jabu Mokoena, bespreek die dag se
staproete.

weergawe om vanaf volgende jaar ook
rooi breërandhoede vir deelnemers
uit te deel met moontlik ’n eiesoortige
aanspeldknopie as memento.
Elke dag eindig weer in die kerksaal
(wat oorspronklik die Paul Krugergedenksaal was … nog ’n storie) met
’n vroegaand sobremesa, die Spaanse
tradisie vir rustig saamgesels na ’n lekker ete oor die belewenisse van die dag.
Ná die eerste Sondagaand se sobremesa, is die groep gevra om in stilte
die enkele meters vanaf die kerksaal in
die skemer tot by die 81-jarige sandsteen-kerkgebou te stap vir die bywoon
van ’n gewyde stil diens. ’n Lid van die
projekspan het voorgelees uit Dawid se
Psalm 34 met as teks vers 8 (9): “Open
your mouth and taste, open your eyes
and see how good God is. Blessed are
you who run to him” (MSG).
Daar is reeds ’n paar retraites op
Clarens, daarom was dit vir hulle
belangrik om die Clarens Hermitage
as Christelik te onderskei met “Taste
and See” ’n tipe slagspreuk vir “’n volle
sintuiglike ervaring” wat dit bied, soos
Venter dit later aan Kerkbode stel.
Elke dag se staproete is daarom
uitgewerk om aan te sluit by een van
drie simboliekryke Bybelsgeïnspireerde
temas: Berge, Toevlug en Water.
Die eerste tema is “Berg”, verwysend
na om op ’n moeilike plek in jou lewe
te wees.
Die tweede tema is “Toevlug”. In
die kort oggendoordenking en gepaardgaande joernaalstuk word ’n
mens bemoedig dat God nie afwesig is
terwyl ’n mens op die bergervaring in
jou lewe is nie. Hy is daar en nooi jou
in om by Hom te skuil. Dalk ’n bietjie
soos wat die stappers op die eerste
dag onder die oorhangkrans skuiling
gesoek het, is ’n gedagte wat by ’n mens
opkom. Of soos die skuilplek wat die
Khoisan, later die Basoeto en toe ook
die boere-vroue, laasgenoemde teen die
Britse soldate tydens die Boere-oorlog,
gesoek het in die vele holkranse, soos
dié sandsteenuithollings hier genoem
word.
Met “Water” as derde tema, en
dan water wat in berge ontspring, het

die derde dag se stap ’n besoek aan ’n
hidrokragstasie met die interessante
naam “Stortingsmelk” in die nabygeleë
Asrivier ingesluit. ’n Mooi oomblik
was die ontmoeting langs die rivier
met spanleier Jabulani Masombuka en
lede van sy span. Hulle werk vir die
Trans-Caledon Tunneling Authority
wat verantwoordelik is vir die aanlê
en instandhouding van die Lesotho
Hooglandwaterprojek, waarby die Asrivier ingeskakel is. Tydens die bou van
die skema is drie mense dood. Hulle
name is verewig op ’n brons plaatjie
wat te sien is aan die binnekant van ’n
wit betonsirkel waar die loodsgroep ’n
laaste groepfoto geneem het.
Só, werk die saamvoeg van só ’n
mengelmoes van belewenisse om ’n stil
en gewyde pelgrimservaring te bied? In
die loodsgroep wás iemand wat gevoel
het die eerste dag het te kort gegaan
aan tye vir stil stap. Die volgende
twee dae is meer sulke tye doelbewus
ingewerk. Op ’n besoek aan een van die
gebied se spogplase het die armoedige
modderhuisies van vermoedelik die
plaaswerkers weer vir ’n paar ander
ietwat ontstem.
Maar, soos iemand oor die
swarigheid meegebring deur die
pandemie opgemerk het, die vreugdes
oorskadu by verre die nie-vreugdes ook
oor hierdie vier dae.
Soos een van die Vrystaatse leraars
wat saam gestap het, gesê het vir hom
was die beste deel die gevoel dat hy net
kon wees en stap, ver stap sodat hy voel
asof hy uit die stres van die laaste ruk
in sy lewe uit stap.
Daar is uiteindelik ’n veelheid van
ervarings wat ’n mens bybly na vier
dae in ’n omgewing wat met goeie rede
bekend staan as die “Juweel van die
Vrystaat”. Dit sluit gewone mikro-interaksies in. Waar iemand ’n hand uitreik
om ’n ander oor ’n gladde rots te help,
’n oor wat onbevange na jou storie luister, die grappies onder mekaar en met
mekaar. Vir stadsjapies die belewenis
van ’n rustige dorpslewe soos ’n mens
raarliks vandag nog in ons wye droewe
land vind. Die nagstilte wat net deur ’n
Piet-my-vrou en ’n paar hoenderhane
onderbreek word.
Op ’n manier het al drie tema’s al die
eerste oggend daar onder die holkrans
bymekaar gekom. Daar was tydelike
skuiling onder die rots, maar toe die
reën aanhou kon die groepie nie daar
bly nie, maar moes, gepantser met wapperende poncho’s en reënbaadjies, die
skuilte verlaat maar met die gerustellende wete dat iemand wel vir jou sal
uitkyk en ’n helpende hand uitreik as
jy nie meer weet hoe verder nie … net
soos God dáár is.
Die Clarens Hermitage of Toevlug is nog
onder ontwikkeling.
Vir meer inligting daaroor, hou volgende
jaar die Vrystaatse Sinode se webwerf en
sosiale media-platforms dop.
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#Werkloosheid: Deur saam te werk
kan kerke ’n groter verskil maak

D

ie afgelope sewe jaar is by
die 18 000 etes aan behoeftige kinders in Citrusdal
bedien en dít onder meer danksy die
plaaslike NG en VG gemeentes wat
saamwerk om armoede in hierdie
klein landbougemeenskap op die
Weskus te verlig.
Dié is een van talle stories oor die
verskil wat kerke kan maak, het ’n
groep van 38 interkerklike kerkleiers gehoor by ’n onlangse Ekumeniese Konferensie vir Maatskaplike
Hervorming, wat op Wellington
gehou is.
Meer as die helfte van Suid-Afrika se jongmense en amper ’n derde
van alle volwassenes is werkloos
… dít is die land se ekonomiese
werklikhede, het prof Rulof Burger,
medeprofessor in Ekonomie by
Universiteit Stellenbosch as eerste
gasspreker gesê by die konferensie,
gehou van 15-17 November by die
Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit.
Hy is op die tweede dag opgevolg
deur dr Kate Philip, ’n ontwikkelingstrateeg wat help met die presidensiële werkskeppingstimulusprogram.
Sy het gesê werkloosheid gaan oor
meer as net verlies aan inkomste
– dit raak mense se menswees ten
diepste. Die regering het hulp nodig
om dit aan te spreek en die kerk kan
hiermee help.
“Ons as ’n kerk is ernstig oor die
mense van Suid-Afrika. Die mense
kry swaar … en ons (as kerke) moet
dit dikwels hanteer wanneer mense
nie meer deel is van die breë ekonomiese sisteem nie … daarom wil ons
weet wat die regering doen en stel

Thandeka Mchunu van die Metodistekerk is een van die kerkleiers wat die onlangse Ekumeniese Konferensie oor Maatskaplike Hervorming op Wellington bygewoon het, waar
kerke aangespoor is tot groter deelname om werkloosheid en die impak daarvan in hulle
gemeenskappe te verlig. Foto: LE ROUX SCHOEMAN

ons belang om saam met julle te dink
en saam te werk,” het ds Nelis Janse
van Rensburg, voorsitter van die NG
Kerk se Algemene Sinode in reaksie op
Philip se Zoom-aanbieding gesê. Verskeie invloedryke kerkleiers was teenwoordig, onder andere die president
van die nasionale kerkleierskonsultasie
(National Church Leaders Consultation), biskop Sithembele Sipuka (ook
president van die Katolieke Biskoppekonferensie van Suid-Afrika) en
dr Renier Koegelenberg, uitvoerende
direkteur van die Ekumeniese Stigting
van Suid-Afrika (EFSA).
“Dié statistieke waarvan hulle praat
is ons lidmate … ons het daarom ’n
verantwoordelikheid om daarop te

reageer,” het Vernon Rose, ’n ontwikkelingskonsultant, gesê wat ’n verslag
oor die konferensie sal opstel.
Om die gedagtes van die kerkleiers
te help los maak oor wat hulle kerke
kan doen, is verskeie voorbeelde waar
kerke reeds saam met ander rolspelers
ingespring het om ’n verskil in hulle
gemeenskap te maak, voorgehou.
Een van hulle is ACT Citrusdal
(ACT staan vir Action for Community Transformation), ’n gesamentlike
inisiatief van die NG en VG gemeente
op Citrusdal.
Dié Weskusdorp en ook dié van die
klein landbougemeenskap Op-dieberg by Ceres, beide in die Wes-Kaap,
is vanjaar deur dr Johannes Erasmus,

voorheen dosent by die Hugenote
Kollege, besoek in opdrag van die
Algemene Sinode van die NG Kerk.
Hy moes vasstel wat ander kerke
uit hulle suksesverhale kan leer.
Wat vir Erasmus in beide gevalle
uitgestaan het is hoe kernbelangrik
goeie verhoudings is. “Die bou en
instandhou van goeie verhoudings
is die boublokke vir die daarstel
van goeie gemeenskappe … goeie
verhoudings fasiliteer verandering,”
het Erasmus in sy terugvoer benadruk. In Citrusdal byvoorbeeld het
die NG Kerk en VGK saam met vyf
landbouprodusente ’n welsynsorganisasie begin en ál vyf is lidmate by
die Citrusdal NG gemeente.
Hierdie besigheidsondersteuning
reg aan die begin van die projek het
die volhoubaarheid van die organisasie, ACT Citrusdal, help verseker.
ACT werk weer saam met ’n kosgeeinisiatief van die gemeente om die
genoemde etes aan plaaslike sentrums
vir vroeëkinderontwikkeling (ECD)
te voorsien.
Soos ’n latere spreker Luvuyo
Mkangelwa, ’n ervare opvoedkundige,
gesê het: “Ons as kerke is magtiger as
wat ons besef ”. Hy het gepraat oor die
verskillende maniere waarop kerke
selfs by mentorskapprojekte kan
betrokke raak om jongmense te help
voorberei vir die arbeidsmark.
Hierdie konferensie was ’n opvolg
op ’n eerste ekumeniese gesprek
wat in 2019 gehou is. Met kerkleiers
van sewe hoofstroomdenominasies
verteenwoordig was dit ook meer
verteenwoordigend en hulle hoop om
vorentoe meer kerkgenootskappe te
kan betrek, sê Janse van Rensburg.

Verklaring: Oostelike Sinode

M

eer as 200 afgevaardigdes van
die 84 gemeentes van oor
Mpumalanga en die ooste
van Pretoria het te midde van die
Covid-regulasies in die kerkgebou van
die NG Kerk Skuilkrans vir twee dae
vergader op versoek van twee ringe en
’n beskrywingspunt van Burgersfortgemeente.
Die eerste deel van die sinodesitting
is gewy aan die impak van die
pandemie op ons gemeentes en ook
op elkeen van ons se persoonlike lewe.
Daar is ook vanuit die Bybel stilgestaan
by God se bemoediging en vertroosting
in ’n tyd soos hierdie. Daar is ook op
’n gepaste wyse hulde betoon aan 16

leraars en emeriti wat sedert Oktober
2018 gesterf het.
Hierna het die beskrywingspunt van
Burgersfort gedien wat reeds net na
2019 se Algemene Sinode-besluit oor
selfdegeslag-verbintenisse geformuleer
is, maar as gevolg van die inperking
en grendeltyd eers nou in die sinode
hanteer kon word.
Na ’n lang en baie openhartige
bespreking het die Oostelike Sinode
besluit dat die Algemene Sinode se
besluit van 2019 oor selfdegeslagverbintenisse ’n verdeeldheid
gebring het in die NG Kerk. Die
verskille in Skrifinterpretasie het
tot ’n vasgelooptheid en groot

ongelukkigheid gelei onder sommige
gemeentes en leraars in die sinode.
Die sinode het ook sy vorige besluit
van 2016 bevestig naamlik dat “slegs
die huweliksverbintenis van een man
en een vrou as ’n huwelik beskou word
en dat seksuele gemeenskap buite so
’n vaste, formele huweliksverbintenis/verhouding nie aan Christelike
huweliksriglyne voldoen nie.”
Die Oostelike Sinode het besluit om
nie uit die verband met die Algemene
Sinode te tree nie.
Die sinode het egter ook besluit
dat gemeentes wat op grond van hulle
oortuiging nie langer tuis voel om deel
van die Algemene Sinode te wees nie,

met leiding bedien sal word oor wyses
waarop hulle wel uit verband met die
Algemene Sinode kan tree. Daar sal
kerkordelike weë gesoek word om
ruimte vir sulke gemeentes te skep
waar hulle tuis kan voel.
Ons het as familie mekaar se hart
gehoor en besluit om mekaar vas
te hou. Ons is na die sinodesitting
huise en gemeentes toe met ’n
roeping om nou met nuwe passie en
gehoorsaamheid te fokus op die groot
opdrag van Jesus om dissipels vir Hom
te maak.
Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
NG Kerk Oostelike Sinode
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Christus red meer as net ons siel
Hierdie is ’n reeks van artikels
waar die skrywer poog om
die kontoere van die teologiese middelgrond vir die
NG Kerk te beskryf. Christo
Benadé skryf dat die lyding en
sterwe van Jesus aan die kruis
“implikasies het vir die hele
menslike bestaan en nooit
verskraal kan word tot slegs
die redding van ons siel nie.”

D

ie feit dat Jesus gesterf het om
ons te red, mag nooit vervaag
tot ’n voetnota van ons geloof nie. Die boodskap van redding is
sentraal in die Nuwe Testament en ook
in die selfverstaan van die vroeë kerk. ’n
Groot prys is betaal om ’n nuwe lewe vir
ons moontlik te maak. Dit is egter nie
die enigste goeie nuus wat die evangelie
vir ons het nie. Hierdie redding sluit in
dat ons in die hoop leef dat daar vir ons
’n ewigheid wag saam met God as ons
sterf … maar ook veel meer as dit. Daar
bestaan ’n breë konsensus oor die beginsel dat ons gered is deur Christus.
Waaroor daar wel verskille is, is die
omvang van hierdie redding. ’n Oortuiging wat lank dominant was, en soms
nog gehoor word vanaf kansels en in
gesprekke, is dat Christus se sterwe
eintlik net ons siel kom red het, dat ons
hierdie redding sal beleef as ons sterf.
Hoe ons redding verstaan, verklap egter
iets van ons Godsbegrip en beïnvloed
die missionale aktiwiteite waarop ge-

meentes sal fokus.
Die Bybel gee nie vir ons ’n mooi verpakte teologie van redding nie maar wel
’n paar duidelike perspektiewe. Redding
in die Ou Testament (OT) en Nuwe
Testament (NT) word soms teenoor
mekaar gestel. Ons kan maklik dink
dat God sy volk net red uit eksistensiële uitdagings in die OT, byvoorbeeld
droogte, Egipte of die Filistyne. Walter
Brueggeman help ons om te verstaan
dat die OT nie werk met ’n materiële/
geestelike dualisme (teenstelling) nie.
Die volk het God gesien as hulle redder
in die persoonlike en openbare arenas,
in hulle onmiddellike werklikhede en
die toekoms. As God sy volk uit Egipte
of ballingskap verlos, dan het die
verlossing ekonomiese, fisiese, sosiale,
kulturele en geestelike implikasies. Hulle
kan weer in hulle eie land, as vry mense
leef, werk en God in hulle eie tempel
aanbid.
In die NT is die geestelike dimensie
van redding baie nader aan die oppervlak. Tog sien ons ook die voortsetting
van die OT se holistiese perspektief op
redding. Jesus se aardse lewe en verkondiging van die evangelie geskied in die
konteks van ’n onderdrukkende politieke sisteem wat geen ander gesag as
die aardse keiser ken nie. Om Christus
as Here te bely is om Caesar as Here te
ontken – ’n revolusionêre daad wat jou
jou lewe kon kos. Tog bely die gelowiges
Jesus as enigste koning wat hulle ook
verlos van aardse onderdrukking. In Lu-

kas en Handelinge (Luk 8:48; Hand 4:810) kry ons ’n baie nou verband tussen
geestelike verlossing en fisiese genesing.
As Jesus die melaatse genees (Luk 17:1119), bring dit vir hom sosiale herstel (hy
raak weer deel van die gemeenskap) en
ook geestelike herstel (hy kan saam met
die ander aanbid).
In die sendinggeskiedenis is daar
pragtige voorbeelde van sendingstasies
wat na die mediese en opvoedkundige
sowel as die geestelike behoeftes van
die mense omgesien het. As ’n mens
mooi na die teologie daaragter kyk, blyk
dit dat die mediese en opvoedkundige
aksies in baie gevalle gesien is as wyses
om die guns van die mense te wen en
die Westerse kultuur te bevorder en nie
as deel van ’n omvattende perspektief
op redding nie. Die aktiwiteite het ’n
missionêre dimensie gehad maar nie ’n
missionêre intensie nie.
Augustinus het ’n groot invloed
op die Westerse siening van redding
gehad. In reaksie op Pelagius se teologie,
ontwikkel hy ’n verstaan van redding
wat fokus op die ewige (transendente)
en persoonlike (individualistiese)
aspekte van redding. Die spore van sy
siening kan later ook in die teologie van
die reformasie gesien word. Hierdie
individuele fokus van redding ontwikkel
tydens die verligting verder tot ’n klem
op die persoonlike ervaring van redding. Soos individualisme gegroei het
in ons selfverstaan is redding ontwortel
van die kollektiewe en holistiese dimen-

sies van redding. Al wat belangrik was,
was “ek en Jesus in my klein hoekie”.
Gelowiges wat onderdrukking ervaar
het, is deur die eeue heen gedra deur ’n
geloof dat God nie net belangstel in ons
siele nie, maar in ons hele menswees
(sien Belydenis van Belhar), dat God se
redding geestelike vryheid beteken maar
ook implikasies het vir al ons lewensdimensies. Dit sluit onder andere in
bevryding van verslawing, ekonomiese,
politieke en sosiale onderdrukking,
fisiese gesondheid, armoede, depressie,
toksiese verhoudings, en so kan ons
aangaan.
Dit waarmee ons ons besig hou in
gemeentes, word beïnvloed deur ons
siening van die omvang van dit wat
Christus vir ons aan die kruis verdien
het. Ons kan die evangelie van verlossing van sondes verkondig, maar ook
die bevryding van onderdrukking, die
menswaardigheid van almal as beeld
van God, die bevryding van verslawing,
geregtigheid vir dié wat onderdruk is,
genesing van siekte, die marginaliseerde
wat deel word van die geloofsgemeenskap en reg en geregtigheid te midde
van korrupsie en misdaad. Die lyding
en sterwe van Jesus aan die kruis het
implikasies vir die hele menslike bestaan
en kan nooit verskraal word tot slegs die
redding van ons siel nie.
Dr Christo Benadé is predikant van die
NG Gemeente Suider-Strand en voorsitter van die Ring van Somerset-Wes.

Brief

‘Rede-nasies’ in kerk die gevolg van gesprek sonder gemene grond
JOHANN THERON van Kraaifontein
skryf:
Daar is die bekende woorde van René
Descartes, ’n filosoof wat so honderd
jaar na Martin Luther geleef het: “Ek
dink, daarom is ek” (Cogito ergo sum).
Descartes word deur baie beskou as die
vader van die moderne wetenskap. Die
voorrang van die rede en die rasionele
denke en daarmee ook die wetenskaplike ondersoek vloei voort uit hierdie
stelling van hom.
Wat min mense weet is dat hy by
hierdie stelling uitgekom het deur ’n
metode te volg wat bekend gestaan het
as “metodiese twyfel”.
Descartes het iets gesoek wat absoluut seker is. Hy het dus metodies
aan alles getwyfel waaraan ’n mens kan

twyfel. Hy het die bestaan van God
betwyfel, die bestaan van die skepping
betwyfel en selfs die feit dat hy bestaan.
Aan die einde van hierdie metode het hy
’n punt van absolute sekerheid bereik,
naamlik: dat hy twyfel.
Uit hierdie absolute sekere punt het
hy afgelei dat hy (wat twyfelend dink)
moet bestaan.
Hierdie vertwyfeling van die rede
vind ’n mens ook by Tomas in die Bybel
(Joh 20). Eintlik sou Tomas, as hy vandag geleef het, seker gevra het dat daar
DNS-toetse op Jesus gedoen moet word
om te sien of Hy dan werklik uit die
dood opgestaan het, anders sal hy, wat
Tomas is, beslis nooit glo nie.
Nogal vreemd hoe wreed sy rede om
sy vinger in die gate in Jesus se hande en

sy hand in Jesus se sy te wil druk.
Tomas se belydenis volg nie op die
tevrede stel van sy rede en aandrang op
bewyse nie, maar op die openbaring van
die gekruisigde Jesus – deur sy Woord
en Gees. ’n Mens hoor die verligting in
sy belydenis as hy ook sy twyfelagtige
rede oorgee.
Dit is ook hoekom ons belydenis nie
vir Descartes en die filosowe en denkers
van hierdie wêreld volg nie – ook nie
ons eie denke nie – maar dat ons glo op
grond van die getuienis van die Woord
en die Gees. Dit is waaraan Martin
Luther en ons gereformeerde belydenis
ons herinner.
Ons dink nie selfstandig oor die
Woord en ons belydenis nie, ons denke
moet gevange geneem word en aan

Christus onderdanig gemaak word
(2 Kor 10:5). In ons NG Kerk is die
belydenisskrifte die bril waardeur ons
die Woord lees en omdat ons ons elkeen
aan hierdie leer verbind het, moet die
Woord en die belydenisskrifte ook
die grondslag van ons gesprekke met
mekaar wees.
’n Groot deel van die vasgeloopte en
verwarde situasie oor vele sake in ons
kerk is omdat ’n mens die indruk kry
dat dit nie meer die gemene grond van
die gesprek is nie, maar dat vele redenasies selfstandig van die Woord en ons
belydenis die deurslag gee.
Daar is ’n interessante parodie op
Descartes se stelling deur ’n sekere
Benjamin Hoff wat gesê het: “I think
therefore I am … confused”.

Kommentaar

Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

GEDAGTES OOR KERKWEES

Oor nuwe geboue,
nuwe visie

Die geskenk van

E

k verstaan gewoonlik die punt wat
mense wil maak wanneer hulle sê ’n
kerk is die ménse, nie die gebou nie.
So ook wanneer mense sê werk gaan oor
die personeel en dié se uitsette eerder as
kantoorgeboue.
Dit is totdat ek onlangs op ’n Saterdagoggend tussen die kerkbanke van die NG
gemeente Welkom-Wes deurstap. Daar
besef ek hoe stampvol teologie en filosofie
ook steen en staal kan wees.
Die doel van my Vrystaatbesoek was om
te kyk na die werk van die beroemde argitek Roelof Uytenbogaardt (1933-1998). Uytenbogaardt se plan vir hierdie myndorpse
aanbiddingsplek, met baksteenmure en
betonblokke reg uit die Burtalistisme-styl
en ’n byna-bomskuiling-gevoel wat tot
vandag die besoeker opval en uitdaag, is in
1963 deur die kerkraad aanvaar. Die sooi
is die jaar daarna gespit, vertel die geskiedenisboeke ons. Nuuskieriges kom steeds
hiereen – veral argitekstudente wat meer
wil leer oor kerk én gebou.
Nader aan die huis het Kerkbode in
November finaal getrek na vele jare in
Kerkstraat, Wellington. Ons nuwe
woning, Boekhuis, lê langs die Andrew
Murray Sentrum vir Spiritualiteit en is
steeds op dieselfde dorp, maar simboliseer
’n nuwe begin vir Bybel-Media (BM), ons
uitgewer.
Dr Nico Simpson, BM se hoof- uitvoerende beampte verduidelik: “In 2020 het
Bybelkor, LiG, Kerkbode, Jeugfokus, Goeie
Nuus Media, Mema en die NehemiaBybelinstituut die finale treë in die rigting
van ’n “digitaal eerste”-organisasie gegee.
Dit beteken nie ons gaan nie meer gedrukte
produkte en hulpmiddels aan individue,
gemeentes en gemeenteleiers voorsien nie.
Dit beteken wel dat ons ons as ’n mediaorganisasie vir die 21ste eeu posisioneer.
Hierdie oorgang verryk nie net hoe ons
werk nie, maar ook waar ons ’n verskil
kan maak met ’n omvattender digitale
voetspoor. Ons gebruik al meer ’n multikantige digitale platform om mense in te
nooi na lewensveranderende ervarings.
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KAIROS

NADIA MARAIS

K

airos verteenwoordig, binne antieke Griekse mitologie, ’n Griekse god van geleenthede. Trouens, in
klassieke Griekse gebruik word ’n onderskeid getref
tussen twee Griekse tydsbegrippe, te wete kronos en kairos.
Kronos is tyd soos wat ons dit ken: voorspelbaar, afgemete,
ritmies selfs. Kronos is gebonde aan die horlosie – ons kan
dit meet, tel, binne berekeninge gebruik. Kairos, daarteenoor, is dinamies, onvoorspelbaar, en vereis die vermoë
om die regte oomblik te kan aanvoel en onderskei, sodat
ons reg kan optree.
Kairos is ’n begrip wat ons ook in die Nuwe Testament
teëkom (meer as 80 keer), waar dit tipies ingespan word
om na die volheid of vervulling van tyd te verwys, wat
vir die Evangelieskrywers en Paulus ten diepste verbonde
is met die koms van Christus. Vir latere teoloë, soos die
kerkvader Augustinus (in sy De Doctrina Christiana), het
kairos eweneens te make met die toekoms wat moontlik
gemaak word deur God se koms (adventus) na die wêreld,
in die vleeswording en geboorte van Christus. In latere
herinterpretasies van die begrip, soos by Paul Tillich, sou
kairos om ’n besluit na politieke aksie of optrede vra.
In sy The protestant era (1948) skryf die Duitse teoloog
Paul Tillich oor kairos as ‘die regte tyd’ of ‘’n oomblik ryk
aan betekenis’: ’n vervulling van tyd, ’n oomblik waarin
die ewige inbraak maak op die tydige, waarin ’n krisis in
die dieptes van menslike bestaan geskep word. Tillich,
wat Duitse Nasionalisme en Nazi-tirannie in Duitsland
in die openbaar teëgestaan het, sou een van die eerste
professore aan ’n universiteit wees wat afgedank sou word
vir sy kritiese uitsprake. Hy sou egter voortgaan om oor
Duitse radio te preek en te praat teen die Nazi-regering se
diskriminerende en gewelddadige beleide en optrede teen
Jode, gypsies en ander minderheidsgroeperinge.
Die gebruik van kairos-taal is vir Tillich nie ’n mooi dog
oppervlakkige strategie om verskil van mening aan te dui
in die kerk nie. Vir Tillich gaan kairos om veel meer; om
iets veel groter en belangriker as onderlinge meningsverskille oor Skrifinterpretasie of teologiese opleiding. Kairos
verteenwoordig niks minder nie as ’n konfrontasie van die
demoniese: daardie lewebenemende, dodelike magte en
kragte wat mense se waardigheid ontken en daardeur
ruimte skep vir vele soorte geweld teen mense wat anders
lyk, anders leef, en anders dink as ons. Kairos gaan om
oorlewing, om ’n cry for life, om geregtigheid, om Godsingryping by veronregting.
Suid-Afrika is ryk aan kairos-teologieë. Lank voor die
Kairos Netwerk is die Kairosdokument (1985), Kairos
Palestina Dokument (2009), en die Kairos Southern Africa
beweging (2011) in die lewe geroep. Sowel die Kairosdokument as die Kairos Palestina Dokument bely dat God
partydig is deurdat God aan die kant staan van die armes
en veronregtes – in Suid-Afrika, onder apartheid; en te
midde van die Israel-Palestina konflik, in ons tyd – en
dat die kerk opgeroep word om te staan waar God staan.
Godspartydigheid lê aan die hart van die ryk geskiedenis
en ryk tradisie van kairos-teologieë.
In sy The church struggle in South Africa (2005) beskryf
John de Gruchy die omstandighede waaronder die Kairosdokument tot stand gekom het. ’n Groep (grootliks swart)
teoloë en kerkleiers sou in Soweto bymekaar kom in 1985,

onder leiding van Frank Chikane en Albert Nolan, om
’n dokument saam te stel wat die teologiese regverdiging van apartheid sou teëgaan. Die kerk self is beskou
as ’n ruimte waarbinne die struggle teen apartheid
plaasgevind het, en die Kairosdokument roep Christene op om nie net profeties en in die openbaar onreg
teë te staan nie, maar maak selfs voorsiening daarvoor
dat Christelike getrouheid aan die evangelie burgerlike ongehoorsaamheid teenoor ’n tiranniese regering
sou kon vra. Heelwat van die ondertekenaars van die
dokument is gearresteer nadat dit gepubliseer is.
Kairos is dus nie ’n netwerk nie. Kairos is Godstyd
in ons tyd, ’n oomblik van waarheid waarin die kerk
opgeroep word om menseregtevergrype, diskriminasie, en onreg – soos in Nazi-Duitsland, ApartheidSuid-Afrika, en Palestina onder Israeli-besetting –
publiek en profeties teen te staan. Kairos is ’n oomblik
van waarheid sowel as ’n oomblik van genade en
geleentheid. Kairostyd bied ons die geleentheid om
ons te bekeer van ons diskriminerende weë en ons te
beywer vir geregtigheid en ware vrede in hierdie land.
Kairos is nié ’n geleentheid om ons vooroordele,
stereotipes, en genadeloosheid teenoor diegene wat
anders as ons is vrye teuels te gee nie. Dit is ondenkbaar dat die lewende tradisie van kairos-teologieë óóit
ingespan kan word in die belang van diegene wat self
bevoorreg is, maar wat ander wil boelie om te dink
soos hulle dink en te leef soos hulle leef.
In Adventstyd ontvang ons juis die geskenk van
kairos: dat Christus kom. Christus se koms is immers
’n bron van genade, hoop, verlossing en vrede. Dit is
die goeie nuus van die evangelie.
Dr Nadia Marais doseer Sistematiese Teologie aan die
Universiteit Stellenbosch.

Piet Naudé
Naude
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’n Unieke bedieningstyd: 1975-2021?
Die 125 studente van 1975 was die grootste BA Admissieklas
in die geskiedenis en, daaropvolgend, die grootste Stellenbosse Kweekskoolklas. Ons het die volle lengte en breedte
van die Administrasiegebou se trappe volgesit vir die
groepfoto. En vier jaar later die groot saal in die Stellenbosse
kweekskoolgebou betrek, vertel Piet Naudé.

O

ns het nou – 46 jaar later – by
aftrede gekom. Dit is dalk
geleë om terug te kyk op wat
inderdaad ’n unieke stuk geskiedenis
blyk te wees.
Ons studiejare het in aanvang geneem net ná die NG Kerk in 1974 die
studiestuk Ras, volk en nasie aanvaar
het. Dit was die kulminasie van die
kerk se jarelange denke oor volkereverskeidenheid en kerklike eenheid.
Terugskouend was dit die laaste
amptelike dokument wat apartheidsteologie eksplisiet verdedig het.
Terwyl ons nog op die kweekskoolbanke gesit het, het diepgaande verskuiwings begin wat die kerklike toneel met
die aanvang van ons bediening fundamenteel sou beïnvloed:
Van buite was daar die toenemende
ekumeniese isolasie. Die Wêreldbond
van Gereformeerde Kerke (1982) het die
teologiese steun aan apartheid as dwaalleer bestempel en die drie Afrikaanse
susterkerke van hulle lidmaatskap
ontneem. Intern het stemme buite die
normale kerklike kanale begin opklink:
Die Hervormingsdaggetuienis van 31
Oktober 1980 deur agt leidende teoloë
en die Ope Brief van 9 Junie 1982,
onderteken deur 123 predikante en
gelegitimeerdes, het sterk gepleit vir versoening en ’n kerklike hereniging.
Maar dit was die NG Sendingkerk
(NGSK) se sinode van Oktober 1982
wat die grootste enkele verandering sou
bring: ’n nuwe gereformeerde belydenis,
die eerste sedert Dordt uit 1618-19. Die
konsepbelydenis is wyd bespreek, is nie
deur die NG Kerk aanvaar nie, en die
Belhar-belydenis word in 1986 amptelik
die vierde belydenisskrif van die NGSK.
Breër kerklike protes raak intenser
in hierdie tyd: In 1985 is daar ’n oproep
om gebed vir die val van die apartheidsregering; die invloedryke Kairosdokument word uitgereik; en biskop
Tutu neem toenemend leiding om
ekonomiese sanksies te bevorder.
Met die NG Kerk se Algemene
Sinode van 1986 word Kerk en samelewing aanvaar waar die NG Kerk aandui
dat geloof in Jesus Christus die enigste
kriterium vir kerklidmaatskap is en dat
die eenheid van die kerk ’n gawe en
opdrag is.
Hierdie heroriëntering op ons gereformeerde wortels het nie oral byval
gevind nie en lei tot ’n skeuring met die
stigting van die Afrikaanse Protestantse

Kerk (APK) ’n paar maande later op
27 Junie 1987 in Pretoria.
Die sluipmoord op Johan Heyns in
1994 was vir ons ’n groot skok. Hoewel
daar geen bewyse bestaan nie, word
algemeen aanvaar dat daar waarskynlik
’n politieke motief was vanweë sy
siening oor die kerk se rol in ’n demokratiese bestel. Ook Belhar sou later
– teen die uitgesproke bedoeling – tot
verdere verbrokkeling lei: Toe die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK)
in 1994 tot stand kom en daarmee die
aparte volkskerke van 1881 (NGSK)
en 1951 (NGKA) ophef, bly daar ’n
groep in die NGKA agter wat nie hulle
weg oopgesien het om die belydenis te
onderskryf nie.
Dit bly seker die pynlikste gedagte
dat ons generasie nie daarin kon slaag
om die NG Kerkfamilie in SA tot groter
hereniging te bring nie.
’n Mens sou seker Willie Jonker se
aangrypende belydenis namens die Afrikanervolk en die NG Kerk tydens die
Rustenburg-kerkeberaad van November
1990 as kulminasiepunt van ontwikkelings sedert 1980 kon sien. Dit was ’n
keerpunt waar ons finaal ons rug op die
verlede kon draai.
Hierdie kerklike verskuiwings tussen
1980 en 1994 moet ook teen die agtergrond van die sosiaal-politieke gebeure
in Suid-Afrika gesien word.
In Junie van ons tweedejaar Admissie
vind die Soweto-opstande plaas. En teen
die einde van ons studie, was baie van
ons wetlik verplig om twee jaar weermagdiens as kapelane te verrig in die
konteks van die sogenaamde “grensoorlog”.
Die reaksie teen toenemende
swart opstand was om die land deur
noodtoestande te regeer. Die verwagting
van verandering wat so hoog geloop
het is met PW Botha se nou berugte
Rubicon-toespraak in Augustus 1985
in die kiem gesmoor. Skeurings in die
politiek was ook aan die orde van die
dag met die wegbreek na die Konserwatiewe Party van dr Andries Treurnicht
in 1982.
Tog het die groot oorgang in April
1994 gekom.
Dit was die gevolg van twee faktore:
die verlies aan morele ondersteuning
vir apartheid en ekonomiese druk. Die
WVK, gelei deur twee kerkmanne, Tutu
en Borraine, het SA op ’n pad van herinnering-met-versoening geplaas. Die ver-

slag oor die kerke was nie positief nie:
Ten spyte van goeie bedoelings bevind
die WVK dat kerke die rasverdeeldheid
van die samelewing grootliks weerspieël
en versterk het. Hieraan het die NG
Kerkfamilie deel gehad.
In ons bedieningstyd het groot interne
verskuiwings gekom:
Vroue
Die rol van vroue het geskuif vanaf
beperk tot die diakensamp na volle
leraarstatus. Gretha Heymans is in
Maart 1994 as eerste vroueleraar georden.
Van groot simboliese betekenis was
die aanwysing van Elna Mouton as
eerste vrouedekaan van die Fakulteit
Teologie aan Stellenbosch – juis met
die 150-jarige bestaansvieringe. Dit sou
nog 22 jaar duur voor die eerste swart
vroueleraar, Regina Nauses, in 2016 in
NG Wildevy in Namibië georden is.
Vandag beklee vroue ’n volle plek in
die kerk en in die leierskap. (Dink maar
hoe ons oor die hoede baklei het).
Kindernagmaal
Met die instemming tot die kindernagmaal het die Algemene Sinode van 1998
’n beduidende Bybels-teologiese besluit
geneem wat die verbondskarakter van
die maaltyd sterk voorop gestel het. Dit
is wyslik aan gemeentes oorgelaat om te
oorsien en te implementeer.
Liturgie
Die hersiening van die kerk se liedereskat was ’n beduidende merker langs
ons bedieningspad. Die groen Hallelujaboek en Psalm- en Gesangboek
is vervang met ’n hersiene Liedboek,
gevolg deur ’n veel oper benadering
om eieskeppinge in die taal van ons tyd
by te voeg. Die orrel is aangevul met
kontemporêre instrumente en die kerkkoor is op vele plekke met begeleidingsgroepe vervang.
Etiek
Die sosiaal-etiese debatte het verskuif
vanaf vrae oor die teologiese regverdiging van apartheid (1986) na versoening (1994) en die kerk se rol in ’n
sekulêre grondwetlike bedeling (1996).
Die werklikheid van korrupsie en
later staatskaping het publieke morele
vorming na die voorgrond gebring.
Grondhervorming het sterk gefigureer
met Artikel 25 van die Grondwet onder
die loep. En – byna as spieëlbeeld van
die ernstige debatte oor die Ontugwet in
die 1970s, is die NG Kerk – soos ander
kerke – hard getref deur die werklikheid
van seksuele oriëntasie (“gay debatte”)
wat tans nog in die maalpot is.
Teologies gesproke is ons bedieningstyd ook gekenmerk deur minstens vier
stroomversnellings:

Sekularisasie
Die toenemende sekularisasie van Afrikaanssprekendes het vrugbare teelaarde
geskep vir bewegings soos Reforum
(Willem Nicol), die Nuwe Hervorming
(Sakkie Spangenberg) en post-moderne
en later post-teïstiese (Ben du Toit)
vertolkings van die evangelie. Hierdie
stroming was en is klein, maar
akademies invloedryk.
Pinkster
Die aansluiting by ’n media- en vermaak-kultuur asook sterk kompetisie
van kerke en groepe met ’n Pinksteroriëntasie, het weer vrugbaar by ons
piëtistiese wortels aangesluit. Liturgiese
vernuwing, vrae oor herdoop, en die sin
van kerkverband (independentisme)
het sommige gemeentes in ’n rigting
gestuur wat in spanning staan met ons
gereformeerde erfenis. Hierdie stroming is veel groter en geniet populêre
aanhang.
Doleansie
Die opkoms van ’n dolerende beweging binne die NG Kerk is gedeeltelik ’n
reaksie op wat as ’n te groot verskeidenheid van Skrifbeskouing, etiese standpunt en teologiese opleiding beskou
word. Ons emeriteer nou op die punt
waar die uitkoms van gesprekke hieroor
nog oop is. Dit is in die lig van ons eie
(pynlike) ervaring ’n goeie ding om te
praat solank dit nie tot verdere institusionele skeuring lei nie.
Ekumene
Dalk die belangrikste is dat die NG Kerk
in ons tyd beweeg het van ’n denominasioneel geslote na ’n ekumeniese kerk.
Ons is weer opgeneem in plaaslike en
internasionale ekumeniese liggame. En
daar is die opkoms van ’n beduidende
eg gereformeerde publieke teologie –
nie net akademies nie, maar ook in die
amptelike kerk se betrokkenheid met
wonderlike inisiatiewe op plaaslike
gemeentevlak. Hereniging “van onder”
af binne gemeente- en ringsverband is ’n
getuienis hiervan.
Ons het inderdaad in ’n unieke tyd
geleef en bedien. Daar is min ander wat
kan sê hulle was in die grootste Stellenbosse teologieklas ooit; hulle het ’n
millenniumoorgang beleef (eenmaal
elke 1 000 jaar); vroue in die leraarsamp
gesien 473 jaar sedert die Reformasie;
’n nuwe belydenisskrif ontvang ná 368
jaar; die oorgang na ’n demokratiese
bestel met beskermde godsdiensregte
beleef ná 342 jaar.
Laat ’n mens dink: Vir God is
duisend jaar soos een dag. En Jesus
Christus is dieselfde – gister, vandag, en
môre.
Ek wens my tydgenote goeie gesondheid en ’n geseënde emeritaat toe!
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God se genade troef sy
oordeel 1 000 teen vier
FANIE CRONJÉ

B

ybelvertaling, soos enige ander vertaalprojek, het uitdagings en beperkings. Wanneer ons woorde uit ’n
hedendaagse taal gevind het om die Hebreeus
of Aramees van die Ou Testament weer te gee,
het die proses van vertaling eintlik maar pas
begin. Vertaling het tog geldige verstaan as
einddoel. Geldige verstaan sluit onder meer
die integrasie van geografiese, sosio-kulturele,
historiese en ander kennisvelde in.
Neem Eksodus 34:6-7 as voorbeeld. Die
1933/1953 Afrikaanse vertaling het die
Hebreeus vertaal as: “En toe die HERE by
hom verbygaan, het hy geroep: HERE, HERE,
barmhartige en genadige God, lankmoedig
en groot van goedertierenheid en trou; wat
die goedertierenheid bewaar vir duisende,
wat ongeregtigheid en oortreding en sonde
vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie;
wat die ongeregtigheid van die vaders besoek
aan die kinders en aan die kindskinders, aan
die derde en aan die vierde geslag.”
Die 1983 Afrikaanse vertaling vertaal dié
verse as: “Terwyl Hy by Moses verbygaan,
roep die Here: ‘Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde
en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en
geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand
sonder meer vry nie. Ek reken kinders en
kleinkinders die sondes van vaders toe selfs
tot in die derde en vierde geslag.’”
Dit terwyl die 2020 Afrikaanse vertaling
dit vertaal as: “Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep: ‘Die Here, die Here,
’n barmhartige en genadige God, geduldig,
oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat
troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat
skuld, oortreding en sonde vergewe, maar
wat beslis niks ongestraf laat nie, wat vir die
sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders
laat boet, ook die derde en vierde geslag.’”
Let op die frase wat in elkeen van die voorbeelde in “bold” gedruk is. Maak dit vir jou
sin? Vergewe God nou, of laat hy nie ongestraf
bly nie? Indien ons ons van argeologiese en
sosio-kulturele kennis bedien, word ’n geldige
vertolking van die Hebreeuse teks van Eksodus 34:6-7 sonder meer duideliker.

"

Bybelse mense was groepsgeoriënteerde
mense, met families as kern. Op die familiegrond het daar gewoonlik drie tot vier
geslagte gebly. Wat een lid van so ’n uitgebreide gesin doen, het gevolglik reperkussies vir almal in die uitgebreide gesin gehad.
Eksodus 34:7 getuig dat die Here ons sondes
vergewe, terwyl ons nie noodwendig aan die
gevolge van ons sonde kan ontkom nie. God
se vergifnis is onvoorwaardelik en volkome.
Dikwels kan ons egter nie aan die gevolge van
ons verkeerde dade ontkom nie en raak dit
selfs ons nageslag, ja, ons naastes. Dit is die
werklikheid van hierdie lewe.
Die teks praat egter nie net oor die gevolge
van ons sonde wat ons naastes ook negatief
kan raak nie. Dit praat in besonder oor die
effek van God se genade wat verder strek as
die effek van ons sonde. My verkeerde optrede
kan dalk drie tot vier geslagte op my werf
raak. God se troue liefde, erbarming, liefde,
genade en vergifnis strek egter tot aan die
duisendste geslag.
Eksodus 20:5-6 en Deuteronomium 5:9-10
lewer dieselfde getuienis. Ek haal hier slegs
Eksodus 20:5-6 uit die 1933/1953
vertaling aan: “Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE
jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad
van die vaders besoek aan die kinders, aan
die derde en aan die vierde geslag van die
wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid
aan duisende van die wat My liefhet en my
gebooie onderhou.”
Hier aan die einde van nog ’n jaar, wanneer
ons dalk ook bestekopname maak van ons
lewe oor die algemeen, troos hierdie tekste. Ja,
ek het gedurende hierdie jaar andermaal foute
gemaak en ook soms verkeerd opgetree en
sonde gedoen. Dié optrede van my het plekplek slegte gevolge gehad – ook vir diegene
naby aan my, mense vir wie ek lief is. Met
Advent en Kersfees wat op hande is, hoor ons
die blye tyding steeds as ware en betroubare
evangelie – God vergewe onvoorwaardelik,
terwyl sy genade en liefde my en my geliefdes
se deel sal bly, selfs lank nadat ek nie meer op
hierdie aarde is nie.
Dr Fanie Cronjé is medeleraar van die NG
Kerk Lynnwood, Pretoria.

Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie;
want Ek, die HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die
misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die
derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en
Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My
liefhet en my gebooie onderhou.

FW de Klerk het die
NG Kerk ook gehelp
JOHAN VAN DER MERWE

D

ie dood van oudpresident FW de Kerk op Donderdag 11 November, het verskillende reaksies
ontlok. In sommige oorde is daaroor gejuig
terwyl ander met diep dankbaarheid teruggedink het aan
wat hy vir Suid-Afrika beteken het. Die bekende digter/
sanger, Koos Kombuis, vat dit tereg saam in een woord:
“Dankie”. Dit som waarskynlik die emosie op waarmee
die NG Kerk ook oor sy dood moet reflekteer. Die vraag
is natuurlik waarom? Hy was immers ’n “dopper” – ’n
lidmaat van die Gereformeerde Kerk.
Die antwoord op hierdie vraag is te vind in gebeure
wat in 1989 afgespeel het. Suid-Afrika was in chaos en op
die rand van totale anargie. De Klerk het geweet dat groot
besluite nodig was. Laat in 1989 het prof Johan Heyns aan
hom die voorstel gemaak van ’n konferensie waar al die
kerke in Suid-Afrika kon saamkom om oor die rol van
die kerk in ’n veranderende Suid-Afrika te praat. Na aanleiding van prof Heyns se wenk, het mnr De Klerk tydens
sy Kersboodskap ’n beroep op die kerke gedoen om saam
te kom en mee te werk aan ’n plan vir onderhandeling en
versoening in Suid-Afrika. Na afloop van die toespraak
is dr Louw Alberts benoem om as sameroeper van die
konferensie op te tree. Die Suid-Afrikaanse Raad van
Kerke het egter by monde van eerwaarde Frank Chikane
beswaar gemaak teen moontlike inmenging van die staat.
Na onderhandeling tussen Alberts en Chikane is besluit
dat hulle as mede-sameroepers van die konferensie sou
optree, op voorwaarde dat mnr De Klerk as rolspeler onttrek. Die konferensie het van 5-9 November 1990 by die
Hunter’s Rest-hotel in Rustenburg plaasgevind en is deur
afgevaardigdes van meer as 80 kerklike denominasies en
groepe in Suid-Afrika bygewoon.
Dit was hier waar prof WD Jonker tydens sy voordrag
namens homself, die NG Kerk en die Afrikanervolk
belydenis gedoen het oor die pyn en lyding wat apartheid
vir die grootste deel van die bevolking van Suid-Afrika
veroorsaak het. Jonker se belydenis het ongetwyfeld vir
die NG Kerk deure oopgemaak om ’n leidende versoenende rol te speel in die aanloop tot die verkiesing van
1994. Dit is tydens die Algemene Sinode van 1994 deur
mnr Nelson Mandela bevestig.
Mnr FW de Klerk was nie net bereid om na prof JA
Heyns te luister nie, hy was ook bereid om terug te staan
sodat die konferensie van kerke kon plaasvind. Dit het
aan die NG Kerk die geleentheid gegee het om by monde
van prof WD Jonker te sê: “Ons is jammer.” Daarom is
dit gepas dat die NG Kerk ook nou sê: “Dankie, Mnr De
Klerk.”
Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskiedenis en
Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria.
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Boeke vol inspirasie vir Kersfees

R110

R100

R100

My hart se baie punte

Ligvoets

’n Hand vol hoop

Lizette Murray

Fourie Rossouw

Willem Pretorius

Lizette Murray raak ’n mens diep
aan met haar lewenswysheid,
haar fyn insig in die harte van ander,
haar geloof, haar liefde vir haar
medemens en die besonderse manier
waarop sy die wêreld waarneem
en dan in woorde weergee.

Deur die egtheid en eerlikheid van
Fourie Rossouw se rubrieke beleef
jy die soet melancholie van die lewe,
maar dit is nooit sonder ’n skeut
blymoedigheid nie. ’n Keur van
rubrieke deur ’n knap skrywer,
storieverteller en predikant.

Ons weet hoe vinnig die lewe
kan verander. En dit maak ons bang.
’n Hand vol hoop gee aan jou ’n ander
perspektief op jou vrees, en dit rig
jou oë op die Herder wat jou altyd
stewig in sy hande vashou.

(redakteur)

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Telefoon: 021 864 8200 | WhatsApp-hulplyn: 079 881 2729
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

LEESROOSTER VIR LIDMATE 2021-2022
Leesrooster vir lidmate gebruik vanjaar
die tekste van die Revised Common Lectionary,
Jaar C en volg die seisoene van die kerkjaar.
Ideaal vir persoonlike stilwordtyd,
groepgesprekke en huisgodsdiens.

R170

WOORD EN FEES 2021-2022
Woord en Fees vir Advent 2021 tot Koninkrykstyd 2022
is nou aanlyn beskikbaar. Besoek missio.org.za
vir meer inligting oor die subskripsie-opsies. Elke intekenaar kry toegang
tot ongeveer 60 liturgieë en preekstudies. Die ideale hulpmiddel vir die
voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke.

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Telefoon: 021 864 8200 | WhatsApp-hulplyn: 079 881 2729
E-aankope: www.bybelmedia.org.za
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Ek slaan my oë op ... vanuit die stal:

'n Adventkalender

CAS WEPENER

H

ierdie is die laaste uitgawe van
Kerkbode in 2021. Die jaar is
nog nie verby nie, maar ons kry
al die gevoel van ’n einde. Kerssangdienste, prysuitdelings en jaareindfunksies versterk die belewenis.
Boonop is ons veral dié tyd van die
jaar deel van wat die bekende teoloog
Walter Brueggemann een ononderbroke inkopieseisoen noem. Volgens
hom is die gevaar dat ons in hierdie
seisoen van die verbruiker ander tye
kan vergeet. Dan rig ek my lewe in
volgens ’n kalender waarop die feesdae
Uitverkopings en Swart Vrydag en die
Lydensweg inflasie en prysverhogings
is. Die tyd wat in hierdie ononderbroke
inkopieseisoen vergete kan raak, is God
se tyd. Dit is die tyd waarin God in die
verlede dinge gedoen het; die tyd
waarin God nou aktief by ons is; die
tyd waarheen ons op pad is en God
reeds is. God se tyd is die volheid van
die tyd, maar verdamp in die Inkopieseisoen en word op die Koopkalender
vervang met my en my behoeftes.
Daar is egter ’n eeueoue kuur, ’n
vaksien wat die virus van
verbruikerisme en egoïsme kan help
teëwerk. Eintlik is dit ’n vaksien wat
soos die Pfizer-entstof ’n dubbele dosis
vereis. En beide hierdie dosisse is deel
van die skat van die kerk. Die eerste
dosis is tyd en die tweede gebed.
Met tyd as kuur word die kerk se
eie kalender bedoel, dus die kerkjaar.
Hoe help dit? Die kerkjaar rig ons. Die
kerkjaar, waarvan die Nuwejaar met
Advent aanbreek, rig ons op God en
die pad wat God met sy aarde en die
mense daarop stap. Die kerkjaar bied
weerstand teen die tydloosheid van die
ononderbroke inkopieseisoen. Dit is ’n
tyd wat haaks staan op die tyd van die
wêreld. Dit is ’n tyd wat diegene wat
hulle lewe volgens daardie kalender inrig, anders laat kyk en so dwars maak.
Mense wat die kerk se kalender ernstig
neem, word moeilikheidmakers. Hoe
so? Want hulle ontwrig daardie seisoen
waarvan Brueggemann praat. Die
koninkryk waarop hulle hoop is nie die
koninkryk waarin hulle self en hulle
eie behoeftes koning kraai nie, maar
die koninkryk waarin geringes verhoog
word. Wanneer ek dink aan mense wat
die kerkjaar vier, dink ek aan Helen
Martins van Nieu-Bethesda se figure
wat met ’n ketting aan horlosiewysers
rem.
Tyd in die vorm van die kerkjaar is

die eerste dosis van daardie vaksien,
maar om werklik deel te word van
hierdie kalender is gebed nodig. Gebed
in al sy vorme – eredienste, persoonlike gebede, tafelgebede, liedere. Die
kerkjaar se tyd word deel van my lewe
wanneer ek daardie kerkjaar beliggaam
deur te bid. Die Brasiliaans-Amerikaanse teoloog Cláudio Carvalhaes
skryf dat gebed die lewensasem van die
wêreld is. Dit is lewensasem wat die
vloei van dinge wat gebeur en die web
van verhoudings kan beweeg. Gebed is
volgens hom ’n voortsetting van Jesus
se lewe op aarde. Dit is ’n voortsetting, omdat die gebede diegene wat
bid heroriënteer in die wêreld – hulle
begin anders kyk en dan ook anders
doen. Gebed verander die wêreld, want
dit verander die mense wat die gebede
bid. Daarom is dit volgens Carvalhaes
so belangrik om gebed as ’n daad van
“with-ness” te beoefen. Dus nie net bid
nie, maar om in solidariteit met die pyn
in die wêreld te bid.
Die kerk se tyd en gebed kan ’n
kragtige kombinasie wees. Gebed is
die voortsetting van Jesus se lewe en
die kerkjaar is geskoei op die lewe
van Jesus. Daarom kan hierdie soort
gebede, soos Jesus, dinge soos dit is en
sommer net aanvaar word, ontwrig en
ondermyn in diens van die koms van
die koninkryk. En tog, tog word ook
die kerk se kalender en al my gebede
maklik ’n inkopiekalender en -lysie wat
net daardie ononderbroke inkopieseisoen dien en my eie behoeftes bevredig.
Daarom bied ons hier met die
aanbreek van die kerk se Nuwejaar
’n Adventkalender wat bedink word
vanuit die stal van Betlehem. Die stal is
die plek van “ons het nie plek vir julle
nie”; dit is die plek digby die diere en
die aarde; dit is die plek van armoede
en ongemak; dit is die plek waar daar
altyd nog ’n plekkie is vir diegene wat
nêrens anders ’n plek kan kry nie. En
belangrik, die stal van Betlehem is die
plek wat die lewende God spesifiek
gekies het om vlees aan te trek.
In ’n Kerspreek enkele jare gelede sê
aartsbiskop Thabo Makgoba: “We often
miss the place where God is birthing
something new, because like the Three
Wise Men, we instinctively go looking
for God in the places of power, in the
Courts of Herod when all the while
God is stirring to life in a borrowed
stable … insignificant, illegitimate, defenceless, tabooed people are loved by
God and God’s grace is in them. That is
where God’s love is being born. That is

where the Christmas story continues.”
Daarom is hierdie laaste uitgawe
van Kerkbode 2021 ’n uitnodiging om
hierdie Adventstyd vanuit die ongemak
en stank van ’n stal te bid. Ons bring
hierdie jaar die stal in ons huis in en
maak so van ons huis ’n stal. Tog is
dit vir bloedweinig mense moontlik
om Betlehem se stal anders te verbeel
as die stal soos uitgebeeld deur die
Inkopieseisoen. Daarom het ek my argitekvriend, Wessel van Dyk, gevra om
’n Adventkalender vir 2021 te teken wat
ons help om te bid vanuit die ruimte
vir wie daar nie altyd in ons land plek
was of is nie – die stalle van Betlehem
wat oral oor Suid-Afrika aangetref
word. Die kalender is op Kaapstad
geskoei, maar vat wat jy daar kry na jou
eie dorp of stad. Adventkalenders het
tradisioneel by elke dag ’n geskenkie.
Die geskenkies hierdie jaar is dit wat
vir ons gegee word om voor te bid.
Watter verskil gaan dit maak wanneer ek hierdie jaar vanuit ’n tentedorp
in Pretoria of Kaapstad bid? Hoe lyk
die wêreld van daar af? Ek bely, ek weet
nie. Wessel van Dyk se Adventkalender help my. En Klippies Kritzinger se
verwerking van Psalm 121 gee ook ’n
leidraad van hoe dit lyk om in Advent
2021 ’n ontheemde in Pretoria te wees,
op te kyk en te bid.
WAARVANDAAN SAL DAAR VIR
MY HULP KOM?
Ek slaan my oë op na die berge, na die
hoë plekke hier rondom Pretoria.
Waarvandaan sal daar vir my hulp
kom?
Kom my hulp van Meintjieskop, van die
Uniegeboue, die simbool van politieke
mag?
Nee, ons hulp kom van die Here, wat
hemel en aarde gemaak het.
Kom my hulp van Monumentkoppie,
van die Voortrekkermonument, simbool
van die politieke mag van die verlede?
Nee, ons hulp kom van die Here, wat
hemel en aarde gemaak het.
Kom my hulp van die hoë gebou van die
Reserwebank, simbool van ekonomiese
mag?
Nee, ons hulp kom van die Here, wat
hemel en aarde gemaak het.
Kom my hulp van Muckleneukrand, van
die groot geboue van Unisa, of die hoë
geboue van die Universiteit van Pretoria,
simbole van intellektuele mag?

Nee, ons hulp kom van die Here, wat
hemel en aarde gemaak het.
Ek slaan my oë op na die berge, na die
hoë plekke hier rondom Pretoria.
Waarvandaan sal daar vir my hulp
kom?
Ons hulp kom van die Here, wat hemel
en aarde gemaak het, wat dieselfde bly
gister,
vandag en tot in alle ewigheid.

(Oorspronklike Engels: Klippies Kritzinger;
Afrikaanse vertaling: Cobus van Wyngaard)

’N KERSLITANIE
In ons wêreld, soos in die skoot van
Maria …
Kom, Here Jesus
In al die vergete plekke, soos in die stal
van Betlehem …
Kom, Here Jesus
Bring hoop in die lewe van armes; bring
deernis in die lewe van magtiges; bring
rus in die lewe van vermoeides; bring
onrus in die lewe van oorgerustes. In ons
lewe en in ons verlanges, wie ons ook al
is …
Kom, Here Jesus
Dit is die goeie nuus:
Christus is gebore.
Christus kom weer.
En geseënd is elkeen wat bid en werk
totdat Hy weer kom.
Kom, Here Jesus! Kom gou! Amen.
Uit: Soos ŉ blom na die son draai
(Bybel-Media)

Prof Cas Wepener doseer Praktiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.

HOE WERK HIERDIE
ADVENTKALENDER?
Stap 1 – Haal hierdie middelblad uit
die koerant.
Stap 2 – Plak die Adventkalender
(sien bladsy hiernaas) iewers op.
Stap 3 – Gaan staan vanaf 1 tot en
met 25 Desember daagliks in die
stal van Betlehem, maar hierdie jaar
is die stal in Kaapstad.
Stap 4 – Gebruik die braille (ja, dit
is nogal moeilik) sleutel langs die
kalender om die dag te soek.
Stap 5 – Neem jou tyd om die
sleutel en prentjie bymekaar te pas
(daar is nie ’n regte antwoord nie).
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Skets opgedra aan my moeder, Annatjie van Dyk 1939/03/30 – 2021/11/18. Dankie vir alles. Wessel
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Universiteit van Pretoria
Kerkwees met integriteit, skep van veilige inklusiewe ruimtes
en pastoraat lê na aan die hart vir UP-proponente.

CARLI HAASBROEK, gebore op 6
November 1996, het matriek met agt
onderskeidings geslaag aan die Hoërskool Waterkloof in 2015. Sy slaag ook
haar BDiv- (met Grieks III en Hebreeus
III) en MDiv-grade albei met lof. Sy
werk die afgelope ses jaar as tutor in
Wiskunde, Wetenskap, Afrikaans en
Engels vir skoolkinders, hoofsaaklik
graad 9 tot matriek. Carli was deel van
Deo Gloria en het verskeie akademiese
toekennings behaal, onder andere die
Vise-kanselierstoekenning in 2019.
Haar skripsietema was “Transcendence
as immanent transcendence through
carnal hermeneutics,” waarin sy onder
meer gekyk het hoe ons in hierdie
vleeslike liggaam met al ons sintuie
probeer sin maak van die lewe en ook
van God. Carli het haar gemeentejaar
by Lyttelton-Oos gedoen, ’n voorstedelike eenmansgemeente en ’n diverse
geloofsgemeenskap wat ouderdom en
spiritualiteit betref. Sy het ook geleer
om kerk te wees in uitdagende tye te
midde van ’n pandemie en het baie
ervaring opgedoen wat die bediening-, bedryf- en bestuursaspekte van
’n kerk behels. Carli is passievol oor
geregtigheid, kerkwees met integriteit,
gemeenskapsontwikkeling en multikulturele bediening.
076 724 5753
carlihaasbroek92@gmail.com

LISA HOLTZHAUSEN is op 6 Julie
1994 gebore, slaag matriek in 2012 aan
die HTS Middelburg en begin haar
studies aan UP. Sy het in 2015 en 2016
die toppresteerdertoekenning gekry
en het aangesluit by die Golden Key
International organisasie. Sy was op die
Dekaansrol vir haar honneursgraad,

waar sy ook akademiese erekleure
verwerf het. Sy kry ’n onderskeiding
in haar meestersgraad. Lisa het haar
praktiese jaar by die NG gemeente
Sesmylspruit gedoen. Sy wil graag die
kerk en gemeente deel maak van die
gemeenskap deur verhoudings te bou.
Lisa stel ook baie belang in pastorale
berading en om vir mense ’n veilige
spasie te skep. Haar skripsie, “The religious experiences of sexual minorities:
A pastoral approach”, het gehandel oor
die ervarings van LGBTQ+ mense met
die kerk.
079 464 4072
lisaholtz94@gmail.com

WIHAN ROSSOUW is op 5 Februarie
1997 gebore en het in 2015 by Hoërskool Fochville gematrikuleer met nege
onderskeidings. Buiten sy teologiese
studies by die Universiteit van Pretoria, het hy baie goeie vaardighede in
musiek en leierskap. Wihan rig al vir
byna ses jaar Universiteitsoord se kerkkoor af. Hy speel verskeie instrumente
(klavier, orrel, kitaar en baskitaar) en
het sangeksamens afgelê by die Royal
Schools of Music. Wihan was op universiteit in vele leierskapposisies, onder
meer as klasverteenwoordiger en NG
Kuratorium studenteverteenwoordiger
en in verskeie studentekomitees. Hy
was betrokke by die Tuks Res Leadership Academy en het ook gewerk as
leierskapontwikkelingsfasiliteerder by
Bronze Boabab. Wihan was sedert die
aanvang van sy studies betrokke by
Universiteitsoord en het in 2019 begin
met jeugwerk by Meyerspark, waar
hy ook sy gemeentejaar voltooi het. In
2021 was hy deel van Ooskerk se internspan. Hy het ook konsultasiewerk
vir die Huisartskunde Department van
UP se mediese fakulteit gedoen oor
die verhouding tussen spiritualiteit,
gesondheid en gesondheidsorg. Hy
beoog om verdere navorsing oor die
onderwerp te doen binne die konteks
van gemeenskapsgeoriënteerde primêre
sorg. Wihan glo in ’n Skrifgesentreerde
en verhoudinggedrewe benadering tot
geloof, bediening en kerkwees.
073 489 1414
w.rossouw2@gmail.com

dissipelskap en geloofsvorming van
nuwe of jong gelowiges en
musiekbediening. Sy skripsie, “Christian marriage as religious institution
in the Dutch Reformed Church: A
historial perspective”, het gehandel
oor die ontwikkeling en patrone in die
Christenhuwelik deur die geskiedenis,
spesifiek in die NG Kerk in
Suid-Afrika.
064 160 0445
jeanvoges@gmail.com

DIENSLERAARS
JEANDRÉ SLABBERT, gebore op 3
April 1990, behaal matriek in 2008 aan
die Hoërskool Garsfontein in Pretoria. Voor sy teologiese studies het hy
klanktegnologie gestudeer by Oakfields
College in 2013 en gewerk as ’n klanken multimediakoördineerder. Hy het ’n
Golden Key toekenning by UP ontvang
en het voltyds gewerk om sy teologiese
studies te kon bekostig en homself te
kon onderhou. Jeandré stel veral belang
in Woord- sowel as kinder- en tienerbediening en uitreike. Sy skripsietema
was “’n Historiese oorsig van die evangeliese stroming in die NG Kerk en
die gevolge daarvan” en bied ’n oorsig
oor die verskeie evangeliese strominge
in die NG Kerk en hoe die besluite
wat oor jare by die Algemene Sinode
gemaak is ’n invloed of uitwerking op
die strome gehad het.
082 370 7518
jdslabb@gmail.com

JEAN-JACQUES VOGES is gebore op
18 November 1995. Hy matrikuleer in
2013 aan die Hoërskool Middelburg en
behaal sy hoër sertifikaat in musiek aan
die South African Music Institute. Hy
het verkope hanteer en was ’n instrumenttegnikus by Jean Village Music.
Tydens sy studies aan UP was hy lid
van Tuks Missions en ontvang ’n Golden Key van die Golden Key International Honour Society in 2021. Hy was
lid van die orkes van die NG gemeente
Middelburg-Suid, lid van die jeugorkes
en tienergroepleier by kerksondermure.
Jean-Jacques was betrokke as jeugwerker by Eldoraigne Familiekerk en doen
sy gemeentejaar by Pretoria-Oosterlig.
Hy stel belang in pastorale berading,

VANESSA BOUWER-KOSTER,
gebore op 26 Januarie 1977, het gematrikuleer in 1994 aan die Hoërskool
Dinamika in Alberton. Sy het ’n dogter,
Charlay (16). Vanessa ontvang haar
BA Teologie-diploma aan die AGS
Teologiese Seminarium en RAU (nou
UJ). Haar gemeente-ervaring is soos
volg: 2000-2006 – Jeugpastoor by AGS
Herlewingstad in Alberton; 2006-2008
– medepastoor by Messiah Dissipels in
Roodepoort; 2008-2016 – Keeping it
real (haar eie bediening), kleingroepbyeenkomste en preek by ’n onafhanklike kerk in Roodepoort; 2016-2018
– onder “Keeping it real” hanteer sy ’n
“coffee shop church” in Kemptonpark;
2019 tot hede – Lof- en aanbiddingsleier by NG Kerk Differentia; 2021
– Kerkraadslid met betrokkenheid by
jongvolwassenebediening, Gays Matter
bediening, Bybelstudie en Bybelskool.
Vanessa stel belang in musiek (lof en
aanbidding), prediking, opleiding en
berading en haar spesialiteitsveld is
algemene en gesinsbediening.
082 614 4460
vanessa@pursuehealth.co.za

DAAN CHRISTIAAN LEON KLOPPER is getroud met Jolene en hulle het
twee dogters, Liandre (24) en Danielle
(22). Hy het by Hoërskool Voortrekkerhoogte in 1983 gematrikuleer en
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ontvang sy BTh aan Unisa in 2013 en
sy BTh (Hons) in Sistematiese Teologie aan Unisa in 2020. Daan is ’n ingenieurskonsultant van beroep. Hy is
’n gemeenteraadslid en ouderling by
Lux Mundi en reeds agt jaar by die
gemeente. Daan het ’n passie vir die
begeleiding van nuwe lidmate en ook
kategese en geniet dit ook baie om
te preek as hy die geleentheid kry. Sy
spesialisgebied is missionale dissipelskap en geloofsvorming. By Unisa
moes hulle alle eksamens in Engels
aflê en sy skripsietema was “Dealing
with the tension between the use of
critical methods in hermeneutics
and communities of faith”. Dit was
’n oorsig van hoe die akademiese en
gemeentelike omgewings deur die
eeue met mekaar omgegaan het en
hoe ons dit vandag kan hanteer.
083 310 2678
daan.klopper@gmail.com / daan.
klopper@zutari.com

NATASHA TEN KROODEN
(BEKKIE) is gebore op 10 Augustus 1986. Sy slaag matriek aan die
Hoërskool Florida in 2004 en behaal
BTh Bybeltale in 2012 aan NWU en
Nagraadse Diploma in Teologie in
2014 aan US. Sy is ook geakkrediteer
met ’n diploma in NLP Life Coaching in 2018. Natasha was op universiteit wyd betrokke by sport, uitreike,
gemeenskapsprojekte, radio-omroeper en ’n paar studentekomitees.
Sy het ook werkservaring van NRO’s,
die film- en gasvryheidsbedryf,
kampbestuur en fasilitering, tolken taalkundebedryf en lewensafrigting. Haar ervaring in Christelike
bediening sluit in die SuperSewesbediening by Goudland 1999-2020,
jeugbediening by RoodepoortNoord, Koningskinders 2005-2008,
EJK-leidster en -koördineerder en
gemeenteraad by PUK Kandelaar
2005-2011, kleingroepkoördineerder
by Moederkerk Stellenbosch/
Kruiskerk, aflosstudent by Upington
Moedergemeente, dienswerker met
jeugopdrag by Ficksburg en Culembeek Live It Church, Hubkoördineerder vir die Imagine-beweging
en Krisis Kospakkieprojek Constantiakruin. Wat haar hart laat klop is
om saam met mense te groei en te
leer leef vanuit ons Christenwees, en
om ruimtes daarvoor te skep. Haar
passie is jeugbemagtiging, persoonlike ontwikkeling en ekumene. Haar
toegespitste diens sal gesinsbediening en gemeenskapsontwikkeling
wees.
084 874 3618
bekkie911@hotmail.com

Universiteit Stellenbosch
Aanlyn bediening, NRO-bestuur en inklusiwiteit tel onder die
fokuspunte van Stellenbosch-proponente.

DERICK BOONZAAIER is in 1973
gebore en begin sy beroepslewe as
stadsbepanner voor hy later Teologie
begin studeer het. Hy verwerf sy BA
Teologie in 2005 en BTh plus Grondtale
in 2013 aan US. In 2019 voltooi hy ’n
MBA, word gelegitimeer as diensleraar
in Maart 2020, en voltooi die MTh Bedieningspraktyk en lisensiaatvereistes
einde 2021.
Derick is al sedert die vroeë 1990’s
in die NG Kerk en elders betrokke in
bediening met musiek, prediking, berading, opleiding, kampe, ensovoorts.
Vanaf April 2020 dien hy met
groot vreugde as leraar by Ottery NG
gemeente, met Kenridge NG gemeente
se seën. By Kenridge help hy as een van
die musiekleiers sedert 2015, en die
laaste paar jaar ook met begeleiding
van byeenkomste en ’n Bybelskool vir
Tygerberg Mediese Kampus, asook
met die versorging van seniors tydens
Covid.
Tydens die pandemie begin hy
Care4Carers, ’n nasionale aanlyn
trauma beradingsnetwerk om hospitale
en personeel te ondersteun, en bestuur
daarna die Wes-Kaapse tak van die
nie-regeringsorganisasie HospiVision
vir ses maande, met fokus op hospitaalpastoraat en die lei van die veranderingsbestuurproses.
Gemeentes waar hy net voor Covid
betrokke was met prediking en musiek
sluit in Kuilsrivier-De Eike en Brackenfell-Proteahoogte. By Durbanville
Moedergemeente lei hy musiek by
jeug- en familiedienste (2003-2004),
asook aanddiensmusiek en prediking
(2010-2012). Tydens 2004-2006 was hy
voltyds predikant by Logos-gemeente,
met fokus op jeug en musiek. NG Durbanville-Bergsig het hom vir prediking
en musiekbediening gekontrakteer van
Mei 2007 tot einde 2012 (insluitende
vier maande se instaan as prediker vir
ds Teyo Smit na sy aftrede).
Derick is op die skoolverlaterskampbestuur- en aanbiddingspan, en gaan
in 2022 ook betrokke wees by Stellenbosch se eerstejaarskamp.
Sy passie is prediking, pastoraat,
jongmense, strategiese bestuur,
spanbou, en musiek. Hy het ondervinding in alle fasette van bediening,
insluitende begrafnisse, huwelike
(huweliksbevestiger vanaf 2005), hospi-

taalbesoeke, siekeversorging, traumaberading, ensovoorts.
Buiten stadsbeplanning het hy ook
ervaring as besigheidseienaar, projekbestuurder, direkteur, algemene
bestuurder, operasionele bestuurder,
kliëntediensbestuurder en logistieke
bestuurder vir plaaslike en internasionale maatskappye, insluitende plasings
in die buiteland.
Derick is getroud met Rouche, en
is pa van ’n 13-jarige seun sowel as ’n
2½-jarige dogtertjie.
082 333 6012
dbplanning@gmail.com

MARELI ENGELBRECHT is op 27
Mei 1992 gebore en het in die Noordelike voorstede van Kaapstad grootgeword. Sy het in 2010 aan die Tygerberg
Hoërskool gematrikuleer waarna sy vir
’n jaar by die Wes-Kaapse Departement
van Onderwys gewerk het. In 2012
begin sy mode-ontwerp studeer aan
die Kaapse Skiereilandse Universiteit
van Tegnologie. Sy behaal in 2014 ’n
Nasionale Diploma in mode-ontwerp.
In 2016 begin sy BTh aan die Universiteit van Stellenbosch studeer en skuif
in 2017 na die voltydse BDiv-graad.
In 2020 behaal sy die MDiv-graad
(Ou Testament onder leiding van prof
Juliana Claassens) cum laude. Haar
minitesis getitel “Acquaintance rape in
Jeremiah 13:20-27: Resisting genderbased violence” spreek van haar passie
vir inklusiwiteit, gemeenskapswerk en
om die volle kanon van die Bybel te benut. Sy doen in 2021 haar gemeentejaar
by die NG Gemeente Parowvallei-Oos
waar sy in alle aspekte van die bediening diensbaar was. Sy is ’n direkteur
by die gemeente se nie-winsgewende
organisasie en is veral passievol oor
kinder- en jeugwerk. Sy is in ’n vaste

Stefan Fourie

verhouding met prop Heinrich Niehaus, en sy is beroepbaar.
074 712 2938
mareli.engel@gmail.com
STEFAN FOURIE is op 11 Julie 1992
gebore en matrikuleer in 2010 aan die
Afrikaanse Hoërskool Kroonstad. Hy
het direk na skool in die sendingveld
beland en verskeie lande in die MiddeOoste, Verre Ooste, sowel as Afrika en
Amerika bedien. Stefan hou daarvan
om die buitelug te verken en om
aktief te wees. Hy het sy MTh by die
Universiteit Stellenbosch behaal, met
sy skripsie wat gefokus het op aanlyn
bediening, aanlyn ruimtes, liturgie, en
hoe die Vierde Industriële Revolusie
kerkwees beïnvloed.
Stefan dien al vanaf 2016 in NGK
Parow-Panorama met familiebediening
as sy fokus. Hy is passievol oor mense,
het ’n gemaklike persoonlikheid, leer
maklik, en is baie aanpasbaar. Hy is
ook baie passievol oor die kerk, en
hou van vernuwing. Stefan se MTBI
persoonlikheidstipe is ESFP.
076 608 6405
stefanfourie0@gmail.com

MICAELA WAHL is saam met ’n
tweelingsuster gebore op 27 Mei 1996
in Krugersdorp aan die Wes-Rand.
Sy het grootgeword in Secunda en sy
matrikuleer in 2014 by Nico Malan
Hoërskool, Humansdorp. Micaela het
in 2015 haar teologiese opleiding begin
by Universiteit Stellenbosch. In 2019
behaal sy die graad BDiv cum laude, en
in 2020 haar MDiv (Nuwe Testament
onder leiding van prof Jeremy Punt),
ook cum laude. Haar skripsie is getiteld
“The rhetoric of violence: Reading Revelation 19:11-21”. As erkenning vir haar
uitnemende akademiese prestasie, ontvang sy die Dekaanstoekenning (2019),
die Rektorstoekenning (2020) en Goue
Sleutel (2020). In 2021 doen sy haar
gemeentejaar by NG Kerk Jeffreysbaai
en was sy by alle aspekte van die bediening betrokke. Eenheid, diversiteit en
om leerbaar te wees, is vir Micaela baie
belangrik om soos die een Liggaam
van Christus te funksioneer. Micaela is
in ’n ernstige verhouding met Wouter
Stander, tans in Jeffreysbaai en sy is
beroepbaar.
060 975 5105
micaela.wahl@gmail.com
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Universiteit van die Vrystaat
Skrifgetroue prediking, pastoraat en apologie interesseer Vrystaat-proponente.

FRANS PETRUS DU TOIT
is op 20 Maart 1975 te Bloemfontein gebore. Frans het
gematrikuleer aan Hoërskool
Jim Fouché in 1993. Hy behaal aan UP die graad BIng
(Elektries) in 1997, aan BISA
(deur NWU toegeken) die
graad BTh in 2009, aan die
Universiteit van die Vrystaat
die grade BA (Hons) Teologie
(Sendingwetenskap) in 2014 en
MA Teologie (Sendingwetenskap) in 2017. Sy skripsie het
gehandel oor “Die evangelie in
menslike konteks: Evangeliebediening in verhouding met
die vrese en drome van Sothosprekende mense in ’n landbouomgewing.” Hy het sy kerklike
vorming voltooi onder mentorskap van ds Deseré de Beer by
NG gemeente Hoopstad. Frans
is getroud met Wanna en het
drie kinders, Magriet, FransPetrus en Christoff. Sy passie in
die bediening is om mense te
bemagtig om oor grense saam
te werk en saam te groei tot
’n gemeenskap waarin God se
koninkryk op sigbare maniere
kom.

DYLAN ALLEN is op 23 Oktober
1997 in Roodepoort, Gauteng gebore.
Hy het gematrikuleer aan Hoër Volkskool Heidelberg in 2015. Aan die
Universiteit van die Vrystaat behaal
hy die graad BDiv in 2019 en aan die
einde van 2020 sy MDiv. Sy skripsie
het gehandel oor “Blessing and the
Prosperity Gospel: A contextual interpretation”. Hy het sy gemeentejaar by
NG Kerk Kimberley-Vooruitsig onder
leiding van ds Conrad Swart en ds
Zach Blomerus voltooi. Sy belangstelling in die bediening vloei vanuit die
oortuiging dat hy geroep is om nederig
in diens van Jesus Christus te staan, en
Skrifge-trou die evangelie aan ’n gebroke wêreld te verkondig. Belangrike
fokuspunte in sy bediening is Skrifgetroue prediking met ’n liefde vir mense,
veral bejaardes en die jeug, en ook
sendingwerk binne die plaaslike opset.
Dylan stel belang om ’n volle VDM vir
elke persoon te wees.
082 872 4921
dylanallen265@gmail.com

DOMONIC BASSON is op 22 Februarie 1997 in Port Elizabeth, Oos-Kaap
gebore. Hy matrikuleer in 2015 aan die
Hoërskool Fichardtpark in Bloemfontein. In 2019 behaal hy aan die Universiteit van die Vrystaat sy BTh-graad,
en aan die einde van 2020 sy MDivgraad. Sy skripsie was oor “A rhetorical
analysis of Psalm 136 and its literary
context.” Hy het sy gemeentejaar by
NG Kerk Langenhovenpark in Bloemfontein voltooi onder die leiding van ds
Riaan Stander.
Hy het in sy derde jaar (2018) met
beide Grieks en Hebreeus aangegaan
en is tans besig met sy honneursgraad
in Hebreeus. Domonic is sterk oortuig
dat hy geroep is vir die bediening. Sy
fokus is rondom jeugbediening, pastoraat, gemeenskapsbetrokkenheid en
erediensbediening.
Domonic is oortuig dat ’n mens
altyd meer kan leer en hy wil te alle tye
’n leerbare gees behou.
063 989 8223
bassondomonic@gmail.com

DANIE DE JONGH is op 14 Mei 1993 in Bothaville,
Vrystaat gebore. Hy matrikuleer aan Hoërskool Salomon
Senekal in 2011 en behaal beide sy BDiv (2019) en sy
MDiv (2020) aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy
skripsie het gehandel oor “Sekondêre trauma: ’n Verkennende pastorale betrokkenheid.” Hy het sy gemeentejaar
by NG gemeente De Duin voltooi onder leiding van dr
Carel van der Merwe. Danie is passievol oor die bediening en is oortuig dat hy geroep is om in diens van die
Here te staan.
076 102 0662
djf.dejongh@gmail.com

084 549 6312
franswanna@gmail.com

WILLIE BEETS is op 18 Januarie 1997
in Kimberley in die Noord-Kaap gebore.
In 2015 het hy by Jim Fouché Hoërskool
in Bloemfontein gematrikuleer. Aan die
UV behaal hy ’n BDiv (2019) en MDiv
(2020). Sy skripsie was oor “The right
(law) of freedom of religion against the
abuse of women in religious groups”. Hy
het sy gemeentejaar by NG gemeente
Kimberley-Bakenskop onder leiding van
ds Arina Zandberg voltooi.
Willie is besig om sy Nagraadse
Diploma in Teologie te voltooi.
Sy belangstellingsfokus in die bedie-ning
is by pastorale sorg,
kleingroepbediening en jeug.
079 899 6830
wmbeets@gmail.com

LUNETTE VISSER is op 19 Desember 1996 te Bethlehem, Vrystaat gebore. Sy het gematrikuleer
aan Hoërskool Reitz in 2015. In
2019 het sy aan die Universiteit
van die Vrystaat haar BTh-graad
behaal, en aan die einde van 2020,
haar MDiv-graad. Haar skripsie
vir die voltooiing van die MDivgraad het gehandel oor: “The
concept φοβος in the main letters
of Paul”. Sy het haar gemeentejaar
voltooi by die NG Kerk Berg-enDal in Bloemfontein onder die
leiding van ds Jan Lubbe. Sy het in
haar derdejaar (2018) met beide
Grieks en Hebreeus aangegaan
en het in 2021 begin met haar
honneurs in Hebreeus. Sy is tans
ongetroud, maar verloof aan haar
klasmaat, Domonic Basson. Lunette se roeping lê in die wete dat
Jesus Christus leef en dat sy in sy
diens wil staan. Haar belangstellings sluit in jeugwerk, pastoraat,
gemeenskapsbetrokkenheid, omgee vir die bejaardes en erediensbediening. Sy wil verantwoordelik met die Skrif te werk gaan
en poog om binne die huidige
konteks ’n boodskap vir God se
kinders te bring.
071 403 5507
lunette.rtz@gmail.com

ERNST GOTTSCHALK is op 1 Junie
1989 in Bloemfontein gebore. In 2007 het
hy by Hoërskool Staatspresident Swart
in Brandfort gematrikuleer. Hy behaal ’n
diploma in Jeugontwikkeling in 2013 aan
Unisa en sy BTh in 2017. Daarna studeer
hy aan die Universiteit Stellenbosch waar
hy sy Nagraadse Diploma behaal, en in
2020 behaal hy sy MDiv aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy skripsie was oor
“Die rivier van rykdom in die kerk (330550 nC)”. Hy het sy gemeentejaar by NG
Heuwelkruin voltooi onder leiding van ds
Mauritz Heyneman. Danie is besig met
verdere studies in Sistematiese Teologie
en hy stel veral belang in Apologie.
072 395 4554
errie8906@gmail.com
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DIENSLERAARS

JACQUES CHARLES ELSE
(JACQUES) is op 6 Augustus
1969 in Bloemfontein gebore. Hy
matrikuleer in 1987 aan Hoërskool Secunda waarna hy by die
Suid-Afrikaanse Polisie aansluit.
Hy is getroud met Elbie en het ’n
18-jarige seun, Juann. Hy verwerf
sy Nasionale Diploma in Polisieadministrasie in 1994 aan die
Technikon SA. ’n Pad van genade
bring hom na vele omswerwinge
uit by teologiese studies. Jacques
behaal sy BTh aan die Universiteit
van die Vrystaat in 2017 waarna
hy dan ook sy MTh aan dieselfde
universiteit in 2020 verwerf met
spesialisering in Praktiese Teologie. Sy skripsie, getiteld “Die skuif
van Groot Opdrag tot Missio Dei
– ’n praktiese teologiese besinning oor lidmaatperspektiewe” is
onder leiding van dr Nico Mostert
ingedien. Sy gemeentejaar is onder
mentorskap van ds Charles James
van Pellisier gedoen en Woordbediening het onder ds Robbie
du Toit te Estoire NG gemeente
geskied. Sy fokus is op Skrifgetroue prediking/Woordbediening,
praktiese teologie en pastoraat.
082 557 2680
else777@gmail.com

DIRK DU PREEZ is op 1
Desember 1968 gebore te
Ladysmith, KwaZulu-Natal.
Hy matrikuleer in 1986 aan die
Hoër Tegniese Skool Vereeniging. Dirk behaal ’n Diploma in
Bybelkunde in 1995, ’n Hoër
Diploma in Etiek in 1998 en ’n
BTh-graad in 2019. Sy skripsie
het gehandel oor: “A Biblical
perspective on the marginalization of the lesbian, gay,
bisexual and transgender community”. Hy het sy gemeentejaar
voltooi aan die NG gemeente
Deneysville onder die mentorskap van ds Carlie Schiel. Dirk
is getroud met Lydia en hulle
het drie kinders wat reeds in
beroepe staan. Sy roeping tot die
bediening dateer terug tot 1985
wat hy die oortuiging het dat hy
voltyds in diens van Christus
wil staan. Sy passie vir gemeentebediening word ondersteun
deur ’n belangstelling
in Homiletiek en ’n begeerte
om die evangelie van Christus
teenoor alle mense te leef.
083 387 6837
dirkdupreez36@gmail.com

JOHN MATTHEWS is op 5
Junie 1975 gebore in Worcester
in die Wes-Kaap. In 1993 het hy
gematrikuleer aan Welkom-Gimnasium. Hy het ’n BA in Teologie
aan UV gedoen en ’n BDiac by
Unisa. Verdere opleiding sluit in
’n Veritas-fasiliteringsertifikaat,
Life coach, kort kursusse in sosiale
media-bemarking, strukturele
verandering binne organisasies,
kommunikasie en konflikhantering. John was jeugprediker
by NG gemeente Vaalpark van
2003 tot 2018, daarna was hy die
uitvoerende hoof van die VCSV
van Suid-Afrika tot 1 November
2021. Hy is passievol oor die jeug
van Suid-Afrika en het ’n organisasie sonder winsbejag wat fokus
op jeugontwikkeling. John is ook
deeltyds by NG gemeente Vier
Ankers (Sasolburg) betrokke met
die fokus op jeug en gemeenskapontwikkeling. Hy is getroud
met Louise, ’n mediese dokter
en het twee dogters Jumarie en
Johanise. Persoonlike welstand is
vir hom belangrik, daarom het hy
mentors wat hy gereeld sien. Hy
beskou dit as ’n voorreg om die
evangelie met mense te deel.
084 522 3587/084 375 3587
matthews.john.p@gmail.com

DR JUANITA MEYER
(NÉÉ LOUBSER) is gebore op 18
Januarie 1981 te Nylstroom. Juanita
het gematrikuleer aan Afrikaans
Hoërskool Sasolburg in 1999. Ná ’n
werksvakansie in Engeland in 20002001, begin sy in 2002 BA Teologie
met Sielkunde as hoofvak aan die
Universiteit van Pretoria studeer.
Juanita voltooi haar
studies in 2011 met ’n PhD in Praktiese Teologie (Pastorale Terapie).
Haar tesis was getiteld “The psychosocial and spiritual narratives of
adolescent orphan boys, affected by

HIV and Aids, fatherlessness and
poverty: A postfoundational notion
of Practical Theology”. Met ’n honneursgraad in Sielkunde en ’n MA in
Pastorale Gesinsterapie, is Juanita ’n
geregistreerde berader by die Raad
vir Gesondheidsberoepe (RGB) en
bedryf sy deeltyds ’n privaat praktyk
in pastorale gesinsterapie.
Sy is tans ’n voltydse dosent in
Praktiese Teologie by die Fakulteit Teologie en Godsdiens, by die
Universiteit van die Vrystaat. Haar
navorsingsfokus is gerig op manlikheid en spiritualiteit in Suid-

Namens die Kuratorium van die NG Kerk Vrystaat en die Fakulteit
Teologie en Religie (UV) word die proponente en diensleraars wat in
2021 gelegitimeer is, van harte gelukgewens en seën op jul
bediening toegebid.

RENÉ WESSELS is op 28
Februarie 1995 te Bloemfontein, Vrystaat gebore. Sy het
in 2014 gematrikuleer aan
C&N Meisieskool Oranje in
Bloemfontein. In 2019 behaal
sy haar BDiv aan die UV en
aan die einde van 2020 haar
MDiv. Sy het einde van 2021
ook haar Nagraadse Diploma
in Teologie behaal. Haar
skripsie het gehandel oor “Die
bydrae van geloofsvorming
by jong volwassenes (1824) wat trauma in NG Kerk
gemeentes opgedoen het”. Sy
het haar gemeentejaar by NG
Moedergemeente Riebeeckstad
voltooi onder die leiding van
ds Christo Nel. Haar belangstelling in die bediening volg
vanuit die oortuiging dat sy
geroep is om met ’n dienende
gees in diens van die Here en
sy kerk te staan. Haar fokus lê
in die suiwer verkondiging van
God se Woord as waarheid en
om alle ouderdomsgroepe en
hulle bedieninge met oorgawe
te bedien.
072 063 8155
rene3vt@gmail.com

Afrika, en die ontwikkeling van ’n
interkulturele terapeutiese navorsingsraamwerk in die konteks van die
pastoraat en trauma.
Haar bedieningsfokus en -roeping
is derhalwe gerig op die ontwikkeling van ’n pastorale-sorg-gesindheid
binne gemeentes. Juanita is dertien
jaar getroud met Stefan Meyer, en is
geseën met een seun, Milan (9), en
twee dogters – Mieke (7) en Minay
(2).
082 551 0793
MeyerJ1@ufs.ac.za
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So jy het teologie studeer …
Anandie Greyling en Marileen Steyn het vir 15 van 2021 se nuwe gelegitimeerdes
dieselfde vraag gevra: Waarmee stap jy weg na jou teologiese opleiding?

O

or die afgelope jaar het ons
(Anandie en Marileen) met
verskeie mense oor hulle studies, vakgebiede en terreine van kundigheid gesels as deel van ons rubriek
“So what”.
Die naam “So what” is eintlik vir die
twee van ons van besondere waarde.
Dit het sy oorsprong in ons eie
studies as teologiestudente. Laataande
sou ons in Anandie se kommune sit
en vir mekaar vra: “So what?” Selfs al
kry ons ’n onderskeiding, selfs al druip
ons, wat is daardie een ding wat ons
wegvat en altyd sal onthou van hierdie
taak, hierdie toets, hierdie mondeling,
hierdie module?
Terugskouend onthou ons plek-plek
minder as wat ons (en ons dosente) sou
hoop. Maar na ons ses jaar van studies
is daar tog die goed wat vasgesteek het.
Die ‘so what’-dinge wat ons onherroeplik verander het.
En dít is hoekom ons dit goedgedink
het om hier aan die einde van ons jaar
se rubriek en aan die einde van ’n nuwe
groep gelegitimeerdes se studies vir
hulle te vra wat hulle ‘so what’ is.
Op ’n manier het ons (Marileen
en Anandie) navorsing gedoen onder
hierdie groep. Wat volg is die kerntemas wat van hulle antwoorde na vore
gekom het.
God is groter as wat ons kan verstaan
Verskeie van hierdie gelegitimeerdes
het gedeel hoe hulle teologiese studies
hulle diep onder die indruk van God se
grootheid gebring het. Soveel soos wat
hulle weet, so min weet hulle en ook
dit, het hulle besef, is goed.
“Die studies het my insig en verstaan
van teologie verbreed en my net weer
onder die indruk gebring van God se
grootheid en almag, die Gans Andere,
daar is niemand soos Hy nie, Vader,
Seun en Heilige Gees.” – Piet Delport
“Ek voel wel, dat daar nog soveel meer
is om te leer en my hoop vir myself
is, om altyd meer te wil leer. Sodat ek
nooit sal dink ek weet nou alles nie.” –
Lunette Visser
“Na ses jaar van teologiese opleiding
is die belangrikste ding wat ek vat om
altyd ’n leerbare gees te hê. Dit sal
’n fout wees om ooit te voel asof ons
reeds alles weet van God.” – Domonic
Basson
“Teologie het my nederig gemaak in

wat ons weet van God. Ons sal nooit
God in ’n boks kan ontleed nie, maar
dit maak ’n mens nuuskierig om meer
en meer van/ oor God te leer.”
– Micaela Wahl

“Ek het ’n diep liefde ontwikkel vir die
Bybel en die Bybelse tale wat ek altyd
sal koester om net meer en meer te
leer van God se Woord.”
– Domonic Basson

Hulle is lief vir God se Woord
Vir hierdie groep, staan God se Woord
steeds sentraal tot hulle studies. Die
opleiding, blyk dit, het juis hulle respek
en liefde vir God se Woord (en die
verkondiging daarvan) versterk.

“Vandag stap ek weg met ’n kritiese
‘mindset’. Ek stap weg met die nodige
‘tools’ om die Bybel verantwoordelik te
lees en te gebruik. – Micaela Wahl

“Ek stap weg met ’n ongelooflike diep
gevoel van eerbied teenoor die Woord
van God, en ’n gevoel van opwinding
om daarmee te werk. Sodat ek altyd
nuut kan interpreteer en my beste kan
doen om die teks se tyd en my tyd te
lees, om sodoende, God se wonderlike
boodskap met ander te kan deel.” –
Lunette Viser
“My ervaring het my geleer dat ek
deurentyd in nederigheid voor Hom te
staande moet kom, met my teologiese
kennis as begronding, maar smagtend
na sy wysheid.” – Juanita Meyer

"

Ons is dankbaar
om te sien dat
teologie-studeer ook
die gelegitimeerdes
kon versterk in hulle
geloof en roeping.
Meer as enige iets
is ons diep geraak
deur die refrein wat
telkens by die nuwe
gelegitimeerdes
voorkom:
“Soli Deo gloria!”
Aan God alleen
die eer!

Hierdie rubriek word aangebied
in samewerking met en met
ondersteuning van die Taakspan
vir Teologiese Navorsing
(Wes-Kaap).

Teologie-studeer is ook ’n Gods- en
geloofservaring
Die woord ‘studeer’ herroep beelde
van boeke en toetse en alles wat met
die kop te make het. Tog het van die
nuwe gelegitimeerdes ook ’n Gods- en
geloofservaring deur hulle studies gehad. Hulle praat van groei, roeping en
diensbaarheid tot God se wil.
“Die gesegde is toe verkeerd. Die een
wat sê dat slegs jong boompies gebuig
kan word. Tydens my opleiding het
ek net besef hoe God se genade baie
groter is as wat ek my altyd voorgestel
het … Hierdie ou boom is opnuut
gebuig … en ek besef dat God my elke
dag nog buig, elke dag nog vorm na sy
wil. Met geduld wat net ’n heilige God
kan hê.” – Dirk du Preez

so dikwels in argumente en debatte
betrokke, want ek glo ek is reg, dat
ons vergeet dat God vir ons die weg
aandui na wat Hy wil hê, hetsy deur
die Bybel of watter ander instrument
Hy ook al goed dink.”
– Hen vd Walt
“Maak tyd vir ’n refleksie na elke dag
en dink na oor die argumente wat jy
gevoer het en wat jy geleer het.”
– Willie Beets
Teorie en praktyk loop hand aan hand
Teorie is goed en wel, maar hierdie
groep weet dat teorie en praktyk
mekaar nodig het. Dit lyk vir almal
verskillend. Vir party is die belangrikste om net te onthou dat teorie en
praktyk mekaar nodig het terwyl ander
ook wonder oor hoe daardie praktyk
kan lyk.
“Die teorie en praktyk moet by mekaar uitkom.” – Jacques Else
“Daarom is dit vir my belangrik
om teologie te gaan leef en wys dat
teologie nie net vir dié is wat dit
studeer nie, maar dat dit vir almal is.”
– Danie de Jongh

“My opleiding het vir my as gelowige
gehelp om te groei en sal altyd ’n groot
deel wees van hoe ek dink, redeneer en
die wêreld om my interpreteer.” – Lisa
Holtzhausen

“… om die brug tussen die teologiese
fakulteit en die gemeente te bou; om
dit wat ek in die akademie geleer het,
vir die gemeente te vertaal.” – Carli
Haasbroek

“Ek stap in die bediening van die
pastoraat in met ’n nuutgevonde
bewustheid van my geroepenheid …” –
Juanita Meyer

“Teologie vir my is ‘justice’ binne ’n
‘unjust’ wêreld, of wil ten minste dit
wees. Teologie bring nie die maklike
oplossings nie, maar wil mense ontmoet juis binne ons seer en gebrokenheid.” – Danie de Jongh

“My roeping was nog altyd vir my
duidelik, maar die ‘Bedienaars met
Erediensbevoegdheid’-kursus het
my gehelp om gereedskap te kry …
Insette deur professionele begeleiers
het gemaak dat hierdie jaar nie net ’n
leersame ervaring was nie, maar ook
’n geestelike reis.” – Hannetjie Nel
“Die Here het deur mense my geroep
om vir Hom te gaan werk en dit is
wat ek met my hele wese gaan probeer
doen.” – Jeandré Slabbert
“God Drie-enig is my passie en ek is
so dankbaar om dit op dié wyse te kan
uitleef.” – Piet Delport
“Ek het geleer om nie my wil met
dié van God te verwar nie. Ons is

“Ons lewe moet alleen aan Hom gewy
wees. Soli Deo gloria.” – Dylan Allen
So wat is die ‘So what’ dan van teologie studeer?
Vir ons was dit besonders om weer te
onthou dat die kerk nie net besig is met
’n worsmasjien nie, maar met individue, geroepenes wat opreg lief is vir
God, erns maak met God se Woord en
God se wêreld.
Ons is dankbaar om te sien dat teologie-studeer ook die gelegitimeerdes
kon versterk in hulle geloof en roeping.
Meer as enige iets is ons diep geraak
deur die refrein wat telkens by die
nuwe gelegitimeerdes voorkom: “Soli
Deo gloria!” Aan God alleen die eer!
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AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by
lida@tydskrifte.co.za
BEROEP: Prop Dylan Allen van KimberleyVooruitsig na Bothaville; dr JJ de Bruyn van
Dundee-Suid na Warmbad-Wes; ds DM (Danie)
Ferreira (emeritus) na Pretoria-Tuine; prop Marthinus Jacobus Heymans na Marble Hall.
AANVAAR: Prop Jan Hendrik Coetzer van
Durbanville na Vaalwater; prop Brits Janse van
Rensburg van Aan-die-Berg na Harare.
WES-KAAPLAND

30 Nov 2021 geëmeriteer. Die erediens
waartydens ds Le Roux sy akte van demissie
ontvang het, was op 28 Nov 2021 (Ds BHJ
du Pisanie,
Ringsvoorsitter, 16.11.2021).
NOORD-KAAP
BEVESTIGING
Prop Chrisna Jansen van Vuuren is op 14
Nov 2021 by NG gemeente Mafikeng deur
prof Johannes Jacobus Knoetze bevestig as
diensleraar (Alta Pretorius, Administratiewe
beampte, 16.11.2021).
RINGSITTING
Die sitting van die Ring van Mafikeng het
plaasgevind op 26 Nov 2021 te NG gem
Kameelboom (Alta Pretorius, Ringskriba,
16.11.2021).
VRYSTAAT
BEVESTIGING
Prop Natasha du Plessis is beroep na NG
gemeente Luckhoff. Haar bevestiging vind
plaas op 15 Jan 2022 en haar intreepreek
op 16 Jan 2022. Sy is tans by die Moedergemeente op Bronkhorstspruit waar sy onder
leiding van dr T Erasmus uithelp.

EMERITAAT
Ds Johannes Hendrik (John) le Roux (foto)
van die NG gem Kuilsrivier-Suid het op

HOËVELD
DEMISSIE
Ds Lorinda Schoonwinkel van Southcrest
gemeente lewer haar afskeidspreek op
26 Des 2021 om 09:00. Sy emigreer en sal
haar akte van demissie ontvang (Natalia
Strydom, Konsulent, 22.11.2021).

Die vakature-advertensies verteenwoordig
die standpunte van die adverteerder
en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Hierdie publikasie is saamgestel deur twee liefhebbers en
bewonderaars van die treffende en besondere mooi NG
kerke in ons land. Ons oortuiging is dat daar soortgelyke
lesers is wat die omvang van hierdie uitgawe sal geniet. Ons
het 139 kerke in hierdie volkleur glansbundel saamgevat,
sommige in minder en ander in meer detail.
Met die inligting en fotos tot ons beskikking, het ons in baie
gevalle ’n formaat gevolg. Eerstens is daar ’n beskrywing van
die dorp en sy ligging asook van die kerk in die dorp. Daarná
die ouderdom en die argitek van die kerk. Ons volg ons
doelwit deur ’n argitektoniese beskrywing aan te bring, met
’n uiteensetting van die kerk se samestelling binne. Laastens
bied ons ’n samevatting van die kerk se uiterlike omgewing.
Ons lewe in die hoop dat elke kerkliefhebber hierdie boek as
’n koffietafelpronkstuk sal benut. Ons is ook daarvan oortuig
dat argitekvolgelinge die inhoud sal kan waardeer. Dit is met
spyt dat ons moet melding maak van die verwaarlosing van
enkele kerke wat ons tydens ons besoeke teëgekom het.
Armoede en ontvolking van die platteland het sy merk
gelaat.

Helaas, teen die lae prys van R270 is ons oortuig dat
hierdie as ’n ideale Kersgeskenk sal dien. Bestellings
kan deur ons webwerf www.NGKerfenis.co.za geskied.
Andersins per e.pos aan NGKerfenis@mweb.co.za met
u naam, blyplek, selfoonnommer, die naaste Postnet
adres en die aantal boeke wat u benodig.
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VAKATURES
VASTETERMYNPREDIKANTSPOS
Die drie kusgemeentes van Namakwaland, Alexanderbaai, Port Nolloth en Grootmist het
ter wille van ’n effektiewe evangeliebediening ’n kombinasie-ooreenkoms met mekaar
aangegaan. Hierdie drie gemeentes glo dat hulle gesamentlike missionale bediening ’n
groter impak sal hê in hierdie mees noordwestelike hoek van die land.
Belangstellendes wat geroepe voel om in die avontuurlike uitdagings van hierdie besondere
konteks te bedien, is welkom om aansoek te doen vir hierdie tweejaartermynpos.
Rig alle CV’s aan ds Sarize Retief by sarize1@hotmail.com
Kontak gerus ons verteenwoordigers by elke gemeente vir meer inligting:
Ds. Sarize Retief (konsulent) – 083 791 0724
Port Nolloth: Andre Bester – 083 269 5433 (slegs na ure)
Grootmist (Kleinzee): Jenny Mostert – 083 708 8947
Alexanderbaai: Dana / Carla – 076 089 7585 of 082 469 6400
Aansoek sluit op 12 Desember 2021 om 24:00.
Diensaanvaarding vanaf 1 Maart 2022, maar kan ook onderhandel word.
Namakwalandse Kusgemeentes
Wie is ons?
Die drie Namakwalandse kusgemeentes is gehoorsaam aan die roeping van die Here om
volledig kerk te wees in hierdie afgeleë deel van die land. Ons is oortuig dat die Here ons
seën met middele en mense om sy koninkryk hier te bou tot voordeel van alle mense in
hierdie streek. Ons volg vir Jesus Christus en laat Hom toe om ons te vorm tot diens aan
Hom, mekaar en almal in die omgewing. Ons wil die evangelie deel met alle mense wat
ons pad kruis.
Ons ligging is geografies oor ’n uitgestrekte gebied, terwyl ons diversiteit uniek is. Dit stel
groot uitdagings aan kerkwees in ons konteks. Daarom beskou ons ons eredienste as
die sentrale gebeurtenisse van waaruit God ons bemoedig, opbou, toerus, en ïnspireer
vir ons reis met Hom en die gemeenskap. Ons verwagting is dat al drie gemeentes elke
week bedien sal word.
Ons behoefte…
Om dit te laat geskied, oordeel ons dat ’n gelegitimeerde predikant wat oor so veel as
moontlik van die volgende bewese vaardighede beskik, ons behulpsaam kan wees om
hierdie roeping volhoubaar te leef:
•
liefde vir prediking en pastoraat,
•
bewese ervaring van gemeenskapsontwikkeling,
•
kennis van missionale ekklesiologie,
•
waardering en begrip vir plattelandse mense,
•
vaardighede om mense toe te rus en te bemagtig vir dienslewering,
•
geestelike “coaching” en mentorskap van kandidate in die verskillende bedieningsbane,
•
ontwikkeling en bemagtiging van leierskap,
•
ervaring in die transformasie van gemeente-kultuur,
•
alle pligte soos omvat in Artikel 9.
Ons is verder van mening dat ’n predikant wat met meer as 20 jaar bedieningservaring,
nie kinders op skool het nie en bereid is om gereeld oor medium en lang afstande te reis,
waarskynlik gemaklik sal wees met die uitdagings wat die pos bied.
Alle aansoek moet asseblief vergesel word met die volgende:
•
Volledige CV van nie meer as drie bladsye nie
•
Drie Referente
Vergoeding:
’n Traktement en byvoordele volgens die riglyne van die Algemene Sinode sal onderhandel word.
Die kerkrade behou die voorreg om nie n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Besoek www.kerkbode.co.za

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Buffeljagsrivier is ’n landelike gemeente, geleë net buite Swellendam. Die gemeente is 64
jaar oud en het ongeveer 250 lidmate. Die hoof- ekonomiese aktiwiteit in die bedieningsarea is boerdery en dit sluit dus verskeie plaas besoekpunte sowel as lidmate in die nabye
woongebiede in.
Ons gemeente wil ’n tuiste wees waar God se liefde tasbaar is en sodoende elkeen toerus
en uitstuur. Ons gemeente bestaan uit alle ouderdomsgroepe.
Ons as NG Kerk Buffeljagsrivier kan nie wag om aansoeke van passievolle leraars te ontvang nie. Die geskikte kandidaat moet ’n voorliefde vir mense op alle ouderdomsvlakke
hê en aan die volgende vereistes voldoen:
Leraarsprofiel
• Moet pligte van Artikel 9, soos uiteengesit in die Kerkorde, nakom.
• Moet betrokke wees in die gemeenskap en die gemeente lei en dien.
• Die gemeente se behoefte is ‘n leraar wat passievol en Skrifgetrou onderrig en leer.
• Goeie menseverhoudinge, aanpasbaarheid, toeganklikheid en pastorale versorging is
vir ons baie belangrik.
• Ten minste vyf jaar ondervinding wat enkelpredikant gemeentewerk insluit.
Vergoeding
Ons bied vergoeding volgens sinodale skaal vir predikante aan en die vergoeding sluit
ruim pastoriebehuising op kerkperseel in.
Indien jy geroepe voel om vir hierdie opwindende pos aansoek te doen, stuur asseblief
jou volledige CV met persoonlike besonderhede sowel as kontakbesonderhede van drie
referente aan: skriba.ngkbuffeljagsrivier@gmail.com
Kandidate wat die kortlys haal, moet waar moontlik, saam met hul gades vir onderhoude
en preekbeurte beskikbaar wees. Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig
’n aanstelling te maak nie.
Sluitingsdatum: 20 Januarie 2022
Diensaanvaarding: 15 April 2022 (ongeveer)
Navrae: Frans Hugo, 082 854 9468.

AKKOMMODASIE
SEDERBOOM STUDENTE VERBLYF

BLOEMFONTEIN

Potchefstroom
Veilig en netjiese verblyf
Loopafstand van
kampus
Bachelorwoonstelle en
Kommune
Onderdakparkering
Vir navrae kontak
“Prepaid”
Sel: 082 416 4146

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

Oornagverblyf. DSTV,
lugreëling, badkamer. Veilige
parkering. Naby N1, skougronde, hospitale en inkopiesentrums. Vanaf R250.
Skakel Hanlie, 084 400 2693.
hanliedevilliers@webmail.
co.za

Kontak ons
Teken in op Kerkbode
Viona Ross
Tel 021 864 8278
E-pos: viona@tydskrifte.co.za
Redaksie:
Stuur vir ons nuuswenke en
artikelvoorstelle na kerkbode@tydskrifte.co.za
Redakteur: Le Roux Schoeman
E-pos: leroux@kerkbode.co.za
Uitvoerende joernalis: Heléne Meissenheimer
E-pos: helene@bmedia.co.za

VAKANSIE-AKKOMMODASIE
HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in
sekuriteitskompleks. Reg deur die
jaar beskikbaar. 2 slaap-kamers,
2 badkamers, slaap 6. Binne- en
buite groot onderdakbraai.
Dubbelgarage.
Sel: 082 787 9216.

HERMANUS: Ruim, bekostigbare
selfsorg gesinswoonstel aan privaat
woonhuis naby die see. Veilige parkering. Vanaf R600pn. jdb@ hermanus.co.za
of 082 929 6350.
JEFFREYSBAAI: SANDKASTEEL - 2
slaapkamer (slaap 6) wooneenhede

Proeﬂeser: Lambert Jacobs

volledig toegerus. Sentraal by die see.
Tel: 042 293 1585.
UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige
see- uitsig. Loopafstand vanaf see. Vanaf
R520 p/d per eenheid, buiteseisoen. 084
547 8522 of 039 315 5779. Webblad:
www.grietseplek.com

Advertensies en vakatures:
Hanlie Raath
Sel 072 357 8914
E-pos: woes@mweb.co.za
Kleinadvertensies en amptelike nuus:
Lida Viljoen
E-pos: lida@tydskrifte.co.za
Tel (Halfdag): 021 864 8202
Bemarking:
Amanda van der Westhuizen
Tel 021 864 8231
E-pos: amanda@bmedia.co.za
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VAKATURES
NG KERK BETHULIE (DOLEREND)
Vakature: Vastetermyn leraarspos (3 Jaar)

GEMEENTEPROFIEL:
Die NG Gemeente Bethulie is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Suid-Vrystaat, ongeveer 180 km vanaf Bloemfontein. ’n Mens draai by die Springfontein-Suid aanwysing
van die N1 af en ry in ’n oostelike rigting waar die R715 roete (teerpad) jou neem tot in
Bethulie.
Die gemeente is in 1862 gestig en bestaan reeds deur die genade van die Here vir die
afgelope 159 jaar. Die gemeente se samestelling is multikultureel en word by twee punte
bedien, nl. by die kerk in die midde-dorp en die kerksaal in Cloetespark. Eredienste word
by beide bedieningspunte op Sondae gehou. Die gemeente bestaan tans uit ongeveer
219 belydende en 30 dooplidmate in die dorp en 189 belydende en 102 dooplidmate by
Cloetespark. Baie van die lidmate is bejaard en sommige hulpbehoewend.
Die gemeente is verdeel in agt dorpswyke en vier plaaswyke. Cloetespark het drie wyke
en een buite-wyk (die plase). In die dorp is ’n aftree-oord waarby die gemeente betrokke is.
Die NG Gemeente Bethulie is ’n dolerende gemeente sedert Oktober 2020. Die gemeente
verwerp die Algemene Sinode-besluite van 2019 oor selfdegeslagverhoudinge en treur
daaroor dat die sinode liberale teologiese sieninge onderskryf wat nie die toets van die
gereformeerde belydenis deurstaan nie.
Die gemeente bely dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is wat deur die Heilige
Gees geïnspireer is en ons roep tot Skrifgetroue en gehoorsame navolging van Christus.
LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE:
Die volgende is vir die kerkraad baie belangrik.
• Van die aansoeker word verwag om in ’n toegewyde verhouding met die Here te leef
en gehoorsaam te wees aan die NG Kerk se legitimasie-eed wat hy/sy as voorvereiste
vir bediening in die NG Kerk afgelê het. Daar word van hom/haar verwag om daarvolgens die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees, in die gemeente uit te
leef.
• Van die aansoeker word Skrifgetroue Woordverkondiging en -standpunte verwag vanuit ‘n gereformeerde hermeneutiek, veral ten opsigte van sake soos die bestaan van
die duiwel, die maagdelike geboorte, opstanding, hemelvaart en wederkoms van Jesus
Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is. Daarmee saam word van
die aansoeker verwag om die heiligheid en uniekheid van die huwelik as lewenslange
verbintenis tussen een man en een vrou te bely en te verkondig as die enigste instelling
van God wat nie gedupliseer kan word nie, dat seksualiteit binne die huwelik hoort en
dat seksualiteit nie ‘n keuse is nie, maar ’n Godgegewe biologiese gawe. Hy/sy moet
ook al die dwaalleringe van die Algemene Sinode met betrekking tot die voorafgaande
onderwerpe verwerp.
Entoesiasme en oortuiging in die bediening van die Woord word as belangrik geag om
geestelike groei te bevorder.
• Iemand vir wie die hou van wyksbyeenkomste, huisbesoek op versoek en pastorale
besoeke op aanvraag belangrik is.
• Iemand wat lief is vir jeugbediening en aanklank vind by die jeug.
• Iemand wat lief is vir lofprysing waar gebruik gemaak word van die orrel en alternatiewe
begeleiding.
• Die aansoeker moet ’n aanvoeling hê vir die plattelandse bediening in die Vrystaat en
meelewend wees in die wyer gemeenskap.
• Iemand wat begrip het vir die uitdagings wat die landbou hedendaags beleef en die
invloed daarvan op lidmate en die totale gemeenskap.
• Die aansoeker moet ook kennis neem dat Bethulie gemeente ’n dolerende gemeente
is met al die implikasies daarvan.
VERGOEDING:
Pakket onderhandelbaar, wat ’n ruim pastorie, wat beskikbaar is vir inwoning, insluit.
AANSOEKE:
Aansoeke moet vergesel word van ’n CV wat nie langer as drie bladsye is nie, met kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings sowel as ’n stem/video-opname van
twee preke. Aansoekers, gekortlys vir moontlike aanstelling, mag ook versoek word om in
persoon ŉ diens in die kerkgebou, sowel as in die kerksaal in Cloetespark waar te neem.
Rig aansoeke aan:
Die Voorsitter: NG Gemeente, Bethulie
E-pos:
junior@zipplink.co.za
Sel:
082 789 6223
SLUITINGSDATUM: 7 JANUARIE 2022.
NAVRAE:
• Huidige leraar:
• Voorsitter Kerkraad:
• Skriba:

Kobus Dippenaar
Junior Jacobs
Ohna Beukes

082 922 7660
082 789 6223
082 410 1932

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

LIVING WATER NPO
Die lede van Living Water NPO wag in afhanklikheid aansoeke in vir
die onderstaande pos.

VAKATURE: JEUGWERKER
Gemeenteprofiel: Werk in ’n afsetsgebied met ongeveer 100 kinders.
Karakterprofiel:
•
Iemand wat inisiatief kan neem.
•
Buite die boks kan dink.
•
Handvaardighede kan oordra.
•
In ’n span en onafhanklik kan werk.
•
Aktiewe en lewendige verhouding met die Here.
•
Ongetroud.
•
Eie vervoer.
Pligte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bybelstudielesse aanbied vir verskeie ouderdomme.
Middagprogram aanbied.
Leierskapkampe help aanbied en fasiliteer.
Eindjaarkonsert beplanning en fasilitering.
Kinders assisteer in hul huiswerk.
Preek.
Inhoud verskaf vir die maandelikse nuusbrief (Foto’s en skriftelik).
Pastorale gesprekke met ouers en leerders.
Fasiliteering van vrywilligers en uitstappies.

Vergoeding en voordele:
•
Woonstel met water, motorhuis en wifi.
•
Salaris - nie onderhandelbaar nie.
•
Bedieningsvryheid.
Aansoek: Handig CV in via e-pos by 2217livingwater.com en ’n onderhoud sal ook
plaasvind.
Sluitingsdatum: 23 Desember 2021
Dienstermyn: Jaarkontrak wat verleng kan word.
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022.
Navrae:
•
Herman Stoffberg – 082 741 2733
•
Zani Stoffberg – 082 817 8940
Die bediening behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Jaco Strydom gesels met
JACO STRYDOM

D

r Marinda van Niekerk is
deesdae ietwat van ’n legende
in die middestad van Pretoria.
Sy en haar man Wilhelm het letterlik
die grootste deel van hulle lewe gegee
vir die stad, en doen dit steeds.
Dit was by ’n fontein waar Marinda
destyds haar groot ontnugtering gehad
het. ’n Tipe ontwaking wat uiteindelik sou bydra tot haar passie vir die
weerlose mense van die middestad van
Pretoria.
“Ek onthou ek het een dag in
Vermeulenstraat afgestap. Daar was ’n
fonteintjie en ek het gaan sit en afkyk
in die water. Op die meeste plekke in
die wêreld het mense die gewoonte om
muntstukke in die water te gooi en ’n
wens te wens of ’n droom te droom,
maar daar was nie ’n enkele muntstuk
in die fontein nie.
“Die pennie het gedrop somewhere
tussen my ore in my kop en ek het
hierdie diep ervaring gehad van: ‘Oh
my word, die kinders en die mense in
ons stad sukkel om te droom.’ Ek dink
ek het amper in trane uitgebars en die
pyn van die droomlose kinders van die
stad het my onherroeplik aangeraak.
Ek dink ek sal die res van my lewe gee
om daai prentjie te verander,” sê sy.
Marinda is een van daai mense met
voete in baie wêrelde. Sy werk byvoorbeeld elke dag in die middestad van
Pretoria, maar sy is ook op die moderamen van die Noordelike sinode. “My
fokus lê by die Taakspan vir Missionale
roeping, om die kerk te help om haar
roeping in ’n veranderende konteks uit
te leef. Om die koninkryk van God te
laat kom in Suid-Afrika,” sê sy, en ’n
mens kan nie aan iemand beter dink
vir die taak nie.
Pen, die organisasie waarvan sy die
uitvoerende hoof is, bedryf die afgelope
dertig jaar ’n enorme klomp projekte
om mense in nood in en om die middestad van Pretoria te bedien. Hulle
fokus veral op vroeëkinderontwikkeling, tieners en volwasse weerloses in
en om die stad.
Pen het aanvanklik as ’n gemeenteaksie begin. “Een van die mooi stories
oor Pen se begin, is van ’n groepie ou
tannies. Bejaarde gemeentelede, wat
destyds in hulle omgeegroep gebid en
besef het ons moet relevant wees in ons
konteks. Hulle droom was dat ons gemeente relevant sal wees lank na hulle
weg is,” sê sy. Pen se storie is gebore in
die hart van ’n klomp uiteenlopende
mense wat regtig ’n passie gehad het
om die koninkryk van die Here sigbaar
te maak in ’n nuwe konteks.
Wat is die grootste uitdagings tans
by Pen?
“Almal is gedaan. Baie kinders in ons
stad kry regtig ekstra swaar, emosionele
uitdagings is baie, skole is in chaos.

MARINDA VAN NIEKERK

Oor HOOP
bring en
SWEPE vleg

"

Die pennie het gedrop somewhere
tussen my ore in my kop en ek het
hierdie diep ervaring gehad van:
‘Oh my word, die kinders en die mense
in ons stad sukkel om te droom.

Meer en meer mense is werkloos,
desperaat. Vroue is die slaansakke van
die samelewing. Tradisionele inkomstebronne is toenemend onder baie druk.
En ons worstel met die verstaan van
etiese leierskap en hoe om ware ‘community’ aan te help,” sê Marinda.
“Van ons teorie of beginsels raak
partykeer ’n bietjie akademies of
filosofies, dan vergeet ons dit moet op
die sypaadjie sin maak waar ek saam
met iemand sit en ’n broodjie breek.

Die laaste paar jaar, ook onlangs met
Korona, is ons weer herinner om seker
te maak ons is relevant. Dinge moet
sin maak op die grond, in mense se
lewe wat swaarkry, mense wat met
geestesgesondheid sukkel … nie net in
boardroom conversations wat lekker en
veilig is nie.”
In die ergere Korona-inperkingstyd
het Pen sewentien verskillende skuilings vir haweloses op die been gebring
saam met ander organisasies en kerke.
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“Ek het opnuut besef ons het mekaar
nodig, in die nieregeringsorganisasie(NRO) en ekumeniese omgewing,
krisisse bring ons bymekaar,” sê sy.
Woorde in ’n fliek wat sy onlangs
gekyk het, “it takes broken people to
heal broken people,” het haar weer
wakkergemaak vir hulle rol in die stad
as mense wat self weerloos is. “Ons is
almal ’n bietjie stukkend en daai bietjie
stukkend help ons om sagter na ander
te kyk met minder oordeel,” sê sy. Ons
het meer Marinda’s in die kerk nodig,
dink ek.
Waar het alles begin?
Sy is op Cullinan gebore, hulle het
baie rondgetrek as kind, dikwels in
klein myndorpies gewoon, maar sy
word uiteindelik ’n Pretorianer en skryf
matriek aan Hoërskool Patriot.
“My kinderjare was eintlik heel
onbeduidend,” sê Marinda, “maar my
lewe het drasties verander in graad
tien. Ek het baie ernstig tot bekering
gekom, en regtig die roeping van die
Here af beleef om ’n sendeling te word.
Ek het vir my pa gesê ek gaan ’n
sendeling word, en hy was glad nie
impressed nie. Hy het gesê, oor sy
dooie liggaam sal sy engeltjie-dogter ’n
sendeling word. Toe’s ek hande in die
heupe en wip ek myself vreeslik en sê:
‘Dan word ek ’n dominee!’”
Ek vra oor die mense wat die grootste invloed op haar lewe gehad het?
“My ouma, prof Johan Heyns en vele
ander dosente, en mense wie se boeke
ek gelees het, onder andere Ray Backey
en Mohammad Yunus,” sê sy en vertel
van die keer toe sy Mohammad Yunus,
die Nobelpryswenner en stigter van
Grameen Bank, se projekte in Bangladesj besoek het.
Wat sou sy anders doen as sy die
kans kon kry om oor te begin met wat
sy nou weet oor Suid-Afrika en die
kerk?
“Ek sou meer betrokke geraak het by
politieke bewegings en probeer het om
vroeër ons konteks beter te verstaan,
veral die konteks van ons swart vriende
en kollegas,” sê sy.
Marinda is iemand wat tasbaar hoop
bring en vrede maak, maar sy word
ook kwaad en moes al dikwels soos ’n
profeet die ongewilde ding doen en
opstaan teen ongeregtigheid in die kerk
en die gemeenskap. Die goed wat haar
die meeste ontstel is: magsmisbruik,
mense wat onregverdig behandel word,
veral kinders wat te na gekom word.
Marinda sê sy het al baie gewonder
wat in Jesus se kop gebeur het in die
tyd wat dit moes vat om die sweep te
vleg toe hy die geldwisselaars uit die
tempel verjaag het. Dalk moet ons nou
en dan toelaat dat iets daarvan ook in
ons kop gebeur?
Ds Jaco Strydom is verbonde aan die
NG Gemeente Villieria en die
Echo-Jeuggemeenskappe.

