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Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

KZN-VLOEDE:

'Daai gevoel van

medemenslikheid
is baie, baie sterk'
bl.3

’n Plaaslike joernalis het die oomblik vasgevang
toe ’n baba na veiligheid gebring is te midde van
die water wat heuphoogte in die strate van Ladysmith lê. Talle mense, waaronder baba Josiah
(8 maande oud), is op Maandag 17 Januarie in
KwaZulu-Natal bygestaan toe polisie-eenhede
by ’n reddingsoperasie betrek is weens die
Kliprivierdam wat Sondagaand sy wal oorstroom
het. Hier stap adjudantoffisier Frederick Brand
van die SAPD met ’n baba wat ongedeerd was.
Foto: Claudine Senekal / Ladysmith Herald

DANA EN DIE
TREINBEKRUIPERS:
“Ka-tik-tik-tik, kom die
trein nader. Ons lig ons
kameras, die drywer in die
lokomotief gewaar ons en
druk die toeter.” bl 20

MISSIONALITEIT: “Die NG Kerk
het Christus-vervreemdes wat nog
nie kerkvervreemd is nie,” sê prof
Malan Nel. “En dit is die kern van
hierdie stryd om God se
veranderingsagent in die
samelewing te wees.” bl 12
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Warm harte. Ligte voete.
Hande vol hoop.
Begin 2022 met hierdie nuwe boeke van Bybel-Media en maak dit
’n spesiale jaar waarin jy meer liefhet, ligter leef en hoop uitdeel.
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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.

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

(redakteur)
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.
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Só werk ubuntu in
krisistye op Ladysmith
HELÉNE MEISSENHEIMER

D

ie mense van Ladysmith
in KwaZulu-Natal kén van
saamstaan in krisistye. Dít
het hy gesien met die onluste in Julie
laasjaar en nou weer toe die onlangse
oorstroming van die Kliprivier strate
in riviere verander het, talle besighede
oorstroom en van die inwoners dakloos
gelaat het.
Hier op hulle dorp is ’n sterk gevoel
van medemenslikheid – mense hier
help mekaar, vertel dr Lourens Schoeman, wat al 30 jaar in diens van die
plaaslike NG gemeente betrokke is by
die bou van interkerklike hulpnetwerke
in die wyer gemeenskap. Kerkbode vang
hom ’n paar dae na die dorp oorstroom
het vir ’n vinnige telefoniese gesprek.
Hy kom pas uit ’n lang Zoomvergadering waar oor nog hulpverleningsplanne gepraat is. Al is die paaie
weer oop en die riviervlak normaal,
is daar nog mense sonder blyplek of
kos, wat gehelp moet word sedert die
Kliprivier die vorige Sondagnag sy
walle oorstroom het. Die dorp is in
’n hoefystervorm gebou en dit is die
laerliggende besigheidsgebied sowel as
die informele woongebiede naby die
rivierwal, waar sommige mense nog in
modderhutte bly, wat die ergste geraak
is, vertel Lourens.
Plaaslike joernalis Claudine Senekal
berig by die 150 mense, waaronder
babas en klein kinders, is teen die
Maandag deur reddingspanne gered
wat plek-plek mense net met rubberbootjies kon bereik.
Die oorstroming volg op wydverspreide swaar reëns die laaste paar
weke. Die oorstroomde hoofpaaie
rond-om die dorp het ook verkeersknope buffer-teen-buffer in die
sakekern veroorsaak, hoor Kerkbode
by plaaslike verkeersbeampte Leandra
Fourie. Sy het ’n rowwe paar dae met
12 na 13 uur skofte in die son agter die
rug om die verkeer te help vloei. “In my

Besoek www.kerkbode.
co.za vir nog foto’s en
video deur Claudine
Senekal / Ladysmith
Herald.

loopbaan van 13 jaar is dit die ergste
wat ek verkeer ervaar het,” vertel dié
37-jarige lidmaat wat al van kleins af by
die plaaslike NG gemeente is.
Waar motors Sondag en Maandag
in die vloedwater vasgesit het, was sy
ook nie links om met haar nuwe GWM
P-reeks kragwa hulle uit die water te
help trek nie. Sy vertel sy het jare terug
gekies om ’n verkeersbeampte te word

omdat sy mense wou help.
Wat vir hom mooi is, is dat mense
hier nie wag vir die kerkraad of hulle
dominee om te sê hulle moet gaan help
nie, sê Lourens. Dit het hy gesien met
die onluste in Julie en nou weer met
die oorstroming. “Mense help mekaar.
Daai gevoel van medemenslikheid is
baie, baie sterk en dit is baie mooi ook,”
vertel Lourens wat ook op die plaaslike

Sesde generasie Murray op die kansel
Cecile Murray-Louw kom uit ’n lang
lyn van Murray-predikante wat direk
afstam van ds Andrew Murray senior
wat vanjaar presies 200 jaar terug uit
Skotland na SA gekom het.
Die bekende teoloog en mistikus

dr Andrew Murray sowel as Cecile se
grootoupagrootjie tel onder vier van
sy vyf seuns wat predikante geword
het.
Só was elke direkte manlike
voorouer in die Murray-lyn waarin

sy gebore is ’n predikant. Op 14 jaar
het sy geweet sy wil ook predikant
word, dog nog 28 jaar sou verloop
voor sy in hulle voetspore sou volg.
Sy het haar storie vir Kerkbode vertel.
Lees meer op www.kerkbode.co.za

ekumeniese raad van kerke dien en vlot
Zoeloe magtig is.
Hulle gemeente se diakonale bediening, eThekwini, werk nou saam met
die VGKSA se hulpprojek Usizo sowel
as die maatskaplike werkers van die
plaaslike Christelike Maatskaplike
Diens, die NG Kerk se diensarm in
KZN. Saam-saam was hulle die laaste
klompie dae baie besig met die uitdeel
van kospakkies.
Een van eThekwini se projekte het
rondom 2 000 vroue uit die dorp se
armer woonbuurte in ondersteuningsgroepe betrek. Danksy hierdie netwerk
kon mense mekaar help, hetsy dit nou
is met die leen van ’n koppie meel,
’n paar sinkplate of die kook van ’n
maaltyd. “Ek is baie gelukkig oor
hierdie projek, dit red mense se lewe,”
vertel Maureen Makhaya wat die projek
bestuur, ’n raakvatter wat al haar eie
Bybel weggegee het vir ’n gesin wat nie
een het nie.
“Ek dink in ons land is stunning,
pragtige mense. Ek dink ons kyk baie
keer vas in ’n klein persentasie mense
wat afbreek, maar ’n groot persentasie
mense, veral vroue … ek dink hulle het
’n omgee in hulle. Ek dink hulle dra ons
land,” sluit Lourens af voor ons groet.
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Requiem – vir die lewe
‘Moenie trane laat val nie … ek is kaal na die Here toe.
So kaal as toe ek gebore is’
JAN BEZUIDENHOUT

D

ie ou man bly ’n rukkie stil,
sluk, vroetel met sy verknopte
hande en vertel verder: “Toe
mak hy my aan ’n paal vas en slat my.
Vreeslik. Die ander mense het my
daarna kom los maak. Ek was oral
stukkend. Ek het galoop en by my ma
se begraaf gaan lê en die hele nag daar
geslaap. Die mense het my die volgende
dag daar gekry en hospitaal toe gevat.”
Dié verteller is eerwaarde Frans
Mcala Koli, die bejaarde herder van
’n gemeente in Khayelitsha, Kaapstad.
Dominee Frans, soos ek graag aan hom
dink, het etlike jare gelede so een keer
per maand op ’n Saterdagoggend by
ons kom kuier en homself genooi. Dan
kry ek en my vrou ’n Saterdag-preek,
wat altyd met dié vermaning afsluit:
“Julle moet mooi kyk agter mekaar.” Dit
is gewoonlik ook sy afskeidswoorde.
Wanneer Frans die Saterdag aangeklop het, weet almal in ons huis hy is
hier. Met sy vrolike, klokhelder stem is
al wat leef en beef gou wawyd wakker en almal kom maak ’n draai om te
groet, ’n drukkie te gee en om te lag oor
’n sêding of oor sy tergery.
Dominee Frans het een Saterdag aan
ons voordeur geklop, netjies aangetrek
en met ’n groot glimlag. Bo-oor sy
hemp en trui het ’n kruis om sy nek
gehang – sy kenteken van die Man vir
wie hy onverpoosd werk.
Frans se kuiers is ’n belewenis. Kuier
ná kuier ontvou sy merkwaardige
verhaal. Van die harde lewe vir ’n swart
man met ’n passie vir die plaaslewe.
“Ek kan skaapskeer, beeste melk, trekker bestuur en lusern plant. Ja, ek kén
van harde werk,” het hy trots vertel. Hy
was toe ’n herder in sy gemeenskap,
wat by woonhuise in die noordelike
voorstede van Kaapstad aanklop en
geselsies maak.
Wanneer Frans jou groet, vat hy jou
hand met al twee syne vas. Dit is asof
sy groot hande deur artritis op knoppe
getrek is. Nee, hy is gesond, sê hy, dié
hande is nie so krom van siekte nie, dié
hande vat nie lekker nie vandat hy in
die groot ongeluk was.
“Ek het op Johnnie Potgieter van
Fort Beaufort se plaas gewerk toe ons
in ’n groot ongeluk was. Ek het daar
op die teerpad gelê, my kopvel was
losgeskeur en daar was ’n gat in my
kop.” Hy wys met sy groot en krom
vingers na waar insinkings en knoppe
onder die vel op sy blink, kaalgeskeerde

Jan Bezuidenhout saam met eerwaarde Frans Mcala Koli of Dominee Frans soos Jan aan hom dink.
Foto: Verskaf

hoof duidelik wys. Frans was ná die
ongeluk lank in ’n koma in die Frerehospitaal in Oos-Londen. Toe hy sy
bewussyn herwin, het hy sy lewe aan
die Here gegee.
Ons vriendskap het begin deur
Frans se kuiers: Die tweede of derde
keer wat hy kom aanklop het, het ek
hom ingenooi vir tee. Ons het heerlik
gesels en hy het die tee en beskuit wat
my vrou kom bedien het só geniet. Dit
was weliswaar vir hom iets spesiaals.
Ons het daarna gereeld vir hom iets
vir die beursie in die hand gestop, en
my vrou het graag kruideniersware, of
vleis wat ons van die plaas af gekry het,
vir hom saamgegee huis toe. Dan het
Frans sy vrou in Khayelitsha dadelik
gebel en vertel van die vleis. Hy het
isiXhosa met haar gesels, maar ek kon
dié woorde volg: Ek is by die witmense,
en bring vleis. En Frans lag dat jy hom
waar kan hoor.
Só, op dié uitgesoekte Saterdae leer
ons al hoe meer van Frans ken.
Een Saterdag was hy van meet af
baie aangedaan. Hy vertel: “Ek het op
16 April 82 jaar klaargemaak.” Hy was
nie meer vandag se kind nie en was
die afgelope twee maande by sy dogter

"

Soms, dan kyk
daardie kinders in
jou oë as die meel
en die suiker op is.
Wat doen jy?

in Kimberley, waarheen hy sy vrou vir
’n operasie en versorging geneem het.
“Ek sê vir my vrou, as sy in die oggend
wakker word, en ek bly lê, het ek weggegaan na die Here toe. Sy moet nie
haar trane laat val nie, ek is kaal na die
Here toe. So kaal as toe ek gebore is.”
Frans het ’n groot gemeente in
Khayelitsha bedien en nie hy of die
gemeente het dit breed gehad nie,
maar, soos die Goeie Herder, pas hy die
skape in sy kraal op. Na die beste van
sy vermoë. Hy deel alles. Hy help om
weeskinders groot te maak, in sy eie
huis. “Soms, dan kyk daardie kinders
in jou oë as die meel en die suiker op
is. Wat doen jy?” vra hy. Maar hy vind
altyd uitkoms.
“Weet jy, Jannie,” vertel hy, “ek is
’n weeskind. My pa het gedood toe ek
jong was. My ma was baie lief vir my.
Sy vat toe ’n ander man, my stiefpa.
Maar my ma is ook oorlede en ons het
haar begraaf.”
Toe hy so 18 jaar oud was, het ’n
stiefbroer van hom ’n lusernland op
die plaas waar hulle gebly het, aan die
brand gesteek. Die stiefpa het gedink
dis Frans, en hom daardie verskriklike
loesing gegee. Daarna het Frans op die
myne gaan werk, en is nie weer terug
huis toe nie. Toe sy stiefpa oorlede is,
het die familie Frans in kennis gestel.
Hy vertel hy het “huis toe” gegaan en
vir dié man ’n ordentlike begrafnis gereël. ’n Kis gekoop en vir daardie man
’n goeie afskeid gegee. Frans se onderlip
bewe en ons haal almal sakdoeke uit.
Soms, tydens ons Saterdag-geselse,

vertel hy van sy swaarkry, die vrae
waarmee hy worstel, maar ook die
liefde vir sy medemens, en sy onwrikbare geloof.
Frans het gewoonlik Vrydae gebel en
gevra of ons tuis is, hy wil die Saterdag
kom inloer. Een oggend staan hy voor
die deur, netjies uitgevat in ’n donkerkleurige pak klere. Spiekeries, met
’n bypassende onderbaadjie, boordjiehemp en das. Hy lag van oor tot oor.
“Jannie, hoe lyk ek?” lag hy. “Ai, Frans,
jy lyk soos ’n prentjie uit die tydskrifte,”
erken ek. “Kom in. Wat het gebeur dat
jy so uitgevat is?”
Frans vertel met groot omhaal van
’n kennis van hom, ’n vrou wat in ’n
ander buurt bly. Sy het ’n paar dae
gelede vir Frans gebel en hom gevra om
haar in een van die inkopiesentrums
te ontmoet. Daar gekom, het sy hom
na ’n klerewinkel vir mans geneem en
gevra dat hulle vir Frans ’n netjiese pak
klere met al die bykomstighede moet
uitsoek. Hemp, das, gordel, kouse,
skoene en hoed. Die lot! En hier staan
Frans voor die deur, uitgevat soos jy
weet wie!
Hy het die gebaar baie waardeer, en
besluit hy wou sy nuwe klere vir ons
kom wys. En hy lag van oor tot oor.
Dit was een van die heerlikste dae in sy
lewe. En ons geniet dit saam met hom!
Ons het ook heelwat pret gehad:
“Frans, as ’n man voor sy vrou wegval,
kan sy maar weer trou?” terg ek. Hy
antwoord: “Die vrou is anders as die
man, as hy voor haar gaan, dan sal sy
soos ’n hen haar vlerke wyd hou en die
kinders sal daar inkom. Maar as ’n man
oorbly, dan moet hy nie weer trou nie,
want die kinders sal baklei,” lag hy.
Een Saterdag, met Frans se besoek,
was my skoonpa by ons aan ’t kuier.
Skoonma is onlangs oorlede en dit
was ’n byt-op-die-lip-tydjie vir ons
gesin. Die hartseer en verlies was maar
naby. Frans het ingekom, vir Skoonpa
ontmoet en anders as normaalweg, het
hy met sy prekie begin. Oor die lag in
die lewe en hoe ons as egpare na mekaar moet omsien. Die trane het gerol.
Dit is asof Frans daardie dag spesiaal
met Skoonpa gesels het, sonder dat
hy geweet het hoe goed en hoe mooi
Skoonpa na sy eggenote omgesien het.
Frans se gewildheid as prediker het
hom op ’n slag in die hospitaal laat
beland. Hy is genooi om ’n saamtrek
van sy kerk in Gauteng by te woon
en daar te preek. Hy was verskriklik
opgewonde, aangesien hy en sy vrou
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Jaco Strydom gesels met Erick du Toit

Ek sê vir my vrou,
as sy in die oggend
wakker word, en ek
bly lê, het ek weggegaan na die Here
toe.

soontoe sou vlieg. Met sy netjiese pak
klere en al! Die opwinding was groot,
so ook die spanning.
Frans het kom terugrapporteer: Dié
nuus was nie so goed nie. Hy moes
verskeie kere preek en op die derde dag
het hy inmekaargesak. Die stres van die
hele okkasie was vir hom net te veel.
Hy is inderhaas hospitaal toe geneem
en moes enkele dae daar deurbring om
aan te sterk. Sy saamtrek was verby,
maar hy het nietemin goed herstel en
hy en sy vrou is daarna terug en het
weer veilig in die Kaap aangeland.
“Jannie, daardie vliegtuig. Dit was
iets erg. Ons was baie bang, ons was
nog nooit naby ’n vliegtuig nie.” Hy sê
die vlugbemanning het hulle twee met
baie aandag versorg en op hulle gemak
gestel. “Maar dit was lekkerder op die
grond,” lag hy.
Soms kon ek en Frans koppe bymekaar sit oor knelpunte waarteen Frans
te staan gekom het. Gewoonlik was
daar uitkomste, soos om ietsie bymekaar te maak vir ’n seun wat ’n inisiasieskool moes bywoon, of ’n begrafnis
in die Oos-Kaap: Tradisies en kultuur
waarvan ek min geweet het. Soms het
mense Frans gevra om na Fort Beaufort te reis om van dié seremonies te
hanteer. Kenmerkend van Frans het ek
nooit-ooit die indruk gekry dat hy met
die Bybel onder die arm rondloop om
daardeur guns by mense te wen nie.
Eendag op die voorstoep, net voordat hy weer regmaak om ’n taxi Khayelitsha toe te haal, sê hy: “Ek sal jou
nooit nie vergeet nie, Jannie,” belowe hy
driftig. “As ek gaan, ek sal vir jou daar
Anderkant wag.” En hy vat jou hand in
al twee sy groot, knobbelrige hande vas.
Maar, Frans, jy het ongesiens
vertrek. Skielik was sommige Saterdae
leeg. Jou foon het net gelui en gelui.
Niemand het geantwoord nie. Geen
terugvoering op teksboodskappe nie.
Niemand het geweet wat met jou
gebeur het nie. Eendag het jy net nie
teruggekom nie en ek het nie geweet
waar om jou op te spoor nie, want ek
was voorheen AmyBiehl-bang om jou
tuis te besoek. Ons mis jou, Frans, met
jou flenterse lyf, maar met die sterre in
jou oë, die glimlag op jou lippe en die
lewe ruisend deur jou hart.
En ja, intussen kyk ek en Jo-Anne
mooi agter mekaar, Frans.
Tot Anderkant.
Jan Bezuidenhout is 'n oudjoernalis by
Landbou.com.

Oor dominee-wees
in SKOTLAND...

“E

k’s altyd keen vir ’n
avontuur!” sê Erick du
Toit toe ek hom uitvra
oor sy besluit om ’n dominee te wees
in Skotland. Van die grootste hoogtepunte in sy lewe was nog altyd om
ongewone mense op ongewone tye,
onbeplan, te leer ken.
Hy beleef tans iets hiervan in
Skotland, maar het dit ook destyds
beleef as student op Stellenbosch,
later as jeugwerker op Worcester,
toe hy saam met Global Challenge
vir ’n jaar lank Suid-Amerika getoer
het en veral daarna toe hy predikant
was in Johannesburg en saam met
’n klomp mense van uiteenlopende
kulture in Melville in ’n missionale
gemeenskap gewoon het.
Erick en sy vrou Suzaan is op
hulle eerste besoek aan Suid-Afrika
in meer as drie jaar. Ons gesels terwyl hulle vakansie hou saam met sy
ouers op Hermanus.
Hulle woon in Kirkliston net wes
van Edinburgh. Erick is ’n predikant
by die plaaslike gemeente van die
Church of Scotland en Suzaan is ’n
arbeidsterapeut by die NHS.
“Die plek is prentjiemooi vol
riviere en valleie. Almal praat met so
’n vreemde Engelse aksent, dra soms
rokkies en elke tweede girl het rooi
hare. Net soos in die fliek Brave”, sê
hy. “Ons kerkgebou is so om en by
800 jaar oud. Die Knights Templar
het dit op ’n stadium gebruik as
slaapplek! Wat uniek is, is dat gebed
’n groot rol speel in die alledaagse
lewe van gemeentelede. Die spanne
hou so baie van gesamentlike gebed
dat ek as predikant soms skaam kry
oor my ongewillige hart om deel
te neem!” sê hy en voeg dan by:
“En begrafnisse! Sjoe, ek het al baie
gedoen … as iemand my weer vra
‘wat is jou versteekte talent?’ gaan ek
sê ‘om mense te begrawe!’”
Alhoewel daar baie Suid-Afrikaners is om mee te kuier – daar is glo
meer as vyftig SA dominees tans in
Skotland – het Erick en Suzaan doelbewus besluit om soveel moontlik te
probeer inskakel en vriende te maak
met die plaaslike mense.
Ons gesels oor die uitdagings tans
in die Church of Scotland waar die
gemiddelde predikant tans 58 is,
en daar toenemend druk is op die
paar jonger leraars om kreatief na te

Alhoewel
daar baie
Suid-Afrikaners
is om mee te
kuier – daar is glo
meer as vyftig SA
dominees tans
in Skotland – het
Erick en Suzaan
du Toit doelbewus besluit om
soveel moontlik te
probeer inskakel
en vriende te maak
met die
plaaslike mense.

dink oor wat nodig is om die ‘verlore
generasies’ terug te trek kerk toe. Kerke
sit vol bejaardes en die jonger geslag
toon weinig tot geen behoefte aan die
kerk as institusie. “Ek seg, ‘Preach
Jesus, and the rest will follow!’” lag
Erick. Hy wonder soms of dieselfde
tendense nie dalk ook iewers voorlê vir
die NG Kerk nie. Dit is dalk die moeite
werd om kennis te neem van wat tans
in Skotland aangaan. Die groot verskil
is natuurlik die veel groter diversiteit in
die kerk en samelewing in Suid-Afrika.
Erick is gebore in Johannesburg,
maar het grootgeword op Wellington.
Hy vertel dat hy vroeër in sy lewe dikwels na Andrew Murray se standbeeld
op Wellington sou kyk of iets sou raaklees oor die Skotse predikant se lewe.
Vandag het hy nuwe waardering vir
hoeveel daardie ou sendelinge en predikante opgeoffer het om maande lank
op ’n skip te reis na ’n vreemde wilde
wêreld om die evangelie te verkondig.
Deesdae gebeur die omgekeerde,
vandag gaan reik mense vanuit SuidAfrika uit in Skotland. ’n Al groter
groep Suid-Afrikaanse predikante
bedien tans in die land.
Erick sê daar is byvoorbeeld twee
NG dominees met wie hulle bevriend is
wat minder as ’n halfuur se ry van hulle
af woon.
Erick is duidelik lief vir die kerk,
maar ook dikwels gefrustreerd. Wat
frustreer hom van die kerk?
“Ons onvermoë om te wil verander,
ons halfhartige pogings om diversiteit na te streef. Ons vashou aan valse
vorme van sekuriteit soos geld en
geboue … Deesdae raak ek kwaad
omdat ek nie genoeg kwaad raak oor
issues rakende sosiale ongeregtigheid
nie. Wanneer jy in ’n eerstewêreldsland soos die VK is het almal genoeg.
Oorgenoeg. Te veel, om die waarheid

te sê. Die afgelope vier weke in SA
het my weer herinner dat welvaart
nie noodwendig voorspoed beteken
nie. Binne die konteks waar ek nou
dien is daar baie minder fisiese nood
en swaarkry, maar die mense beleef
geestelike armoede soos ek nog nooit
vantevore gesien het nie. So dalk is
dit wat my tans kwaad maak. Dat
mense se lewe so vol stuff kan wees
dat hulle die inherente behoefte om
te connect met iets buite hulleself
heeltemal kan onderdruk. Dit maak
my dalk meer hartseer as kwaad.”
Waaraan hou hy vas as dit rof
gaan?
“Wanneer dit rof gaan herinner
die Woord my dat absoluut niks my
van God se liefde in Christus kan
skei nie. Dat ek nooit alleen is nie.
En dan reik ek vinnig uit na ’n vriend
om hierdie waarheid te bevestig oor
’n bier of koppie koffie!”
Sy gunstelingvers is Johannes
15:13: “Niemand het groter liefde as
dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende
aflê.”
Dit is duidelik dat die Here vir
Erick en Suzaan gebruik in Skotland,
maar hulle het ook deur die jare diep
spore in mense se hart hier getrap
en ek vra die vraag wat almal wat
hulle goed ken wil vra: Hoe lyk julle
toekomsplanne, gaan julle nog lank
in Skotland bly? Wanneer kom julle
terug?
“Ons gaan vir nog ’n seisoen terug
Skotland toe en dan kom ons terug
na Suid-Afrika. SA en sy mense is darem maar net te mooi. Daar’s in elke
geval heeltemal te min moeilikheid
in die UK na my sin!” sê Erick.
Ds Jaco Strydom is verbonde aan die
NG gemeente Villieria en die EchoJeugbediening.

2021: Wat leer die data ons?
Data verskaf aan ons redaksie ’n helder prent
van wie ons stories digitaal lees. In terme van
demografie (68% vroulik), maar ook in terme
van ligging (44% in Gauteng) en via watter
toestelle (meestal slimfone). Terwyl ’n mens
dikwels aan ’n nuuswerf dink in terme van
inligting wat “uitwaarts” vloei, is dit nodig
om ag te slaan op dié soort inligting wat ook
“inwaarts” vloei. Hierdie data is implisiete
terugvoer wat ons help om ’n beter diens te

lewer. Dit is ook ’n waardevolle luisterpos wat
insig bied op die groter inligting-ekostelsel
van die NG Kerk. Hiernaas is drie skyfies uit
ons verslag oor 2021 se webverkeerdata wat
ons graag met lesers deel in ons uitnodiging
aan jou om die digitale pad saam met ons te
stap.
Besoek www.kerkbode.co.za vir meer
stories, briewe en nuus oor loopbaangeleenthede in die NG Kerk.
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at is die grootste kompliment wat ’n
musiekleier, orrelis of
liturg wat ’n erediens gelei het
na afloop daarvan kan kry? Sjoe,
ek het daardie preek vanoggend
vreeslik baie geniet? Oe, maar
die musiek was roerend mooi en
tegnies van die hoogste gehalte?
Jinne, maar die blommerangskikking het uitstekend by die kerkkalender en jou das gepas?
Die meeste voorgangers waardeer (positiewe) terugvoer en ’n
goeie preek wat die aandag behou
bly ’n goeie preek. Maar volgens
die teoloog John Witvliet is die
grootste liturgiese kompliment
veel eerder en doodeenvoudig –
jy het my vandag gehelp om die
lewende God te aanbid. Net so en
net dit. En alle briljante preke en
orrelspel, dien nie noodwendig
hierdie doel nie.
Witvliet se opmerking steun
op ’n sekere verstaan van wat die
erediens is en wat daar gebeur –
te wete ’n Godsontmoeting. Die
preek, blomme en musiek kan
alles mooi en roerend wees, en
mooi en roerend bly mooi en
roerend, maar in die erediens
gaan dit oor ’n dieper saak. Dan
is die vraag of die preek, blomme
en musiek, die aanbidding van
die drie-enige God dien. En die
predikers en voorgangers se daarwees in die erediens is deel van
hierdie geheel.
Dit moet duidelik wees dat
diegene wat eredienste lei, weet
hulle staan op heilige grond.
Dit geld ook dié wat eredienste
bywoon. Dit beteken nie almal moet nors, somber en erg
formeel wees nie. Daar is baie
vriendelike musiekleiers wie se
dáár-wees getuig van ’n bewustheid van die lewende God
se teenwoordigheid; ook ernstige
formele predikers; om nie eens te

praat van die glimlag en handdruk van die persoon wat my
by die voordeur verwelkom nie.
Soos simbole in die erediens mense verbind aan ’n ander
wêreld, verbind die egtheid van
voorgangers ons weer aan hierdie
wêreld. Dit anker ons in aardsheid en so neem ’n belewenis van
egtheid toe.
Volgens Tom Long is die vraag
hier of almal wat deel in die lei
van ’n erediens aangegryp is
deur die werklikheid van God se
teenwoordigheid. En dit, presies
dit, is aansteeklik, maar nie fabriseerbaar nie. Ongelukkig probeer
sommiges. Soos maskertyd ons
opnuut geleer het – oë wat lag is
betroubaarder as monde wat lag.
Dit gaan oor egtheid wat onwillekeurig ossilleer tussen sekerheid
en twyfel; vrolikheid en smart;
duisternis en lig; ’n egtheid
wat die lewe in al sy skakerings
beleef, ook al die gryse, en steeds
soos die boek Klaagliedere bely:
“miskien is daar hoop”.
Ons almal het dit al beleef,
die predikant wat op só ’n wyse
die kanseltrappe klim, die Bybel
oopmaak, haar bril regskuif, ’n
slukkie water neem en kug, en
sonder dat ’n woord gespreek is,
weet almal teenwoordig: “Die
Here is in sy heilige tempel”. Dít
gebeur veral ook wanneer daar
’n korrelasie is tussen wie ek op
die kansel is en wie ek by jou
kombuistafel met ’n beker tee in
die hand is.
Is daar ’n resep hiervoor? Nee,
geen resep nie, maar dit bestaan.
Wat ons wel weet, is dat dit te
make het met egtheid en ’n lewe
coram Deo, binne die erediens en
daarbuite.
Prof Cas Wepener doseer Praktiese
Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.
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Nelis Janse van Rensburg

'n Morele kompas
D

ie jaar het afgeskop met drie
groot nuusgebeure. Op 1
Januarie is afskeid geneem van
emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu.
Sy heengaan het oor groot dele van die
wêreld die nuus gehaal. Hy was immers
’n ontvanger van die Nobelprys vir
Vrede en wêreldbekend vir sy versoeningswerk. Ons het hom geken as diep
gelowige mens wat sy raad by die Here
gesoek het. Sy leierskap was op kritieke
oomblikke ’n morele kompas. As
voorsitter van die Waarheids-en-versoeningskommissie (WVK) het hy met
opregte deernis en omgee en buitengewone finesse die menswaardigheid van
mense en die eer van die nasie begin
herbou.
Ons sal aartsbiskop Tutu ook altyd
eer vir die hand van vergifnis en
versoening wat hy na die NG Kerk
uitgesteek het na prof Willie Jonker se
Rustenburg-belydenis. Hy het daarmee
die toon aangegee vir ons heropname
in die ekumeniese familiekring. Vandag
kan ons met vrymoedigheid saam bou
aan die karakter van ons nasie en saam
met ander streef na ’n lewe wat God
verheerlik.
Op die tweede dag van die jaar
is ons geskok deur die brand in die
parlementsgebou in Kaapstad. Die
parlement is nie net ’n gebou nie. Dit
is ’n simbool. Dit is ook die plek waar
daar deur wetgewing uitdrukking gegee
word aan die waardes en bepalings van
die grondwet. Soos die brand was die
brutale optrede van sommige politici
in die parlement oor die laaste jare die
slegste moontlike weergawe van ons

gedeelde trots en die respek wat ons vir
mekaar het. Ironies genoeg het hierdie
gebeure ’n klipgooi weg plaasgevind
vanaf die Anglikaanse katedraal waar
aartsbiskop Tutu gedien het en waar
sy gedenkdiens gehou is. Enkele weke
vantevore is oud-president FW de
Klerk se gedenkdiens oorkant die pad
van die parlementsgebou en katedraal
gehou. Tydens die diens in die Groote
Kerk is sy reusebydrae tot die vestiging
van ’n demokratiese Suid-Afrika belig.
Die waardigheid, respek en selfbeheersing waarmee die destydse politieke
leiers opgetree het was helend en
hoopgewend.
Kort op die brand het die verslag
van die Zondo-kommissie gevolg.
Reusewerk is gedoen om die onregmatige manipulasie en vergrype wat
in die staatsbedeling plaasgevind het,
bloot te lê. ’n Mens bly geskok oor die
korrupterende impak wat mag dikwels
op mense het. Die werk wat voorlê om
uitvoering te gee aan die aanbevelings
van die verslag en die ‘skoonmaak’ van
al die vlakke van regering in Suid-Afrika, is amper te groot om te bedink.
Die vraag kom onwillekeurig by ’n
mens op oor die bydrae van die kerk, of
dalk die gebrek daaraan, wanneer dit so
gaan. Dit is immers ’n kerndeel van ons
roeping as gelowiges om krities-solidêr
te staan teenoor die land se demokratiese instellings. Om krities te
bly, beteken dat ons noukeurig moet
waak om nie deur politieke ideologieë
ingesuig te word wat onbewustelik
’n lens word waardeur jy na die
werklikhede om jou kyk nie. In sy boek

Ecumenical quest vertel Keith Clements
die verhaal van Dietrich Bonhoeffer se
verset teen die opkoms van die Duitse
nasionalisme en veral die meedoen
van die kerk daaraan. Die dwaling van
die Duitse kerk was grootliks te wyte
aan ’n onkritiese ondersteuning van
’n ideologie van meerderwaardigheid.
Vir arm mense was dit net só goed om
te hoor dat hulle meer werd is as wat
hulle toegelaat is om te beleef. Clements vertel dat toe Hitler met sy Röhm
Putsch, oftewel, die Nag van die Lang
Messe, op 30 Junie 1934 honderde
verdagte Nazi-afvalliges en moontlike
teenstanders om die leierskap vermoor
het, hy dit voorgestel het as ’n daad
van bevryding. Baie kerke, ook uit
die Belydende Kerk, het die volgende
Sondag dankdienste gehou vir Hitler se
daadkrag en beskerming.
In ons tyd is daar soveel ideologieë en teorieë wat aanspraak maak
op ons steun. En ons gee dikwels
daaraan toe omdat dit resoneer
met een of ander sentiment wat ons
koester. Fyn onderskeiding sal dan
byvoorbeeld van ons vereis dat net
so min as wat ons onkrities kan staan
teenoor rassemeerderwaardigheid,
ons onkrities kan staan teenoor die
sogenaamde kritiese rasteorie. Ons
moet geartikuleerd en kundig reageer.
Ons moet selfstandig bly dink. Die
kuns is dus om nie ander klakkeloos na
te praat nie, om nie die slagoffers van
ander se propaganda of verdagmakery
te word nie. Die sosiale media bied natuurlik die perfekte ruimte vir opportuniste om vinnig punte aan te teken

tot die voordeel van hulle persoonlike
agendas.
Ons, die kerk van Christus, moet
ondubbelsinnig en sonder ’n spel van
eiebelang eenvoudig kan sê wanneer liefdeloosheid en onreg gepleeg
word, of wanneer mag misbruik word.
Rassisme bly dan rassisme, of dit nou
minister Lindiwe Sisulu is wat sê die
swart regters is gekolonialiseerde
houseboys en of dit nou iemand in jou
vriendekring is wie se rassemeerderwaardigheid oorkook. Maar dan nie
omdat ons ingekoop het, of is, in een
of ander stroming of politieke ideologie nie. Ons protes moet kom vanuit
ons diep identifikasie met Jesus, die
Here. Ons moet oor Hom diep nadink,
debatteer, die Bybel raadpleeg, bid en
onderskei en profeties getuig.
Aartsbiskop Tutu was bekend vir
die ure wat hy in gebed bestee het. Sy
voorbidding was altyd gevul met ’n
wonderlike bewoëndheid vir die mense
oor wie Hy met God gepraat het. In
ons land met sy afgebrande parlement
en Zondo-verslag en werkloosheid
en kragkrisis en geskiedenis van
vooroordele het ons ’n biddende kerk
nodig, biddend solidêr met Christus
Jesus, getuigend van God se liefde
en geregtigheid. Mag ons innige en
opregte verhouding met die Hoof van
die Kerk, ons help om in 2022 op elke
vlak van die samelewing ’n morele
kompas te wees.
Ds Nelis Janse van Rensburg is predikant
van die NG gemeente Welgemoed en
voorsitter van die Algemene Sinodale
Moderamen.
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Organies-historiese
proses van Skrifuitleg
ALBIN BOWLER van NG Kerk Bellville-Riebeeck
& Bellville-Vallei skryf:
Sogenaamde behoudendes en/of dolerendes ignoreer
verskeie aspekte van die hermeneutiese proses om die
Bybelse boodskap te vertolk vir die moderne mens.
Daar is dele wat hermeneuties uitgelê moet word. Sommige van die uitsprake, gebruike en instruksies is vir
ons, wat duisende jare later leef, vreemd.
Soms lyk dit of die sogenaamd behoudendes en/of
dolerendes glad nie teologiese opleiding ondergaan het
nie, want hulle beoefen dikwels ’n hermeneutiek wat
dieselfde is as dié van die sogenaamde selfverklaarde
profete met geen teologiese opleiding nie. En dan verklaar eersgenoemdes met groot selfvertroue dat hulle
eintlik die Skrif reg interpreteer en enige ander siening
is onskriftuurlik en selfs onreformatories.
In die pre-Verligting of -Aufklärung (ongeveer
1600’s) het die kerk geglo dat die hele Skrif woord
vir woord letterlik vertolk moet word. Sommige
Aufklärung-kritici het verskeie aspekte as belaglik verwerp. Byvoorbeeld, volgens Eksodus 12:37 het 600 000
mans (afgesien van vroue, kinders en vee) uit Egipte
getrek – dus ’n paar miljoen mense met vee. ’n Atlas
van die streek het al bestaan. Aufklärung-kritici het toe
bereken dat die voorste deel van die Israeliete reeds by/
in die Beloofde Land was, terwyl die agterste groep en
hulle vee nog steeds in Egipte gewag het om te begin
trek.
Die kerk was verplig om dié en ander dele te hervertolk. Uit buitebybelse bronne is toe bevind oordrywing
(as deel van beeldspraak) was ’n tipiese manier om die
geloof van jou groep af te speel teenoor ander gelowe.
So het die idee van taalkundige eksegese ontwikkel.
Uiteraard was daar teenstand teen die nuwe benadering. Maar vandag is dit algemene preekpraktyk.
Later het teoloë ook besef historiese eksegese is
nodig om dele in die Skrif beter te verstaan. Weereens
was daar aanvanklik teenstand. Maar vandag is ook dit
algemene praktyk.
In 1973 verskyn prof PA Verhoef se boek Metodiek van die eksegese waarin hy teologiese studente
aanmoedig om sowel taalkundige as historiese en
teologiese eksegese te gebruik in die preekproses. Teen
daardie tyd word die onderskeie prosesse as algemene
gebruik erken. Dit dui op die organies-historiese
ontwikkeling van die proses.
Dit is tyd vir ’n addisionele proses, naamlik om
moderne wetenskaplike feite ook positief te verdiskonteer in die preekproses. Wetenskaplike eksegese is
nodig, want die Heilige Gees se woorde is oorspronklik
aan pre-wetenskaplike mense gegee om die boodskap
te verstaan. Natuurlik verwag die skrywer van hierdie
brief baie teenstand, net soos honderde jare gelede!
Maar ek is oortuig dat dit oor vyftig jaar of meer
(hopelik baie minder) deel sal vorm van die eksegetiese
proses.
Die Heilige Gees het mense gelei tot taalkundige
en historiese eksegese. Ek glo dat die Heilige Gees ook
wetenskaplike eksegese sal gebruik om die boodskap
van die Skrif nog duideliker aan mense oor te dra.
Alhoewel sogenaamde. behoudenes en/of dolerendes dit goed bedoel, is dit Skriftuurlik dat dieselfde
Almagtige God ons sy Woord (“sy mond”), asook die
natuur (“sy handewerk”) vir ons gegee het.
Net soos ons sekere taalkundige dele hervertolk, is
dit tyd om wetenskaplike waarhede ook te verdiskonteer.
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Skepper stuur ons
nie met leë hande
DAVID MAGERMAN van Komaggas
skryf:
“In my leeftyd het ek my aan Afrikane
se stryd gewy. Ek het my nie net teen wit
oorheersing nie, maar ook teen swart oorheersing verset. Ek het die ideaal gekoester
van ’n vry en demokratiese samelewing
waarin mense eensgesind en met gelyke
geleenthede leef. Dit is ’n ideaal waarvoor
ek graag wil leef en wil bereik. Maar ek is
ook bereid om vir hierdie ideaal te sterf.”
Dit is die baie bekende woorde van
wyle president Nelson Mandela tydens
die Rivoniaverhoor, waar hy en sy ander
vriende lewenslange gevangenisstraf opgelê
is. Sekere mense noem dit drome of ideale
wat mense het. Andere gebruik weer die
vraag, wat het jy in jou hand om te verwys
na jou natuurlike aanleg. Almal van ons het
’n natuurlike aanleg waarin ons net goed
is. Die Skepper het nie een van ons met leë
hande na die wêreld toe gestuur nie. Almal
van ons het net daardie iets waarmee ons
goed is. Ons kan ook daarna verwys as ons
passie.
Ds Jetro Cloete vertel my onlangs van
die werklose matrikulant wat aan sy deur
kom klop het, om hom te help met die opstel van sy CV. Nadat hy sy besonderhede
gevat het, was die inligting baie min op die
CV. Hy vra toe die jong seun, wat het jy in
jou hand? Hy het toe eers nie verstaan wat
ds Cloete bedoel nie, waarmee hy verduidelik wat is dit waarmee jy goed is. In
jou is iets gesit waarmee jy natuurlik goed
is. Dit mag musiek wees, hou jy daarvan
om met jou hande te werk, werk jy met
grond, is jy lief om te skryf, ensovoorts. Jy
het tyd tot jou beskikking. Gebruik dit om
vaardighede aan te leer, sodat jy paraat kan
wees vir die arbeidsveld.
Wanneer jy jou droom ontdek, jou
natuurlike aanleg, moet jy dit ontwikkel.
Ons almal het tyd tot ons beskikking. Dan

moet ons bid, bid dat die Skepper vir ons
geopende deure sal gee. Ons moet ook nie
bang wees om klein te begin nie. Moenie
bang of skaam wees om skoonmaakwerk te
doen of strate te vee nie. Hierdie werk is ’n
middel tot jou doel. Vind jou droom, vind
dit wat jou besiel, vind dit wat jou vreugde
verskaf in die lewe. Ontwikkel dit dan sodat jy daarmee die wêreld kan verander.
In die lewe vind ons oopoog- en toeoog-drome. Drome om eendag akteur of
aktrise in Hollywood te wees, om eendag
vir die Springbokke rugby te speel is
toe-oog-drome. Ons almal het dit, maar
oopoog-drome is daardie droom of passie
wat binne-in jou is. Drome is ook nie daar
om onsself te verryk nie, maar om ’n verskil in ander mense se lewe te kan maak.
Drome het ook die manier om jou te
toets of jy dit waardig is. Niks wat die
moeite werd is kom maklik nie. Daar gaan
struikelblokke op jou pad gesaai word. Dit
gaan uithou en aanhou verg om jou droom
waar te laat word. Ja, dit gaan opoffering en
sweet vra om jou droom te bereik. Indien
jy bly fokus op jou droom, altyd jou droom
voor oë hou, sal jy dit bereik. Bly hoop en
moedhou, want probleme en swaarkrytye
sal ook verbygaan.
Begin deur die eerste tree te gee. Begin
om ’n begin te maak. Elke klein treetjie
bring jou nader aan die plek wat die Skepper jou wil hê. Al neem dit lank om by jou
droom uit te kom, soos vir Mandela meer
as 27 jaar, as jy gefokus bly sal jy daar kom.
Jou paradys wag vir jou, jy het die potensiaal om die wêreld te verander. Staan op
en daag die lewe uit, staan op en werk aan
jou droom. Staan op sodat andere ook deur
jou voorbeeld kan opstaan. Staan op, want
alles wat jy nodig het om jou droom te
bewaarheid, is alreeds binne-in jou geplaas.
Moenie ophou droom nie, werk hard om
jou droom te bewaarheid.

Wees versigtig vir valse uitgangspunte
HENRIETTA KLAASING van Randfontein
skryf:
Die artikel “Die geskenk van kairos” (Kerkbode,
26/11/2021) het betrekking.
“Godspartydigheid lê aan die hart van die ryk
geskiedenis en ryk tradisie van kairos-teologieë,”
skryf dr Nadia Marais. Sy gee voorbeelde van
groepe en persone wat hulle beroep op hulle
siening van die partydigheid van God. In die loop
van hierdie artikel is dit duidelik dat sy haar by
hierdie denke skaar, naamlik dat God aan die kant
staan van die armes en veronregtes.
’n Argument vanaf valse uitgangspunte of
onware stellings is ’n redenasie wat tot verkeerde

resultate kan lei. Aangesien die aanname nie
korrek is nie, kan die gevolgtrekking wat gemaak
word, dus ook verkeerd wees.
In 2 Kronieke 19:7 lees ons: “By die Here ons
God is daar nie onreg en bevoordeling en korrupsie nie”. In Efesiërs 6:9 staan daar: “Hy trek
niemand voor nie,” en presies dieselfde staan in
Romeine 2:11. In Handelinge 10:34 staan geskryf
dat God nie onderskeid maak nie – volgens sy
Woord (en sy Woord is die Waarheid) is God dus
nie partydig nie.
’n Gevolgtrekking wat gemaak word dat God
partydig aan die kant van die armes en veronregtes is, is dus verkeerd.

GASRUBRIEK
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In hierdie derde en laaste artikel oor die NG Kerk wat by ’n moontlike “Ground
Zero” staan, word hier na twee verdere debatte gekyk rondom die huidige ernstige krisis in die NG Kerk. Die NG Kerk is naamlik op ’n glybaan met betrekking tot Skrifbeskouing, belydenisbinding en dissipline al dan nie, en dan veral
rondom sy ruimhuis-benadering waarin byna onbeperkte vryheid toegelaat
word, skryf Hoffie Hofmeyr.

W

aar daar in die vorige artikel
op drie ander debatte gefokus is word nou net aan
die vierde en vyfde debat tesame met
enkele ander kwessies aandag gegee.
Die vierde debat behels dat daar
moontlik ruimte gevind behoort te
word vir ’n nuwe streeksinode op
grond van Artikel 37 van die Kerkorde
waarin ruimte vir meer gebalanseerde
standpunte oor goeie Skrif- en belydenisbinding geskep sal word. Dit
kan byvoorbeeld ’n streeksinode wees
wat nie op geografiese grondgebied
soos die ander streeksinodes georganiseer word nie, maar wel op gebalanseerde geloofsoortuigings.
Die vyfde debat en die mins ideale
is of daar oor ’n breuk in die NG Kerk
nagedink moet word. Hoewel bepaalde
stemme en groeperings soos Kairos
Netwerk wat die NG Kerk tot egte
selfondersoek oproep, kwalik geneem
word dat hulle hulle vir skeuring beywer, is dit aldus hulle leierskap beslis nie
die geval nie. Na my mening kan ’n organisasie soos die Kairos Netwerk juis
die gebalanseerde middelgroep in die
NG Kerk versterk wat diepgrypende en
radikale reformasie nastreef en sigself
nie in ’n regse hoek van fundamentalisme wil laat inverf nie. Laat ons maar
baie reguit en eerlik wees dat as daar
wel skeuring sou kom, dit beslis nie
deur hierdie gebalanseerde en behoudende middelgroeperings veroorsaak
gaan word nie, maar wel deur die
liberale elemente in die NG leierskap
en wel op voetspoor van die liberales
en vrysinniges in Nederland, met hulle
sterk modegerigte, kontekstualistiese
en relativistiese Skrifhantering. In die
gebalanseerde en behoudende kringe
bestaan daar intussen steeds respek en
waardering vir die Skrif en die gereformeerde belydenisskrifte, wat ons steeds
ook in die 21e eeu met baie van die
gereformeerde wêreld in byvoorbeeld
Noord-Amerika, Europa en Asië deel.
Die vraag kan ook gevra word
watter ander oplossingsmoontlikhede
daar bestaan om ’n “Ground Zero” vir
die NG Kerk te vermy. Daar is enkele prakties-konkrete moontlikhede
waarop gefokus kan word sonder om
op te veel detail ten opsigte van elk
in te gaan. Die eerste moontlikheid
is om te transformeer in plaas van
te reformeer. Transformeer beteken
eintlik maar net om normloos te akkommodeer. Die tweede moontlikheid
is om ’n sogenaamde kategoriale of
elfde sinode te skep. Dit bied egter nie
diepgrypende reformasie nie, en soos
dit al met die akkommodering van die
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Hoe
gaan die
toekoms
van die
NG KERK
uitspeel?

Belhar-belydenis probeer is, bied dit
geen werklike uitkoms nie. Die derde
moontlikheid is om op basis van ’n
missionale sinode ’n eie rigting in te
slaan, want dit laat gemeentes en kerklike strukture toe om moontlik op hulle
eie los te maak. ’n Vierde moontlikheid
is om op grond van die eiesoortige
behoeftes van ’n bepaalde streeksinode
of van bepaalde ringe en gemeentes
los te maak van die algemene sinodale
verband.
Om die meeste van die verskillende
strominge in die NG Kerk prakties te
demonstreer verwys ek vervolgens na
’n onlangse predikantekonferensie van
die Vrystaatse Sinode van die NG Kerk
in Bloemfontein, die eerste van sy soort
by een van die streeksinodes, waarheen
ook ek uitgenooi was. Die doel van
hierdie konferensie was om met die
oog op ’n aanstaande streeksinode
gesprek oor kritiese kwessies aan te
moedig en te realiseer. My opdrag was
om ’n historiese analise aan te bied oor
hoe die NG Kerk tans sy belydenis,

identiteit en kerkverband verstaan.
Nie net was daar ’n groot aantal NG
predikante uit die Vrystaat bymekaar
tesame met ’n aantal gemeenteraadslede asook lidmate nie, maar ook ’n
hele paar van die teologiese dosente
van die plaaslike Fakulteit Teologie.
Uiteindelik sou hierdie konferensie die
kerklike temperatuur asook die spanninge binne die Vrystaat ontbloot. In
die loop van twee dae is tyd ingeruim
vir ’n aantal voorleggings en taamlik
uitgebreide gesprekke. Redelik wesenlike kwessies is aangespreek maar ongelukkig met min besprekingstyd. Dit
was temas soos die algemene welsyn
van predikante, Skrifgesag, Skrifinterpretasie en etiek, die huidige identiteit
van die NG Kerk, sy belydenisbinding
en watter rol die huidige NG Kerkverband en die Algemene Sinode speel. In
die laaste sessie is moontlike hoopdimensies vir predikante en vir die NG
Kerk uitgespel.
Wat uiteindelik duidelik uit die
konferensie gespreek het was aan die

een kant ’n relatiewe selfversekerdheid
by ’n deel van die byeenkoms dat die
NG Kerk in sy huidige gedaante en
funksionering beslis op die wenpad
is op pad na ’n getransformeerde NG
Kerk teen 2030. Min word egter besef
dat transformasie eintlik ’n normlose
ontwikkeling beteken versus reformasie wat gegrond is primêr op die
Woord van God. By die ander deel van
die byeenkoms wat eers sy regmatige
aanspraak tot insette gekry het na die
tussenkoms van veral twee leiersfigure,
is daar ’n baie diepe bekommernis oor
die toekoms van die NG Kerk uitgespreek. In effek het die bekommerdes
eintlik vir die leierskap van die
Vrystaatse Sinode gesê dat deur die
toedoen van veral die Algemene Sinode
se leierskap, daar reeds ’n breuk in die
NG Kerk ingetree het, en dat daar net
bloot onderhandel moet word oor ’n
vriendelike skeiding. Daar is duidelik
gesê dat hierdie moontlike breuk die
skuld en verantwoordelikheid van
die leierskap van die NG Kerk is en
dat hulle ’n duur prys daarvoor gaan
betaal. Hierdie gewaarwording gaan
toenemend ’n groot effek op die sinodale strukture hê en hoewel dit nie
reeds tot paniek lei nie, is daar ’n
ernstige bewussyn dat hier baie groot
kwessies op die spel is. Ten slotte blyk
dit ook dat daar ’n groot bekommernis
by die Fakulteit Teologie en die kuratorium is oor sy konfessionele toekoms
en of NG studente nog vir lank daar sal
kan en wil opleiding ontvang.
Ek is van harte van oortuiging dat
tye wel verander. Ek is ook oortuig
daarvan dat ons ook as NG Kerk voluit
in die 21e eeu moet leef, werk en funksioneer. Ons moet dus steeds oopstaan
teenoor die toekoms, maar dan beslis
nie met prysgawe van ons absolute
basiese fondamente en uitgangspunte
soos bo alles in die Skrif saamgevat nie.
Dat ’n werklike kairos-oomblik vir
die NG Kerk aangebreek het is baie
duidelik, en dan nie maar net ’n verskraalde een soos wat onlangs deur Nadia
Marais in Kerkbode aangedui is nie. Die
vraag in hierdie omvattende kairosoomblik is eintlik nou maar net of die
NG Kerk tot ’n “Radikale Reformasie”
gaan inkeer en of hy in ’n “Ground
Zero” feitlik vernietig gaan word. Mag
God dit behoed!
Prof JW (Hoffie) Hofmeyr (emeritus)
was verbonde aan UP en besoekende
professor aan die Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, België en
Liverpool Hope University, Liverpool,
Engeland.
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Pelgrim-prof
trap rem in
Wellington
… vir nou
Dr Nico de Klerk gesels met
Kerkbode in die studeerkamer van Clairvaux, die
gerestoureerde pastorie van
wyle teoloog en mistikus dr
Andrew Murray op Wellington. Hy bly tans hier. Foto:
Heléne Meissenheimer

HELÉNE MEISSENHEIMER

I

n die vliegtuig op pad terug, ná hy
die Camino de Santiago pelgrimstog met motorfietsstewels gestap
het, sit dr Nico de Klerk met die besef
dat wat hy nou ervaar het hy nie vir
homself kan hou nie.
“Ek onthou ek het op die vliegtuig vir die Here gesê dat as Hy só ’n
bemoeienis maak met ’n mens se lewe
… hoe goed Hy kan wees vir pelgrims
… dan moet dit mos waar wees vir die
res van die lewe ook. En kyk net wat
het gebeur!” onthou hy onlangs een
oggend waar hy met Kerkbode gesels
oor die nuwe aanlyn kortkursus in
pelgrimsteologie wat dié ‘pelgrim-prof
van Princeton’ (soos ’n vriend van hom
nou die dag grap) met ’n doktorsgraad
in pelgrimsteologie vanaf Hugenote
Kollege aanbied.
Ons ontmoet in Clairvaux, die gerestoureerde ou pastorie van die teoloog
en mistikus dr Andrew Murray op Wellington. Dit is ook die plek wat Nico
deesdae ‘huis’ noem. Dit is ’n wydlopende gesprek wat volg in die sitkamer
langs die ou studeerkamer van Murray
wat sy teologiese studente na die ‘bos’
sou stuur om te hoor wat die Here vir
hulle sê. “Daai gaan hoor by die Here”
wat Nico meen ons vandag baie meer
van kan maak.
Wat hy geleer belangrik is om ‘te kan
hoor’ is ’n oop verstand en oop hart.
Dit is waarmee ’n pelgrimstap ’n mens

kan help. “’n Pelgrimstog kondenseer
jou lewe tot net die essensie onder uit
drup,” soos hy later per e-pos laat weet.
Nico is seker wat hy op die Camino
gehoor het is dat dit tyd is vir hom om
in te ploeg, om terug te gee. Só stig
hy StreetBiz, sy organisasie sonder
winsbejag (NPC) wat entrepreneurskap
onder Suid-Afrika se jongmense in die
townships wil ontsluit.
Dié predikant wat in sy eie woorde
nie ‘kan stilsit op ’n klip nie’, kom immers al ’n lang pad aan met entrepreneursinisiatiewe. So het hy al gewerk
vir die Nasionale Vredesekretariaat,
sy eie pastorale spreekkamer gehad in
Loftus se Noord-Pawiljoen langs die
Blou Bulle se kantore, en op ’n stadium ’n biltongkontrak vir dié stadion
hanteer, later ’n konsultant en coach
geword in die korporatiewe wêreld
vir 20 jaar, vele slypskole aangebied in
emosionele intelligensie en was selfs
die trotse eienaar van ’n damesboetiekwinkel! En al meermale sy vingers
verbrand het, het hy vir Neels Jackson
vertel in 2017, maar “dis hoe jy die vinnigste leer”.
Nico beskryf homself as ’n gebore
sosiale entrepreneur in No Fit, sy boek
wat eersdaags verskyn en handel oor sy
eie Long Walk wat hy aangepak het om
navorsing vir StreetBiz te doen, sy NPC
wat nou geïntegreerd is met sy werk by
Hugenote Kollege. Genoem die “Long
Walk for the Entrepreneurial Mindset”,
stap hy in 2018 vanaf Pretoria tot in

Kaapstad vir 2 750 km van dorp tot
dorp deur hulle townships. Hierdie
“self-ontwerpte pelgrimstog gerig op
ander”, soos berig in Kerkbode in 2018,
was vir hom ’n eye-opener belewenis.
Hy het oral met jongmense gaan sit om
te luister wat hulle sê.
Oor die konneksie tussen sosiale
entrepreneurskap en sy bediening
as predikant, sê hy: “Sosiale entrepreneurskap is dan gemeenskap- en
samelewinggeoriënteerd. Vernuwing
of innovasie van sosiale gemeenskappe
tot beswil van almal. Dit is dan die
koppeling met teologie deur “ander te
dien”. Entrepreneurskapontwikkeling
in townships is vir my waar my geloof,
my teologie, spesifiek pelgrimsteologie,
grondvat in die samelewing of in die
lewe. Dit het my bediening geword.”
Die saadjie vir dié bediening
is geplant in 2014. Hy was toe die
Suid-Afrikaanse koördineerder van
“Students for the Advancement of
Global Entrepreneurship” (Sage), ’n
internasionale organisasie wat dié jaar
’n wêreldkampioenskapkompetisie vir
jong entrepreneurs in Moskou aangebied het. Nico het ’n groep township
jongmense geneem om aan die kompetisie deel te neem. Hulle verrassende vierde plek teen die wêreld se beste jong
entrepreneurs het sy oë oopgemaak vir
die potensiaal wat vasgevang sit in ons
townships. “As dit waar is van hierdie
kinders, wat is die potensiaal dan in
ons land?” is ’n vraag wat hom sedert-

dien snags laat wakker lê.
Dit is ook ’n vraag wat die kerk deesdae tot sy verblyding al meer aandag
aan skenk. Vir die eerste keer in jare
hoor hy al meer hoe die kerklike narratief praat oor bedieningaanpassings,
’n “gekontekstualiseerde missionale
roeping” asook die praktykuitdagings
om entrepreneurskapontwikkeling deel
te maak van gemeentelike bediening.
“Ek is natuurlik so opgewonde oor die
kerk soos lanklaas”. Daar is ook ’n
natuurlike sinergie met die Skool vir
Sosiale Innovasie onder leiding van
prof Erwin Schwella by Hugenote
Kollege, waar Nico ook ’n direkteur
is. ’n Konferensie oor integriteit in
verskillende fasette van die samelewing is gehou van 1-3 Desember 2021,
so relevant tot die rol van die kerk met
verskeie kerkleiers ook teenwoordig.
“Dit is regtig ’n terrein wat die kerk net
meer moet betree om multidissiplinêr
te werk”.
Long Walk het internasionale deure
oopgemaak. In 2019 is Nico na verskeie
lande genooi om hieroor meer te vertel
en dit ontvang die toekenning vir die
Best Global Social Innovative Project
for 2018. Princeton Teologiese Seminarium, waar hy destyds ’n deel van
sy doktorale studies gedoen het, het
hom gevra om verlede jaar ’n kursus in
pelgrimsteologie te kom aanbied. Die
aanlyn kortkursus wat hy nou vanaf
Hugenote Kollege in Pelgrimsteologie
gaan aanbied is ’n verkorte weergawe
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van die kursus wat hy by Princeton
aangebied het.
Meer oor die teologie van pelgrimwees
Daar is ’n groeiende plaaslike belangstelling in pelgrimstaptogte, dink nou
maar aan die Pelgrimstog van Hoop
wat sedert sy bekendstelling ’n paar jaar
terug nou al “’n stroom van stappers
gelok” en al ’n paar nuwe bene bygekry
het. Verlede jaar het dié roete van
sowat 350 km ’n “tamaai bewusmakingshupstoot danksy die kykNET-reeks
Elders ontvang,” berig Kerkbode laas
Desember.
Op Kerkbode se vraag hoekom hy
dink al meer mense só iets wil aanpak, raak De Klerk diep geestelik. Vir
hom as gelowige is ’n pelgrimstog “’n
ontdekkingstog van die self ”, van nuwe
kommunikasievorme met die Here,
die omhels van dinge waarvan ’n mens
wegskram, ’n nuwe bewuswording van
sy teenwoordigheid … Dit beteken ’n
nuwe verstaan van hoe die ouer dominees gebid het, ‘God, maak bemoeienis
met ons’.” Hy voeg by, “dit het soveel
opwinding, vreugde, humor en diensbaarheid in my geloof ingedra”.
’n Gegronde siening. Die Katolieke
Kerk skryf al vir eeue pelgrimstogte
voor vir depressie, gesondheidsredes sowel as vir geestelike groei. Die
moderne pelgrimstogte het begin in
die eerste eeu toe mense begin stap
het na die grafte van die apostels (soos
Jakobus in Santiago) of natuurlik
na Jerusalem toe. As gevolg van die
vervolging wat nog 300 jaar geduur het,
is dit baie keer in geheim en in stilte gedoen. Een merkwaardige pelgrim was
’n vrou, Egeria, wat in die 3de eeu van
die huidige Spanje na Jerusalem geloop
het. Sy was die eerste wat aantekeninge
gemaak het wat vir ons behoue gebly
het.
Vir ander kan dit ander redes wees
waarom hulle met net hulle gedagtes
en by tye die geselskap van vriendelike vreemdelinge lank en ver wil stap.
Vir sommige gaan dit oor heling, of
besluite, of vir nuwe perspektiewe,
lewensaanpassings en soveel meer.
“Elke mens het sy eie motivering en dit
is reg so. Dit hoort so. Dit is jy en jou
liewe Vader se tyd en plek. Ek glo ’n
pelgrimstog is die Heilige Gees se werk
in jou en daarom sal jy net eendag
weet, dis tyd,” sê Nico.
En dit hoef nie ’n fisiese staptog met
’n sak op jou rug te wees nie. Jy kan
jou eie tog ontwerp selfs al is jy in ’n
hospitaalbed, ’n rystoel of fisies nie in
staat om so ’n tog te doen nie. Dit is die
wonder van pelgrim wees.
Saam met die opbloei in belangstelling bestaan die gevaar dat die
pelgrimservaring kan verwater net soos
dit is met kerk toe gaan. “’n Pelgrimstog in sy wese is nie eintlik vir facebook
en kameras nie. Dit is ’n meer innerlike
reis as uiterlik. Ons is nog beginners

Die roetekaart van die “Long Walk for the Entrepreneurial Mindset” wat dr Nico de Klerk in
2018 gestap het om eerstehands navorsing in townships te doen vir sy NPC StreetBiz.

Die nuwe aanlyn kortkursus in pelgrimsteologie is oop vir enigeen
wat al ‘n pelgrimstaptog gedoen
het of dit beplan, sê die ‘pelgrimprof’ van Hugenote Kollege op
Wellington, dr Nico de Klerk.
Foto: Heléne Meissenheimer

wat pelgrimwees betref en daarom die
noodsaak van so ’n kursus. Dit is nie
veronderstel om ’n show te wees nie,”
verduidelik Nico verder. Hy voeg by:
“’n Pelgrimstog is ook NIE geestelike

toerisme nie. Daarom is oriëntering só
belangrik.”
Dit is wat in die Middeleeue verkeerd geloop het. Die Katolieke Kerk
het goedgelowige pelgrims uitgebuit

Ons moet meer gaan sit en luister, sê dr Nico de
Klerk hier in een van vele gesprekke met werklose
jongmense in Suid-Afrika. Foto: Verskaf

met die aflaatstelsel en smousery van
‘heilige relics’. “Kommersialisering
was Calvyn en Luther se beswaar teen
pelgrimstogte … dit is hoekom die
Hervormers teen pelgrimstogte gedraai
het en nié om enige Skrifgebaseerde redes nie,” sê Nico. Daarom dat hy nooit
sal sê ’n pelgrimstog moet só of só wees
nie. Daar is egter ’n paar kernelemente
wat ’n pelgrimstog anders maak. Dit
sluit in: “eenvoud, stilte, jou commitment, fokus, om jou te verdiep in
kommunikasie met die Here, geestelike
vriendskappe. Dit is ’n heilige spasie,
persoonlik en nie bedoel vir toergroepstyl nie. Dis jy en jou Here”.
“Daarmee word nie bedoel ’n
toergroep na Israel kan nie geestelik
opbouend wees nie. Allermins. Kom
ons stel dit weer duidelik, dit gaan nie
oor die hoe of plek nie, dit gaan oor ’n
geestelike bewussyn en ingesteldheid
waar jy jouself ten volle oopstel na liggaam en gees vir inspraak en leiding of
dan ‘bemoeienis van God self ’.”
’n Pelgrimstog vat mense na waar
hulle nog nie was nie. Vir hom as
gelowige gaan dit oor vernuwing van
denke soos die Bybel gelowiges in
Romeine 12 aanmoedig. Dat jy kom by
’n nuwe manier van kyk. “Dit sal vir my
wonderlik wees as elkeen wat inskryf sy
eie sin en betekenis definieer,” sê hy.
Die lewe is immers ’n reis. En vir
hierdie pelgrim val alles sedert daardie
vlug op pad terug van sy Camino in lyn
al weet hy nie waarheen sy pad hom
volgende gaan neem nie.
Die aanlyn kortkursus sluit buiten 12
twee-ure sessies ook baie leeswerk
en ’n self-ontwerpte pelgrimstog van
een dag in. Dit kos R2 900. Vir meer
inligting besoek kerkbode.co.za
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DR LOUIS VAN DER RIET

Ons besit nie die Waarheid nie...

Ons behoort daaraan
Dr Louis van der Riet trek die lyn tussen waarheid en sosiale geregtigheid en herinner dat die Waarheid eerder vir ons besit, as
omgekeerd, skryf Marileen Steyn.

E

k onthou nie baie detail van my universiteitsdae nie. Wanneer my ou klasmaats oor van ons
klasse praat, wonder ek gereeld of ons ooit dieselfde graad gestudeer het. Daar is wel ’n paar uitskieters. Soos dáárdie klas. In lokaal 2-10 het ons klas
metafories op ons agterstewe geland nadat die mat
onder ons uitgeruk is en ons besef het dat gesprekke
oor “Die Waarheid” baie meer kompleks is as wat ons
vantevore gedink het.
Enkele jare later en ek is diep bewus van die feit
dat gesprekke (of in die meeste gevalle debatte) oor
die waarheid een van die grootste knelpunte in die
kerk is. In my kop hoor ek die stemme: “Die waarheid
is eenvoudig!” In gesprek met Van der Riet word ek
wel herinner dat daar iets Goddelik daaraan kan wees
om so ’n bietjie by die waarheid stil te staan.
Van der Riet het in Maart 2021 sy doktorsgraad
met die tesis getiteld “Avowing truth, embody justice:
A theological analysis of truth-telling and transitional
justice in South Africa” verwerf. Kortom, Van der Riet
stel belang in sosiale geregtigheid, of, soos hy dit stel:
“Hoe kom mense tot hulle reg?” Volgens hom vereis
sosiale geregtigheid ‘truth-telling’ – die kuns om die
waarheid te spreek.
Om die waarheid te spreek het nie net te doen
met wat ons dink of wat ons sê nie. Dit het te make
met die manier waarop ons waarheid met ons lyf
interpreteer (hermeneutiek) en met ons lyf uitleef
(etiek). Ongeregtigheid is nie net iets wat gebeur nie,
maar iets wat in mense se lyf gaan sit en daarom vra
die aanspreek van ongeregtigheid dat ons waarheid
beliggaam.
Dit beteken dat ons nie soseer waarheid besit asof
dit ’n voorwerp is waaroor ons beheer het nie. Nee,
ons behoort aan die Waarheid. God, bely Van der
Riet, ís die Waarheid en as ons aan God behoort,
beteken dit ook dat ons aan die Waarheid behoort.
Hierdie verskil tussen die Waarheid as onderwerp (die Een wat besit) en die waarheid as voorwerp
(die een wat besit word) maak ’n reuse-verskil in die
manier waarop ons die waarheid benader. Indien ek
die waarheid, die “volle waarheid” besit, beteken dit
dat ek God is en ook dat ek nie vir God nodig het nie.
“Maar as jy sê die soeke na die waarheid is meer belangrik saam met God en ander … dit is so half waar
’n mens wil wees …”
Ons gesels oor die huidige debatte rondom
waarheid en die vrees dat die kerk besig is om God
se waarheid te vervlak deur dit op hierdie manier te
sien. Van der Riet meen dat dit eintlik ’n verdieping
is. God ís die Waarheid en God (en dus die Waarheid)
hoef nie besit te word nie.

So, hoe lyk hierdie ‘truth-telling’ waarvan Van der
Riet praat? Hy dui op twee liturgiese weë wat as tipes
ritueel kan dien sodat mense die waarheid kan spreek
op die pad na sosiale geregtigheid. Die twee weë word
saamgevat onder een term: belydenis.
Hy onderskei dus tussen belydenis as ’n stelling
van dit wat jy glo soos in die geval van ’n geloofsbelydenis en belydenis as ’n daad van verootmoediging
en transformasie soos in die geval van ’n skuldbelydenis.
Diegene wat al ongeregtigheid in hulle lyf gevoel
het, word genooi om hulle waarheid te bely, te stel,
sodat hulleself en ander dit kan hoor en dit deel van
die groter waarheid van sosiale geregtigheid kan wees.
Diegene wat al ongeregtigheid bevorder het, word
weer genooi om die waarheid te bely, as skuld. Van
der Riet is diep bewus van die vooropgestelde skeptisisme en weerstand as dit by skuldbelydenis kom.
Hy sien skuldbelydenis egter as ’n teenvoeter vir
die gevoel van verlamdheid en magteloosheid wat
met gesprekke oor sosiale geregtigheid gepaardgaan.
“Wat dit goeie nuus maak, is dat dit ’n goeie manier is
om verantwoordelikheid te neem … dit is ’n aktiewe
keuse om verantwoordelikheid te neem vir ongeregtigheid.”
Hy praat verder oor mense se behoefte om iets te
doen. “Maar hierdie manier (skuldbelydenis) is eintlik
juis om dan ’n tree terug te gee en te sê ek is bereid
om in die spieël te kan kyk van my eie bevoorregting
en my eie tekortkominge en dieper te verstaan wie en
wat ek is … Dit is ’n nederige, weerlose posisie van
omgang met die waarheid.” Hierdie aksie, beklemtoon
hy, is een van waagmoed omdat jy jouself tweede
moet stel.
My kop draai na ons gesprek, maar ’n paar goed
staan uit: Van der Riet, soos so baie ander wat soos hy
dink, is werklik ernstig oor die Waarheid – al sien hy
dit ook meer kompleks as wat baie sou verkies.
Om die Waarheid te soek is ook nie net ’n bysaak
tot ons geloof nie, maar as ’t ware ’n pad van dissipelskap en ’n opregte soeke na wat dit beteken om
aan God en die Waarheid te behoort. Van der Riet
herinner my dat, te midde van my vergeetagtigheid,
dit kardinaal is om tog die soeke na die Waarheid te
onthou.
- Prop Marileen Steyn is vryskutnavorser en PhDstudent aan Universiteit Stellenbosch.
- Dr Louis van der Riet is predikant in die NG Kerk en
is pas aangestel by IAM Ministries as die proseskoördineerder vir geloofsgemeenskappe.
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Le Roux gesels met

PROF MALAN NEL

Missionaliteit:
Hoe maak en preek gemeentes
wat grense oorsteek?

P

rof Malan Nel sit onlangs in ’n studeerkamer aan die een ent van ’n
Zoom-lyn en verduidelik die onderskrif
by ’n spotprent wat wys hoe Jesus by die deur
van ’n kerk staan en van binne sê die lidmate:
“Moet hom tog net nie inlaat nie, want hy gaan
alles verander!”
As praktiese teoloog is Nel steeds as senior
navorser verbonde aan die Universiteit van
Pretoria en die jare het hom beide insig en
vrymoedigheid gegee om veral twee goed te
doen: vrae oor kerkwees fyn te formuleer en
medenavorsers te besiel om hom te help na
antwoorde soek.
Die soort vrae wat hy stel, gaan oor die tema
van die spotprent: Hoekom Jesus vir sommige
gemeentes meer van ’n bedreiging as redding
inhou? Hoekom vele gemeentes se “werk”
basies instandhouding van die bestaande, die
bekende, die eie is?
En die navorsing wat hy doen en lei, gaan
oor hoe gemeentes lyk wat “missionaal” is. Dit
is ’n langtermyn-gonswoord in die NG Kerk
wat – wanneer dit nie goed verstaan word nie
– moeilik is om te omskryf en onmoontlik is
om te ontken. Watter gemeente glo immers nie
dat hulle met God se werk besig is en op een of
ander manier “gestuur” word nie?
Daar is egter heelwat maniere om die term
missionaal te vlak te verstaan, blyk uit ’n nuwe
boek deur Nel en nege ander Suid-Afrikaanse
praktiese teoloë.
Die boek, uitgegee deur Aosis, verskyn
onder die titel Mission moves: Cultivating communities of the gospel en Nel was die redakteur.
(Die teks is gratis aanlyn beskikbaar).
’n Aanhaling uit die voorwoord werp lig:
“We confess that being missional is being
contextual. Local congregations gain missional
credibility by being contextually relevant.” Oor
die 280-bladsy publikasie vertel Nel: “Ek dink
die boek kan vir mense iets beteken en dit
is hoekom ek dit gewaag het en hoekom die
navorsing in Afrikaanssprekende kerke gedoen
is. Ons het in Engels gepubliseer om internasionale redes, maar dit is gebore uit die drie
Afrikaanse kerke … Dit is my vakterrein vir 40
jaar van my lewe en nog steeds my passie.”
Die sleutel is dat Nel en sy span empiriese
navorsing gaan doen het onder gemeentes wat
wel ’n “gesonde voorbeeld” van ontwikkelende
missionaliteit toon. Die navorsers stel dieselfde

vrae aan 43 gemeentes regoor die land en
ontleed die terugvoer sistematies in die boek
se tien hoofstukke. Die leser hoor dus van gemeentes, soos hierdie een uit die Vrystaat, wat
rapporteer: “[We have] a[n] [Afrikaans] formal
service, family service, and a service at the retirement village […] and then we have a Sotho
service and a Chinese service.” En hierdie soort
“data” word dan ontleed deur, in hierdie geval,
prof Kobus Schoeman en dr Wessel Wessels,
wat verduidelik: “This congregation is confronted with a multilingual context and has
determined its services in coordination with
the lingual diversity,” in ’n hoofstuk getiteld
“Congregational worship: Missional identity
formation and the preaching of our (m)other
tongue”.
Uit ’n volgende gemeente klink die terugvoer op dieselfde vraag baie anders: “A couple
of years ago we tried to add an English service.
The feedback from the black people was that
we are trying to institute apartheid in a different way, where an English service is for
the black people, and an Afrikaans service is
for the white people.” Die navorsers se ontleding hierby lui: “This congregation has been
confronted by language on two fronts: Firstly,
the necessity to expand the languages used for
ministry, and secondly, the unintended opposition because such expansion will create separa-

tion between people – which is unwanted for
some.” Die teoloë spits hulle in ’n hoofstuk soos
hierdie dus in detail toe op die manier waarop
konteks aanbidding wel uitdaag asook móét
uitdaag.
Ondanks die akademiese styl van die
publikasie is die bydraes redelik toeganklik
geskryf, met hier en daar ’n sierlike Derridaaanhaling of twee wat die leser dalk onnodig
vermoei.
Maar daar is ryke stof. Veral Nel se hoofstuk
oor missionale integriteit “op die kansel”, wat
gaan oor kulturele intelligense (CQ!), gee goeie
rigting vir leraars en geestelike diepte aan ’n
aanhaling in die teks: “When the nonverbal
conflicts with the verbal, listeners trust the
nonverbal.”
Konteks is Nel se ding. Hy maan teen die
“irrelevante hierwees” wat volg wanneer dit
geminag word.
“Jy het net missionale integriteit as jy
kontekstuele relevansie het. Jy raak irrelevant
as hierdie omgewing waarin die NG gemeente
waarvan ek deel is, nie kan getuig dat daar ’n
helende gemeenskap in ons midde is nie. Waar
enige mens welkom sou wees – en enige mense
is nou regtig enige mens,” verduidelik Nel in sy
onderhoud met Kerkbode. Dit is waaroor die
navorsing gaan. Dit is die So What? van al die
data-analise en vraelyste ontleed in die nanag.
“Missionale denke is radikaal inklusief. En
as dit nie gebeur nie, werk die kerk aktief mee
aan sy eie irrelevansie,” aldus Nel.
Ons praat oor die NG Kerk se eie trajek van
groot, “belangrike” kerk na een wat ’n ander
posisie in die post-apartheid Suid-Afrika
beklee. “Ons sit nog steeds met die reste van
’n kultuurkerk, ’n volkskerk wat ons laat met
’n klomp Christus-vervreemdes wat nog nie
kerkvervreemd is nie,” meen Nel.
“(Die politieke oorgang van 1994) het dit
versnel … Ons het nou baie meer soort van
’n gelyklopendheid, dat Christusvervreemdes
ook kerkvervreemd is, maar ek dink dat ons
volkskerklike verlede ons laat met ’n res van
lidmate wat nog nie regtigwaar die Here Jesus
wil inlaat nie, want hy sal alles verander. Ek
praat nou nie van ’n soort bekeringsinlaat – die
ou inlaat van “maak jou hart vir hom oop nie”,
maar ’n gemeentedeur wat vir hom oop is – dat
hy inderdaad die Here van die gemeente is …
Sonder dit is daar nie rigting nie. Jy stry oor
die lengte van jou kleed terwyl Rome afbrand.”
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Hoe geloof lyk as ’n
mens onveilig voel
’n Hand vol hoop deur Willem Pretorius (redakteur)
Uitgewer: Bybel-Media, 2021
Resensent: Rethie van Niekerk

Jaarprogram
wil gelowiges
help rus vind
In die teenwoordigheid van die
Allerhoogste deur Stephan Joubert
Uitgewer: Luca, 2021
Resensent: Rethie van Niekerk
In die teenwoordigheid van die
Allerhoogste is ’n jaarprogram wat
gelowiges wil help om rus te vind
in die teenwoordigheid van God.
Joubert sê dat dit nie dagstukkies of
’n geestelike kitsresep is nie, maar
’n handleiding vir die inoefen van
geestelike dissiplines.
Wat hierdie stewige werk egter
bied, is ’n sterk fokus op Christelike deugde, eerder as die klassieke
geestelike dissiplines.
Veral nuwe gelowiges, of mense
wat voel dat hulle al vir jare in hulle
geloof voortploeter, sonder dat dit
werklik ’n impak maak op hulle
lewenswyse, sal baie baat vind by
hierdie 365 daaglikse oordenkings.
Wat Joubert hier bied, is ’n goeie
inleiding tot die Christelike lewe.
As jy in 2022 weer jou geloof ’n prioriteit wil maak, is hierdie ’n goeie
beginplek.
Wat ’n mens egter mis, is ’n
eerlike worsteling met die kompleksiteite van ’n gelowige se lewe, soos
byvoorbeeld met depressie en ander
siektes. Juis weens die beloftes wat
die inleiding maak, sou ek graag
’n sterker fokus wou sien op die
daaglikse oorgawe wat deur geestelike dissiplines ingeoefen word.
Geestelike dissiplines leer ons juis
leef in afhanklikheid van God. Dit
is immers nie gelowiges se keuses of
wilskrag wat ons lewe verander nie,
maar die genade van God en die
krag van die Gees.
Beskikbaar vir R250 by Lapa.
Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant
by Blouwaterbaai Familiekerk in
Gqeberha.

Die pyn van die laaste paar jaar laat
Pretorius vra: “Hoe gemaak met …
vrees as jy ’n gelowige is?” Of, in Roelf
Opperman se woorde, “hoe lyk geloof
wanneer ’n mens onveilig voel?” ’n
Hand vol hoop is Pretorius en sewe
ander kollegas se nadenke hieroor,
aangebied as ’n aantal kort refleksies,
telkens gevolg deur dagstukkies wat op
die spesifieke tema uitbrei.
Dag na dag word die leser herinner
dat God teenwoordig is. Ou waarhede
en trooswoorde word herhaal om lesers
te herinner aan die hoop wat ons dalk
van vergeet het. Vrees en die impak
daarvan word van verskillende kante
belig. Tussendeur word daar ook gevra
hoe ’n mens kan groei deur trauma –
vorentoe kan bons.
Soos ’n mens te wagte is met ’n werk
soos hierdie, verskil die skrywers se
styl en aanbieding. Die verskillende
maniere waarop die tema aangepak
word, is egter juis een van die sterk
punte van hierdie werk. Opperman se
eerlike, deurleefde worsteling met pyn
bring ’n brose egtheid wat onverwagse
gravitas aan hierdie boek verleen.
Danie Mouton en ander se delf in die
Bybelteks bied besonderse Skriftuurlike
insig. Liesel Krause-Wiid, die enigste
vrou tussen die agt skrywers, skryf kort

Die spore van Gert Saggiestrap
deur Marco Botha
Uitgewer: Flyleaf Publishing,
2021
Resensent: Heléne Meissenheimer
en kragtig en herinner die leser dat
gebed plan A is, nie plan C nie.
Johann Voges se wysheid – wat
Psalms in gesprek met ons konteks
bring – maak opsigself hierdie boek die
moeite werd vir enige boekrak. Halfpad deur sy dagstukkies het ek besef ek
wil meer van hierdie insig in my lewe
hê! Vir die derde keer in my lewe wil ek
vir ’n skrywer “fan mail” stuur. Voges
dink oor vrae soos “Hoe ver is God as
Hy naby jou is?” en “Hoe bly gelowiges
heel in ’n stukkende wêreld?” en sê
dinge soos: “blydskap is ten diepste die
wete dat jy onvoorwaardelik lief gehê
word en dat niks dit kan wegvat of
verlore kan laat raak nie.”
Die boek is ’n sinvolle hulpmiddel
wat gelowiges kan gebruik in hulle
nadenke oor hoe ons kan floreer in ’n
onseker wêreld.
Beskikbaar vir R100 by Bybel-Media.
Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant by
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeberha.

LiG-rubriekskrywer dartel
ligvoets deur die lewe
Ligvoets deur Fourie Rossouw
Uitgewer: Bybel-Media, 2021
Resensent: Rethie van Niekerk
Ligvoets is ’n versameling kort, lekkerlees stories deur Fourie Rossouw, ’n
keur van sy rubrieke wat vantevore in
LiG gepubliseer is.
Presies soos die titel te kenne gee,
dartel Rossouw ligvoets deur die lewe.
Sy vertellings lees maklik en sit gerieflik in jou kop, totdat die laaste sin of ’n
woord skielik die hele storie – steeds
ligweg – in jou hart gaan aflaai.
Rossouw se stories het ’n ondertoon
van gasvryheid. Storie vir storie word
jy ingenooi en ligvoets geïnspireer om
self ook insluitend te leef. Hier sien jy
hoe om gelyk met ’n tong in die kies
en ’n traan in die oog te leef (en ook,
blykbaar, met ’n knypie sout).
Hierdie stories loop oopoog deur

Verteller gee
meesterlike,
deernisvolle
blik

Gert Saggiestrap het ’n gat waar
sy hart eens was. Hy is van die
Ju/’hoansi mense, of boesmans
van die Nuwe Tyd wat op plase
in die dorre noorde van die Kalahari in Namibië grootword en
nie meer die mense van die Ou
Tyd se verstaan het van ’n mens
se hart en gedagtes nie. Marco
Botha is ’n meesterstorieverteller
wat met raakvat taalgebruik en
uitdrukkings eie aan hierdie
mense die leser ’n deernisvolle
loerkyk gee binne hulle leefwêreld.
Die leser sny saam met Gert
spoor deur Tsumkwe se stofpaaie in sy soeke om weer sy siel
en ’n sin van menswaardigheid
terug te kry. In die proses gaan
’n begrip en verstaan oop vir
die gevoel van ontheemdheid,
die onsekerhede en ook moed
en durf van Gert se mense “wat
in die stof van die moderne
werklikheid leef ”. Dit is verseker
nie die romantiese leefwêreld
wat films soos The gods must be
crazy oor hierdie mense voorhou
nie, maar dit is eg en outentiek.
’n Storie vir die oogdou, soos
die skrywer Eben Venter op die
omslag skryf.
Die spore van Gert Saggiestrap
is Botha se eerste roman.
Beskikbaar teen R240 by Graffiti.
Heléne Meissenheimer is joernalis
by Kerkbode.

die lewe en sien genade en heiligheid in
vla, vuil slaap-hasies en tuisgemaakte
konfyt.
Beskikbaar vir R100 by Bybel-Media.
Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant by
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeberha.

DINKSTOF 15

28 Januarie 2022

TERUG NA DIE TOEKOMS

“Pas op, hier kom die NG Kerk!”
JOHAN VAN DER MERWE

“E

k het lus om vir die duiwel
te sê: ‘Pas op, hier kom die
NG Kerk!’” Hierdie was
die woorde van aartsbiskop Desmond
Tutu na die voorlegging van ds Freek
Swanepoel voor die Waarheids-enversoeningskommissie (WVK) op 19
November 1997. Met die dood van
emeritus-aartsbiskop Tutu op 26 Desember 2021 is dit belangrik om vir ’n
oomblik terug te dink aan die belangrike rol wat hy ook op die reis van die
NG Kerk gespeel het.Twee momente
sal altyd bakens op die pad van die NG
Kerk bly.
Die eerste groot baken is die gebeure
tydens die Rustenburgberaad van 1990
waar verteenwoordigers van meer as

’n Bokkie kyk ’n paar van pelgrims agterna wat laasjaar
Julie die nuwe Tuinroetebeen van die gevestigde
Pelgrimstog van Hoop ’n
tipe ‘stress test’ gegee het.
Bykans 90 pelgrims het
sedertdien gedeeltelik of
in geheel dié meerdaagse
240 km-roete aangedurf,
wat strek vanaf Uniondale
deur die Langkloof tot by
die St Blaize-vuurtoring op
Mosselbaai. Die touleiers
van hierdie jongste toevoeging tot ’n Suid-Afrikaanse
pelgrimsroetenetwerk is
“wonderlik tevrede”, sê ds
Gert Nothnagel van Heroldgemeente. Besoek https://
pelgrimstogvanhoop.com/
vir meer inligting.
Foto: Le Roux Schoeman

80 kerke teenwoordig was. Tydens die
beraad het prof WD Jonker sy nou
reeds bekende belydenis namens homself, die NG Kerk en die Afrikanervolk
gedoen oor die onreg wat apartheid tot
gevolg gehad het.
Dit was egter die reaksie van
aartsbiskop Tutu wat vir ’n belangrike
oomblik in die geskiedenis van die NG
Kerk gesorg het. Na die belydenis van
Jonker het Tutu opgestaan en aan die
voorsitter gesê: “Just give me a moment.”
Hy het na die mikrofoon gegaan en
gesê dat, volgens die kerklike tradisie
waarin hy staan dit so is dat as iemand
sê: “I am sorry,” jy verplig is om te sê:
“I forgive you.” Hy het voortgegaan
deur aan die vergadering te sê dat as
die NG Kerk vandag sê dat hy berou

het, dan moet almal sê: “Ons vergewe
julle.” Jonker beskryf die toneel wat op
die woorde van Tutu gevolg het, soos
volg: “Op daardie oomblik het almal
opgestaan. Daar was trane, daar was
’n gees van bewoëndheid. So iets het
ek nog nie vantevore beleef nie. Ek het
dit ervaar as ’n omarming, as ’n diepe
gebaar van aanvaarding deur medegelowiges wat in diepe bewoëndheid
ons skuld van ons afneem.” Hierdie
gebeure het die koers van die NG Kerk
onherroeplik verander.
Die tweede baken is die gebeure tydens die openbare getuienisgeleentheid
van die WVK wat spesiaal vir godsdienstige gemeenskappe vanaf 17-19
November in Oos-Londen gereël is.
Ds Freek Swanepoel, moderator van
die 1994 Algemene Sinode is aangewys

om die NG Kerk te verteenwoordig. Op
19 November 1997 het Swanepoel voor
die kommissie van die WVK getuig oor
die NG Kerk se verbintenis tot versoening in Suid-Afrika. Na Swanepoel se
getuienis het Tutu voortgegaan deur
te sê: “Dit is geweldig om julle hier by
ons te hê. ’n Groot stuk genesing het alreeds plaasgevind. Ek is bly julle is deel
van die proses van versoening.” Toe het
hy opgestaan en die moderator van die
NG Kerk omhels.
Aartsbiskop Desmond Tutu sal in
die geskiedenis van die NG Kerk ’n
simbool van vergifnis na die donker
dae van apartheid bly.
Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die Universiteit van Pretoria.

Daar trek hulle!

In pas met die lewende God
Wanneer ‘onthou’ ons help vorentoe kyk
LOURENS BOSMAN

E

k hoor deesdae maar min dat
mense
nuwejaarsvoornemens
het. Eerder dat hulle nog ’n ongebruikte stel van verlede jaar het.
Beteken dit dat die meeste mense
opgehou het om te droom oor hulle
eie toekoms? Die kombinasie van Co-

vid-19, politiek en die ekonomie is nogal dodelik vir drome. Baie van ons het,
behalwe ongebruikte nuwejaarsvoornemens ook halfgebruikte dagboeke en
jaarbeplanners van die afgelope twee
jaar.
Die ander kant is dat ons nie kan
bekostig om op te hou dink en droom
oor die toekoms en wat ons wil word

nie. En dit geld nie net vir jongmense
nie, om (net) in die verlede te leef is nie
goed vir ’n mens se geestelike gesondheid nie. Dit pas ook nie by gelowiges
nie.
In die Bybel is onthou baie belangrik. Die Here roep sy mense gereeld om
te onthou waar hulle vandaan kom, en
veral van die getrouheid van God oor

geslagte en jare. Maar nie onthou as
nostalgie, terugverlang na die “goeie
ou dae” nie. Ons moet onthou omdat
dit die fondasie is waarop ons bou, dit
gee ons sekuriteit om te droom oor die
toekoms.
Dr Lourens Bosman is die algemene
bestuurder in die kantoor van die
Algemene Sinode van die NG Kerk.
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Toe(ps) verlig geloofsvorming
vir huisgesinne en kategete
HELÉNE MEISSENHEIMER

T

radisionele ‘boekevat’ en kategeseklas, soos dit altyd gedoen
is, werk lankal nie meer vir die
meeste huishoudings nie. Toe kom
Covid-inperkings wat sommige gemeentes gewoon laat opgee het, maar
… toe(p)s daar lig in die tonnel ook!
’n Paar innoverende digitale oplossings
in die vorm van interaktiewe platforms
asook toeps (apps in Engels) het die lig
gesien wat dit vir gesinne én kategete
makliker wil maak om oor die Bybel en
geloofsake met kinders en jongmense
te praat.

DinkJeug Familie toep

“Die storie van hierdie nuwe app is
’n awesome storie om te vertel,” sê ds
Anriëtte de Ridder, PSD van die Taakspan Jeug- en Familiebediening van die
Wes-Kaapland Sinode. Sy verduidelik
die droom van ’n toep om gesinne by
te staan in huisgodsdiens / huisgeloof
bestaan al ’n geruime tyd by die taakspan. Toe die kerke moet toemaak en
almal by die huis bly tydens die Covidpandemie se eerste grendeltyd, het die
taakspan besef dit is die perfekte tyd
om so ’n toep op die been te bring wat
families deur hierdie tyd kan help om
self as gesin huisgeloof te beoefen.
’n Groep vrywillige predikante het
gou in rekordtyd die eerste paar weke
se inhoud geskryf en oordenkings
opgeneem. “Ons moes natuurlik almal
van ons huis werk, aanlyn alles saam
beplan en ons het die podcasts sommer
op ons selfone opgeneem en geredigeer,” vertel De Ridder. Binne drie weke
is die DinkJeug Familie App op 1 April
2020 vrygestel.
Wat bied dit?

Die DinkJeug Familie Toep bied daagliks (Maandae tot Vrydae) ’n 5 minute
klankgreep (podcast) waarin ’n storie
vertel word en ’n teks gelees word met
’n paar geselsvrae waaroor ’n gesin kan
gesels. Daar is ook elke dag ’n gebedswenk en ’n doen-idee vir kinders, tieners en families om saam te doen. Die
toep se inhoud is so geskryf dat kinders
van verskillende ouderdomme saam
daarna kan luister en daaroor gesels.
Elke week het ’n bepaalde teks en tema
met stories wat aansluit by kinders se
leefwêreld. Dit is dus die moderne gesin se ekwivalent van “huisgodsdiens”.

Digitale hulpmiddels soos die Jeugfokus-platform en toeps soos LigApp en
DinkJeug Familie maak dit makliker vir ouers en kategete om kinders en tieners
meer oor Bybelverhale en die geloofsbelydenisse van die NG Kerk te leer.
Foto: Verskaf

DinkJeug Familie toep
Hoe werk dit? Om dit te gebruik
laai gebruikers die toep af van die
Playstore of App store en word
geregistreer deur hulle eie gemeente.
Die kostes daarvan beloop R120 per
persoon per jaar.
Vind meer uit: Om met Lamprecht
kontak te maak, in te skryf of vir meer
inligting gaan na
ligapp.co.za of kontak hom by francois@ligapp.co.za

Elke dag is daar ’n vars oordenking
om na te luister met ’n halt (pause)
knoppie wanneer julle as familie verder
oor die teks of vrae wil gesels of saam
wil bid. Dit neem ’n familie ongeveer
10-15 minute om dit te doen en dit
kan soggens of saans of selfs in die
motor na geluister word. Die toep het
ook agtergrondinligting en skakels in
oor die tema/teks vir dié wat meer wil
weet. Die tekste wat gebruik word, sluit
gewoonlik aan by die leesroostertekste
wat heelwat predikante gebruik vir
preektemas.
“Die terugvoer wat ons gekry het, is
dat gesinne vir die eerste keer ervaar
dat die hele gesin, ongeag die kinders
se ouderdom, saam Bybel kan lees en
daaroor gesels op ’n ontspanne manier.
Dit is ontsettend waardevolle gesinstyd wat almal help om saam te groei
as dissipels van Jesus,” verduidelik De
Ridder.

Hoe werk dit?

’n Mens laai die toep gratis by Google
Play of Apple iStore op jou foon af.

LigApp kategese-toep

Ds Francois Lamprecht, leraar by

Pellissier-gemeente in die Vrystaat
is al geruime tyd besorg dat soveel
gemeentes sukkel om sinvol kategese
aan te bied. In ’n 2-minuut video op sy
LigApp webblad, lys hy as kwelpunte
onder meer dat hy wonder hoe effektief
die werkboekmetode werklik is (Gaan
die kinders regtig deur die materiaal
in die boeke en begryp hulle dit?), die
tekort aan genoeg goeie leiers om sinvolle kategesegroepe aan te bied en die
uitdaging wat gereelde bywoning van
kategeseklas op ’n Sondag bied, veral in
gemeentes met ’n sterk boerderykomponent.
“As daar een ding is wat die laaste
twee jaar duidelik geword het, is dit dat
kategese glad nie is wat dit moet wees
nie,” sê Lamprecht, wat al tien jaar lank
kategesemateriaal vir gebruik binne
die NG Kerk skep. Dit mag egter nie
gebeur dat gemeentes
opgee met kategese
nie. Soos hy dit stel:
“Die geleentheid wat
ons het om ’n invloed
te hê op hulle (kinders
se) geloofsontwikkeling is
eenvoudig te groot om net op te gee.”
Hy het ’n span kundiges bymekaar
gekry en laasjaar LigApp, ’n
toepassinggebaseerde kategeseprogram
bekendgestel. (geen verbintenis met die
Christelike tydskrif LiG nie. Red)
Hy verduidelik: “Die LigApp bevat
’n belydenisgefundeerde kurrikulum
wat vir die eerste twee jaar fokus op die
inhoud van die Heidelbergse Kategismus in ’n taal en styl wat dit toeganklik
en verstaanbaar maak vir jong gelo-

wiges deur die gebruik van teks, musiek en video. Dit is gemik vir gebruik
deur graad 7-11 leerders. Die materiaal
kan aangepas word soos nodig.”
Lambrecht sê die idee is nie om
groepe te vervang nie, maar eerder om
seker te maak ’n groepbyeenkoms is
nie ’n voorvereiste vir sinvolle kategese
om voort te gaan nie. Die LigApp bied
ook gefokusde aktiwiteite en besprekings vir groepe.
Die gemeente kan op die webplatform van die toep volg hoe kinders
vorder en waar daar meer aandag
gegee moet word aan kinders of leiers
se deelname. Die platform stel kategete
ook in staat om direk deur die toep
met hulle kinders te kommunikeer,
groepindelings te doen en selfs hulle
eie materiaal te skep vir die toep.
Die lesse kan met die druk van ’n
knoppie ge-epos of uitgedruk word.
Jeugfokus, ’n slimfoonvriendelike
digitale platform

Dat kategese in die moeilikheid is, het
die Algemene Taakspan vir Kategese
ook al vóór Covid agtergekom. Om ’n
antwoord te vind vir die afname in belangstelling werk die taakspan, onder
leiding van ds Wynand van Niekerk,
al geruime tyd in vennootskap met
Bybel-Media aan ’n
interaktiewe, Bybelgefundeerde kategesereeks, Jeugfokus.
Jeugfokus “is ’n
slimfoonvriendelike digitale platform
… wat kinders help
om interaktief en met behulp van
multimedia te leer van Bybelverhale,”
het Kerkbode laas Januarie met die
bekendstelling van die platform berig.
Die materiaal is so ontwerp dat lesse
oor die tema van elke Bybelverhaal
vir verskillende formate (byvoorbeeld
kleuterkerk, kindermoment tydens
die preek ens) en ouderdomsgroepe
beskikbaar is. Die platform bied opsies
vir WhatsApp-groepe waar kategete
met mekaar oor lesse kan gesels. Daar
is ook opsies vir drukstukke.

Jeugfokus
Koste: ’n Intekenaarsfooi (op ’n glyskaal bereken) gee jou toegang tot alle
Jeugfokus-inhoud.
Besoek gerus
https://missio.org.za/product/jeugfokus/ vir meer inligting.
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VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR GROEPE BEDIENING
SLUITINGSDATUM: 18 Februarie 2022

NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD

GEMEENTEPROFIEL
KKerk-in-Suid is ’n voorstedelike gemeente in Centurion met ongeveer 3 500 doop- en belydende lidmate.

Vakature: Voltydse medeleraar
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2022

Tans word die gemeente bedien deur ‘n voltydse “uitvoerende leraar”, ‘n Emeritus leraar
vir pastorale hulp en ’n emeritusleraar verantwoordelik vir die senior bediening.

Ons nooi hiermee graag gelegitimeerde predikante in die NG Kerk om aansoek te doen
vir die permanente pos van voltydse medeleraar by NG Gemeente Aliwal-Noord.

Kerk-in-Suid glo dat die kerk steeds ’n belangrike rol speel in God se plan met ons wêreld
en daarom wil ons voortdurend vernuwe om op die effektiefste manier ons gemeente en
gemeenskap te bedien.

GEMEENTEPROFIEL:
NG Gemeente Aliwal-Noord is ’n gemeente in die mees noordelike gedeeltes van die OosKaap, op die grens tussen die Oos-Kaap en die Vrystaat. Bloemfontein is sowat 200 km
ver. Aliwal-Noord is geleë op die oewer van die Oranjerivier. Daar is net een NG gemeente
in die dorp en die gemeente bestaan uit sowat 948 belydende lidmate en 229 dooplidmate.
Skole, ouetehuis en die Goedemoed gevangeniswyk met ongeveer 60 lidmate, wat 35 km
van die dorp geleë is, val binne die bedieningsveld van die gemeente.
Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit
jongmense bestaan. Die gemeente plaas ’n hoë premie op spanwerk en samewerking
binne die gemeente en gemeenskap. Van tyd tot tyd verlang dit samewerking met ander
plaaslike gemeentes asook skakeling met skole. Ons het ’n gemaklike en inklusiewe bedieningstyl en akkommodeer verskillende spiritualiteite. Ons beskou onsself as ’n meelewende omgee-gemeente.
Ons gemeente se visie is: “Opgebou en uitgestuur tot eer van Sy Naam”.
LERAARSPROFIEL:
Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir
alle fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Daar sal verder
van hom/haar verwag word om onder andere die volgende funksies te verrig:
•
’n Minimum van 10 jaar se ervaring in gemeentebediening.
•
Inspirerende effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe.
•
Vaardig in interaktiewe bediening in ’n digitale wêreld en aanlynbediening.
•
Bewese leierseienskap- en bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toegepas word en in spanverband kan saamwerk.
•
Die uitbou van ’n gasvrye atmosfeer en lidmate intrek en betrek in bedieninge.
•
Opbou en uitbou van dissipelskap deur middel van onder andere kleingroepe,
effektiewe bediening aan gesinne sowel as werkende jong lidmate.
•
Entoesiasties oor pastorale besoeke en besoeke aan huis van lidmate.
•
Bou van verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne NG Gemeente
Aliwal-Noord funksioneer.
VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming (TKVI), insluitend behuising, is onderhandelbaar met
die kerkraad volgens sinodale riglyne.
AANSOEKE:
Aansoeke moet gedoen word op die voorgeskrewe vraelys (verkrygbaar van die kerkkantoor). Die vraelys moet vergesel word van ’n CV, nie langer as drie bladsye nie en kan per
e-pos gestuur word aan die Pre-advies voorsitter, Smit du Plessis: ngkaliwal@lantic.net
Op die CV moet daar asb ook drie referente verskyn. Kortlyskandidate moet beskikbaar
wees vir onderhoude en preekbeurte.
SLUITINGSDATUM: 28 Februarie 2022
DIENSAANVAARDING vanaf 5 April 2022 of so gou moontlik daarna.
NAVRAE:
Pre-advies voorsitter: Smit du Plessis 083 273 6203
Leraar: Ds Adriaan van Tonder 083 565 3641
Kerkkantoor: Corrie Nel 051 633 2632 of ngkaliwal@lantic.net
Voorsitter van die Kerkraad: Johan Nel 082 566 6588

As gemeente wil ons die visie wat God in ons harte losgemaak het leef om onder die
leiding van die Heilige Gees ruimtes te skep waar die Gees lewens- en gemeenskappe
verander.
DOEL VAN AANSTELLING:
Geen gemeente kan bestaan sonder goeie verhoudings nie. Een van die grootste uitdagings vandag is dat ons dikwels die lewe saam met baie mense leef maar ons ervaar die
lewe eintlik saam met min. Kerk-In-Suid se visie in om deur middel van groepe genoeg
ruimtes te skep waarbinne mense die lewe saam kan ervaar.
Kerk-In-Suid stel ‘n beroep beskikbaar vir ’n leraar verantwoordelik vir die groepebediening in die gemeente. Ons groepebediening bestaan tans uit ons groeigroepe, belangegroepe, bedieningsgroepe en gefokusde groepe.
Die leraarspos sluit oonder andere in:
•
Die effektiewe bediening van die onderskeie groepe in die gemeente.
•
Die implementering van die strategiese en bedryfprioriteite van die gemeente.
•
Die ondersteuning en versorging van die onderskeie bedieningsleiers.
•
Die ontwikkeling en uitbreiding van groepe.
•
Ander leraar verantwoordelikhede soos bepaal volgens die kerkorde.
•
Ander bedieningsterreine volgens die behoefte van die gemeente.
LERAARSPROFIEL
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde is die kernvereistes waaraan die suksesvolle kandidaat moet voldoen:
•
Toegewyde gelowige met ’n evangeliese hart en ’n passie om gelowiges te help
om binne ’n verhouding met God te leef.
•
Dinamiese en Skrifgetroue prediking. Leraar moet gemaklik wees om binne die
konteks van reekse te funksioneer.
•
Bewese rekord en ondervinding binne ’n gemeente te opsigte van groepebediening wat goed sal inpas by Kerk-In-Suid se visie.
•
Moet goed in ’n spanverband kan funksioneer met die nodige respek vir ander
se rol en funksie binne die gemeente.
•
“Menswees” (liefde, omgee, interaksie).
•
Selfgedrewe (inisiatief, energiek, entoesiasme).
•
Moet gemaklik kan funksioneer binne die kultuur van Kerk-In-Suid. (Besoek
gerus Kerk-In-Suid se webwerf en sosiale media om meer van wie ons is te
sien).
•
Moet visionêr saam kan werk aan die toekoms en ontwikkeling van die kerk.
VERGOEDING
•
Volgens sinodale skaal (TKVI).
•
Voordele en toelaes in lyn met die Sinodale Riglyne.
AANSOEKE
•
Aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer as vier bladsye nie.
•
Dit moet die kantoor voor of op 18 Februarie 2022 bereik.
•
’n Vraelys vir die aansoek moet by die kantoor aangevra word wat ook voltooi
moet word.
•
Die proses van keuring sal aan die kandidate gestuur word.
•
Stuur alle aansoeke en navrae aan Mnr Leon Smith: leonsmithza@gmail.com
DIENSAANVAARDING
Die diensaanvaardingdatum sal met die geskikte kandidaat onderhandel word.

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

Dit staan die Kerkraad vry om volgens behoefte en diskresie aan te stel al dan nie.

AKKOMMODASIE
SEDERBOOM STUDENTE VERBLYF

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

BLOEMFONTEIN

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

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.

Besoek www.kerkbode.co.za

Die vakatureadvertensies
verteenwoordig
die standpunte
van die
adverteerder
en nie
noodwendig dié
van Kerkbode nie.
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NG GEMEENTE BLOEMFONTEIN-NOORD KLIPKERK

VAKATURES

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS

NG GEMEENTE CALVINIA
Vakature: Aflosleraar
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2022 om 12:00.
Die gemeente het ’n vakature vir ’n aflosleraar vir die tydperk
1 Maart 2022 tot 31 Augustus 2022.
Calvinia is geleë in die Hantam-Karoo in die Noord-Kaap, ongeveer 400 km vanaf Kaapstad, Beaufort-Wes en Upington. Ons naaste groot dorp is Vredendal, en is 150 km vanaf
Calvinia.
Veeboerdery is die belangrikste in die distrik, maar hier is ook in ’n mindere mate lusernen graanboerdery.
Die gemeente bestaan uit 819 lidmate in totaal waarvan 629 belydende en 116 dooplidmate is.
Aflosleraarsprofiel:
•
Die aflosleraar moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees;
•
Die aflosleraar moet tydens hierdie periode die volle pligte van die permanente
leraar behartig;
•
Die aflosleraar moet tydens hierdie periode sigbaar binne die gemeente wees;
•
Sluit die bediening van jongmense en skoolkinders in.
Vergoeding:
Vergoeding is onderhandelbaar, en huisvesting word voorsien. ’n Selfoon van die gemeente word beskikbaar gestel om vir werk gebruik te word.
Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van u CV met ’n dekbrief waarin u u aansoek motiveer.
•
E-pos vir indien van aansoeke: ngkerk@hantam.co.za
•
Posbus 100, Calvinia 8190.
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2022 om 12:00.
Diensaanvaarding is op 1 Maart 2022 of vroeër soos ooreengekom.
Navrae:
Voorsitter van die Kerkraad: Flip Augustyn @ 083 412 5114, flipaugustyn@hantam.co.za
Menslike hulpbronne: Jan du Toit @ 083 741 6418, Dutoit005@gmail.com
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van
die aansoekers te maak nie.

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

Sluitingsdatum van aansoeke: 31 Januarie 2022
Diensaanvaarding: 1 Mei 2022
Ons nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir hierdie voltydse
leraarspos.
Profiel van gemeente en gevolglike vereistes waaraan leraar moet voldoen:
• Die nuwe leraar sal vir ’n maand saam met ons huidige leraar werk (wat aftree).
Daarna sal die leraar as enkelleraar al die gemeentelike bedieninge alleen moet
hanteer. Die leraar is dus ’n ‘all-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad en
al die diensterreine werk.
• Ons kerkgebou en kantore lê aan die rand van die middestad Bloemfontein. Gemeentelede kom vanuit randstad woonstelle, asook voorstedelike woonbuurte met meenthuise, huise en enkele plase. Ons het ongeveer 1 500 belydende lidmate en
300 dooplidmate.
• Eenheid van die verskeidenheid. Verskillende spiritualiteite, liedere en ouderdomsgroeperings moet in die eredienste en breëre bediening akkommodeer word. Ons
leuse is nie óf-óf nie, maar én-én.
• Eredienssentriese gemeente. Skrifgetroue, aktuele en dinamiese prediking is ‘n vereiste om lidmate in eredienste toe te rus om die Woord van God in die breëre samelewing uit te leef.
• Rekenaarvaardigheid en die vermoë om digitale projeksies in die erediens te doen,
is belangrik. Die leraar moet in staat wees om eie preekvideos op Whatsapp groepe,
YouTube en Facebook blad te plaas.
• Ons Sorg en Omgee bediening is een van die hoofpilare van ons gemeente. Ons het
baie lidmate wat geweldig arm is en versorg moet word. Ons leraar moet ‘n hart en
passie hê vir behoeftiges.
• Pastoraat en berading aan mense van alle ouderdomsgroepe, individueel en in gesinsverband, is wesenlik.
• Ons kategese (voorskool tot graad 11) is vir ons uiters belangrik. Die Covid inperk
ings het ons sterk geknou op hierdie vlak. In samewerking met die kategesehoof
moet ons kategese weer opgebou word. Die leraar gee leiding en toerusting aan kategete, verstaan kinders en tieners se ontwikkelingsfases en weet hoe om hulle te
bereik, en kan die finalejaars begelei tot belydenisaflegging.
• Ons is nie ’n dolerende gemeente nie.
• Weens die Covid inperkings is ons finansiële posisie onder druk en gevolglik ’n groot
uitdaging. Ons is nie in ’n finansiële krisis nie en ons glo dat God sal voorsien en dat
ons sal oorleef.
Vergoeding:
Volgens sinodale skaal/byvoordele riglyne. ’n Pastorie word nie voorsien nie, wel ’n verblyftoelaag. Al hierdie inligting is op aanvraag beskikbaar.
Jou aansoek:
Jou CV met 3 referente moet gestuur word aan die Voorsitter van ons Gemeentebediening,
Danie Janeke, e-pos danie.janeke@gmail.com. Indien jy preke op digitale media het (bv.
YouTube), stuur vir ons die link.

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by

Ds Marinus Theron het die beroep na Stellen-

lida@tydskrifte.co.za

bosch-Wes aanvaar. Sy intreepreek het op 23

BEROEP: Ds Hannes Bezuidenhout van Pieters-

Jan 2022 plaasgevind (Michéle Erwee, Gemeen-

burg-Noord na Krokodilrivier; prop Lizl Botha as

tebestuurder, 10.12.2021).

diensleraar: Jeugbediening na Helderberg; ds

Ds Marco Koch, tans by Eros, Windhoek, het die

Barbara-Mari Jacobs van Port Elizabeth-Lorraine

beroep na NG Tulbagh aanvaar. Hy word DV 30

na Port Elizabeth-Sherwood; ds Willie Rothman

Jan 2022 bevestig in die gemeente (Tania Heyns,

Die MTS sentrum wil mense en gemeenskappe

(Port Elizabeth) (Dr HJ Prinsloo, 03.12.2021).

van Vanderbijlpark-Sentraal na Overkruin; ds Ja-

Skriba, 13.12.2021).

(Doof en Horend) begelei na heelwees. Ds Andri

NOORD-KAAP

cobus Marthinus Gerber Roux van Odendaalsrus

Ds Elsché Eygelaar (voorheen Constantia) het

Eloff se afskeidsboodskap het op 23 Jan 2022

BEVESTIGING

na Hospitaalpark; ds Elize Stander van Jacobsdal

op 17 Jan 2022 by die Strooidakkerk, Paarl aan-

plaasgevind waartydens sy Akte van Emeritaat

Ds Etienne Marthinus (Stronkie) van Wyngaard

na Velddrif.

gesluit. Sy sal haar intreepreek lewer op 30 Jan

deur ds JH Oberholzer aan hom oorhandig is

is op 21 Nov 2021 bevestig in die NG gemeente

AANVAAR: Ds Strydom Bruwer van Helderberg

2022 (Christel Oosthuizen, Skriba, 24.12.2021).

(geldig vanaf 31 Jan 2022) (Ds JH Oberholzer,

Askham-Noenieput (Elna Theron, 10.12.2021).

na Protestantse Kerk in Nederland Kudelstaart;

Ds Nico van der Walt is op 23 Jan 2022 in NG

14.01.2022).

EMERITAAT

ds Gerhard Enslin van Sederpark, Lichtenburg

Kerk Paarlberg bevestig (Hannelie de Villiers,

Ds Francois Petrus Naudé van die NG gem Ladi-

Ds Gerhard van Tonder van die Hanover-ge-

na Swakopmund; ds JA (Riaan) Odendaal van

Skriba, 23.11.2021).

smith het op 31 Des 2021 geëmeriteer. Die akte

meente het op 31 Okt 2021 geëmeriteer (Henry

van demissie by emeritaat is op 28 Nov 2021 aan

Williams, Ringskriba, 18.11.2021).

Waterberg na Warmbad-Wes; prop Jeandre Slabbert na Villieria.

Vir verdere inligting skakel Danie: 082 453 5446 of dr Wollie Grobler: 082 829 8718
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

EMERITAAT

ds Naudé oorhandig (Quintin Nel, Ringskriba,

Ds Strydom Bruwer van die NG gemeente Hel-

23.11.2021).

KWAZULU-NATAL

WES-KAAPLAND

derberg het sy akte van demissie ontvang op 28

BEVESTIGING

Nov 2021 tydens die erediens (Andre Westraat,

OOS-KAAP

BEVESTIGING
Prop Ernst Karl Gottschalk het op 16 Nov 2021

Dr Jakobus Johannes de Jager het die beroep

Ringskriba, 02.12.2021).

BEVESTIGING

sy Akte van Legitimasie as leraar ontvang te

na NG gem Durbanville aanvaar en is op 23 Jan

Dr Nicolaas Albertus Lodewyk Viljoen van

Prop Danie de Jongh is op 22 Jan 2022 in die NG

Bloemfontein. Hy is op 21 Nov 2021 georden

2022 bevestig in ’n vastetermyn kontrakpos:

Vredendal gemeente het sy emeritaat ontvang

Kerk Port Elizabeth-De Duin bevestig. Ds Pieter

deur sy vader, ds Franz Gottschalk, waartydens

Senior Bediening (Jackie Pretorius, Bestuurder:

op 28 Nov 2021, geldig vanaf 31 Jan 2022 (Ds

Nel het die preek gelewer en ds Carel van der

hy ook sy intreepreek gelewer het by die NG

Steundienste, 11.01.2022).

Karlien Becker, Ringskriba, 24.11.2021).

Merwe het die bevestiging behartig (Rina Bosch,

gem Hluhluwe (René Beer, Skriba, 01.12.2021).

Prop Cecile Murray-Louw het die beroep na NG

Ds Andri (PJH) Eloff gaan op 31 Jan 2022 met

Saakgelastigde, 21.12.2022).

gem Durbanville as tentmaker aanvaar en is op

vroeë pensioen. Ds Eloff was elf jaar leraar by die

Dr HJ Prinsloo is op 23 Jan 2022 in ’n vasteter-

Lees nog Amptelike Nuus by

23 Jan 2022 bevestig (Jackie Pretorius, Bestuur-

Dowe Familie Kerk (DFK). Ds Eloff gaan op die

mynpos (18 maande) as leraar bevestig deur

www.kerkbode.co.za

der: Steundienste, 11.01.2022).

More Than Sentrum (MTS) vir Heelheid fokus.

prof Francois Tolmie te NG Kerk Grasvoëlkop
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NG GEMEENTE SEDERPARK
(LICHTENBURG)

VAKATURES
CORAM DEO NG GEMEENTE
Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2021
Coram Deo nooi predikante met vyf jaar ervaring (maar jonger as 48) om hul inligting voor
te lê vir oorweging vir hierdie leraarspos.
Gemeenteprofiel:
Coram Deo Gemeente is ’n kleiner, gesonde gemeente in Risiville in Vereeniging - een
waar die klem val op die opbou van Christene en op die verskil wat hulle maak deur die
praktiese uitlewing van ’n egte geloof in Jesus Christus. En een wat (vanweë die aard van
kleiner gemeentes) van die leraar vra om “multitasking” te doen.
Leraarprofiel:
Coram Deo op soek na ’n persoon
•
wat ’n duidelike getuienis het van ‘n persoonlike, lewende verhouding met God
deur Jesus Christus;
•
wat ingestel is daarop om preke te lewer wat oorkom na en impak maak op
hoorders;
•
wat moeite doen om stof (kategese, Bybelstudies, ens) nuut, anders en meer
effektief aan te bied,
•
wat gemaklik is met en sal floreer in ‘n informele, hedendaagse styl van eredienste;
•
wat soek na en eksperimenteer met nuwe maniere van kerkwees;
•
wat ervaring het met die internet en die gebruik van digitale media om die
boodskap van die Bybel te versprei - of oop is om dit aan te leer;
•
wat ‘n tuiste sal vind en lekker sal werk in ‘n kleiner gemeente; en
•
wat oop is om vir ‘n jaar van induksie onder die leierskap/mentorskap van ’n
ouer predikant te werk... en so ‘n eie plek en tuiste in die gemeente te vind.
Pligte:
•

Soos met kerkraad uitgeklaar en onderhandel.

Vergoeding en voordele:
•
’n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word. Behuising word
voorsien.
Aansoek:
Stuur jou kontakbesonderhede, ‘n kort CV, skakels na video opnames, en die kontakbesonderhede van drie referente aan: soma@coramdeong.com
Diensaanvaarding: Soos met kerkraad onderhandel

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Aansoeke word ingewag vir ’n leraarspos by bogenoemde gemeente.
Al die aansoeke word biddend in afhanklikheid van God ingewag.
Gemeenteprofiel:
Sederpark is ’n tipiese plattelandse gemeente tussen Klerksdorp en Mahikeng. Die gemeente het 464 belydende lidmate en 111 dooplidmate.
Leraarsprofiel:
Enige gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen,
word uitgenooi om biddend aansoek te doen:
•
‘n Leraar wat ‘n lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig het en dit
ook uitleef.
•
Die persoon moet ‘n dinamiese, energieke, passievolle en toegewyde prediker
wees wat die Woord Skrifgetrou verkondig met ‘n impak op hoorders en om lidmate toe te rus om die Woord van God in die breër samelewing uit te leef.
•
‘n Bedienaar van die Woord met sterk leiers-eienskappe wat die gemeente kan
laat groei.
•
‘n Spanwerker met gesonde menseverhoudings (met oud en jonk), wat in samewerking met die kerkraad, die gemeente as ‘n eenheid kan saambind en lei.
•
Bediening van die totale gemeente wat gesinsbediening en kinderbediening insluit, met ‘n spesifieke fokus op laerskool en tienerbediening.
•
Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in soos omskryf
in Artikel 9 van die Kerkorde.
Vergoeding:
’n Vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. ‘n Ruim pastorie is beskikbaar.
Aansoeke:
Stuur aansoeke vergesel van ‘n volledige CV asook kontakbesonderhede van drie referente voor of op 6 Februarie 2022 per e-pos aan: Die Kerkraad, ngseder@webmail.co.za
Kandidate moet asb beskikbaar wees vir ‘n preekbeurt en ‘n onderhoud.
Navrae:
André Nel (voorsitter) 083 235 9858. Kerkkantoor 018 632 3669
Die Kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.

NG CALEDON MOEDERGEMEENTE
VAKATURE: MEDELERAAR (Voltyds)

Navrae:
•
Vir meer inligting: kontak dr. Floris Knouwds by 016 423 1205 of 082 927 2575. Of
besoek ons webblad: https://www.coramdeong.com

Ons is biddend in afwagting op ’n leraar wat ons Vader se roeping ontvang om saam met
ons in Sy diens te kom staan. Ons weet dat God reeds die regte persoon voorberei om
saam met ons tot sy eer te werk.

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

GEMEENTEPROFIEL
Hierdie plattelandse gemeente is 110 km vanaf Kaapstad en 36 km vanaf Hermanus. Ons
is die 8ste oudste gemeente in die land en het in die Overberg bygedrae tot die stigting
van verskeie ander gemeentes. Soos tye verander wil ons steeds die blye boodskap help
bring aan geliefdes in die Overberg. Ons gee onder andere hoop en liefde aan by skole
(hoërskool, laerskool en kleuterskole), bejaardesorgtehuise en aan Caledon-gemeente
en gemeenskap.

NG KERK MTUBATUBA
Die kerkraad van NG Gemeente Mtubatuba wag in afhanklikheid aansoeke in
vir die onderstaande pos.

Vakature: Vaste Termynpos - 3 Jaar
Sluitingsdatum: 11 Februarie 2022
Gemeenteprofiel:
Die NG Gemeente, Mtubatuba is ’n klein hegte dinamiese gemeente in die noord-oostelike
gedeelte van Kwa Zulu-Natal met 108 belydende lidmate en 26 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit dorpswyke, plaaswyke en die pragtige, gewilde St Lucia.
Leraarsprofiel:
•
Gelegitimeer deur die NG Kerk.
•
Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
•
Gereelde en sistematiese tradisionele huisbesoek is ’n hoë prioriteit.
•
Skrifgetroue, gereformeerde, dinamiese prediking.
•
Alle ander verantwoordelikhede soos van tyd tot tyd deur die kerkraad bepaal.
Vergoedingspakket:
•
Onderhandelbaar en sal `n ruim pastorie insluit.
Aansoek:
Stuur ’n volledige CV met tenminste drie referente met kontakbesonderhede aan:
•
Die Kerkraad, NG Gemeente Mtubatuba, Posbus 76 Mtubatuba 3935 of
e-pos ngkerk@mtuba.co.za
•
Kandidate moet vir ’n onderhoud en preekbeurt beskikbaar wees.
Navrae:
•
Kerkraad Voorsitter - Marius Vermaak 082 897 6458
•
Skriba - Martie Scheepers 071 411 3289
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Ons is ’n gemeente wat leef vanuit ons geloof dat God ons roep om sy hoop en liefde aan
te gee vir ons breër gemeenskap, wat ’n sterk, dinamiese landboukarakter dra. Ons streef
daarna om vir mense in ons gemeenskap ’n Christus-familie te wees. Ons nooi iemand
wat geroepe voel, om hierdie roeping van die gemeente verder te help uitbou binne die
leierskapspan.
VERGOEDING:
Sinodale skaal dien as riglyn vir vergoeding. Behuising word onderhandel met ’n pastorie
in ons gemeente.
SLUITINGSDATUM: 7 Februarie 2022
DIENSAANVAARDING: Spoedig moontlik.
AANSOEKE:
Ons sien uit om jou beter te leer ken deur ’n relevante en verkorte CV wat vergesel word
van ten minste drie referente en hul kontakbesonderhede.
Vertel ons waarom jy aansoek doen vir die pos in ’n kort skrywe wat jy saam met jou CV stuur.
Aansoeke per e-pos: ngkcaledon@twk.co.za
Navrae en besonderhede:
•
Voorsitter van die Dagbestuur: Ds Dewald du Toit, sel 082 940 4901
•
Voorsitter van die Kerkraad:
Jaco Rossouw, sel 082 523 8367
Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins
’n aanstelling te maak nie.
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Dana Snyman

Langs die spoorlyn
met 'n treinbekruiper
O

om Japie kyk vir die soveelste
keer op sy horlosie. “Kom, ons
moet gaan,” sê hy en tel sy kameratjie van die tafel af op. “Die Rovos
Rail moet nou naby wees.”
Ons stap by die voorhekkie uit, ek en
hy, op teen ’n hoë wal tot bo waar die
twee spoorlyne lê – die hooflyn tussen
Gauteng en die res van die land.
Byna elke dag kom staan oom Japie,
’n afgetrede treindrywer, hier naby sy
huis, diep in Boksburg, met sy kameratjie en neem foto’s van die treine wat
kom en gaan.
Oor die jare heen het hy al ver meer
as ’n duisend foto’s van treine geneem,
hier en op baie ander plekke in die
land.
’n Treinbekruiper noem hy homself.
A train spotter.
Om die draai – ook bekend as Japiese-draai – kom ’n lokomotief nogal
vinnig aan, met ’n string geel waens
agterna. Ka-tik-tikke-tik, ka-tikke-tiktik, ka-tikke-tik-tik …
“Dis net ’n geelslang,” sê oom Japie
en haal nietemin sy kameratjie uit sy
sak. Ek het ook my kamera by my en
doen dieselfde.
’n Geelslang is een van Metro Rail se
voorstedelike passasierstreine. Baie van
hulle kom daagliks hier verby. Hulle is
soos rooibokke in die wildtuin, kan jy
maar sê.
Ka-tik-tik-tik, kom die trein nader.
Ons lig ons kameras, die drywer in
die lokomotief gewaar ons en druk die
toeter.
“Dis ’n nuwe ou,” sê oom Japie, wat
al baie van die drywers op die voornaam ken.
Dit mag vir baie mense koddig wees,
hierdie mense soos oom Japie wat nie
kan ophou om foto’s van treine te neem
nie. Ook ek het gedink dis ’n vreemde
ding om te doen, totdat ek dit self begin
doen het, van tyd tot tyd.
Jy staan saam met oom Japie hier
langs die spoorlyn in Boksburg, of jy is
dalk laatmiddag buite Matjiesfontein of
Leeu-Gamka in die Karoo, en dan sien
jy die trein in die verte aankom. Jy sien
hom gewoonlik voor jy hom hoor. Dit
lyk of hy oor die landskap gly terwyl
hy al nader kom: Ka-tikke-tik, ka-tikke
tik. En dan begin dit voel of die aarde
onder jou voete bewe terwyl jy intens
bewus is van hierdie massiewe ding wat
by jou verbygaan.

Jakob het in die
Bybelse tyd by
Bet-el met ’n engel
geworstel, en hier,
op hierdie plek in
Boksburg, het Japie
Terblanche ’n bietjie
met ’n trein geworstel, vertel Dana
Snyman in sy rubriek
oor ’n geesdriftige
treinbekruiper.

En dan is alles weer stil terwyl
die trein in die oopte verdwyn. En
dan besef jy: vir ’n paar oomblikke,
terwyl die trein by jou verby is,
ka-tikke-tik, ka-tikke-tik, het jy
met die verwondering, ontsag en
onskuld van ’n kind na die wêreld
gekyk.
Soos Emily Dickenson in haar gedig “The Railway Train” skryf:
I like to see it lap the miles
And lick the valleys up
And stop to feed itself at tanks.

Asof ’n trein meer as net ’n trein kan
wees.
Oom Japie het die Facebook-blad,
“Treinbekruipers wêreldwyd/Trainspotters
worldwide”, ’n jaar of wat gelede begin en
dit het reeds meer as 4 500 lede.
Op die blad skryf oom Japie hoe ’n
trein, ’n ou stoomlokomotief, hom in 2014
getref het terwyl hy besig was om ’n foto
van die lokomotief en waens te neem.
Dit is asof dit vir hom ’n geestelike
ervaring was.
Hy stap ’n entjie langs die spoorlyn af
en gaan staan. “Hierdie is my Bet-el.” Hy
wys na ’n kol waar die kweekgras groenerig
deur die grond langs die spoorlyn breek.

“Hier het ek ’n tweede kans gekry.”
Jakob het in die Bybelse tyd by Betel met ’n engel geworstel, en hier, op
hierdie plek in Boksburg, het Japie Terblanche ’n bietjie met ’n trein geworstel.
Hy het die oggend verneem ’n
stoomtrein met ’n klomp waens is op
pad. Hy is 73 jaar oud, maar kan die
skuinste hier langs die spoorlyn nog
uitdraf. En toe, later, kom die stoomtrein met wit bollings stoom wat by sy
kiewe uit borrel, sakke-pakke, sakkepakke … En oom Japie lê aan met sy
kamera, kinderlik opgewonde terwyl
die lokomotief al nader kom, te meegevoer deur die oomblik om te besef hy is
te naby aan die spoorlyn.
Toe tref die lokomotief hom
skramsweg, en hy trek deur die lug, en
val op hierdie kweekkol in ’n hulpelose
bondel, ’n klomp bene in sy lyf gebreek
en sy een oog wat half uit die oogkas
hang.
“Ek het so half wakker geword, en
kan sweer my oorlede oupa en pa was
by my. En ek hoor een van die paramedici sê: ‘Hierdie ou is weg’.”
Tannie Adri, sy vrou, het gehoor iets
is fout en het aangehardloop gekom,
nog in haar nagklere.
“Sy’t by my kom sit en ek het met
my kop op haar skoot gelê en klippe en
grond uit my mond gehaal.”
Oom Japie was ’n paar maande in
die hospitaal en tannie Adri hou steeds
nie daarvan dat hy al weer elke dag hier
is om die treine met sy kamera in te
wag nie.
“As ek hoor van iemand wat sukkel en swaarkry, kom bid ek hier.” Hy
beduie weer na die kweekkol waar hy
gelê het, byna dood. “Ek kniel sommer
net hier.”
En dan sien ons dit: Die Rovos Rail,
wat al aangewys is as die luukste trein
in die wêreld, kom stadig om die draai.
’n Blink, groen, mooi ding.
Ons draf nader met ons kameras.
Ka-tikke-tik, ka-tikke-tik, kom die
Rovos nader. Oom Japie herken die
drywer. “Hallo, Arrie!” roep hy, en
waai vir Arrie met die een hand. In die
ander hou hy sy kamera vas.
En die aarde bewe onder ons voete,
en Arrie druk die lokomotief se toeter,
en daardie heilige klank weergalm deur
die lug.
Die trein is lankal verby, toe staan ek
en oom Japie dit nog stil en agternakyk.

