
Klein Nuach loer uit van onder sy ma Cecile Murray-Louw se arm terwyl ds Attie van Wyk (ook ’n Murray-nasaat) ’n seën oor haar en haar medeleraar dr Kobus de 
Jager bid met hulle onlangse bevestiging as leraars by Durbanville Moedergemeente. Dit is 'n bittersoet oomblik vir die gesin wat hulle pa Andries Louw sewe jaar 
gelede verloor het. Agter Cecile staan haar ma, Susan Murray, met weerskante van haar Cecile se dogters en nog Murray-afstammelinge. Foto's: HELÉNE MEISSENHEIMER

Heléne Meissenheimer

Toe haar ma die liturgiese band 
in sy reënboogkleure om haar 
skouers hang, het dit vir Cecile 

Murray-Louw gevoel of haar oorlede 
man en haar predikantvoorgeslagte self 
vir haar die stokkie aangee om hulle 
evangeliese roeping voort te sit.

“Dit het gevoel of ek geklee word 
in ’n kosbare kleed van broosheid en 
toewyding,” beskryf die 43-jarige ma 
van vier hiérdie bittersoet gewyde 
oomblik van haar onlangse bevesting 
as nuwe diensleraar en tentmaker by 
Durbanville Moedergemeente.

Bittersoet, want die plekke van haar 
man, pa en oupa, al drie predikante, 
was leeg.

Sewe jaar gelede, toe haar man, ds 
Andries Louw, net maande ná haar 
pa, ds Henry Murray sterf, het sy vir 
die Here gesê: “U het toegelaat dat my 
kinders se pa dood is, so ek gee dit 
terug vir U.” Nooit het sy toe kon dink 
haar tienerdroom om ’n predikant te 
word soos vyf geslagte Murrays voor 
haar is eens ’n moontlikheid nie.

Daar was nie geld nie. Hulle jongste, 
Nuach, was skaars twee maande oud en 
sy drie ouer sussies nog klein. Sy was 

36 met min vooruitsigte om ’n goeie 
inkomste te verseker.

Sy het ook vir die Here gesê sy het 
nie krag om deure te gaan soek nie, 
maar het ja gesê vir elke een wat oop-
gemaak het.

Daarom, op daardie oomblik wat 
haar ma die bont stola om haar skouers 
hang, het sy ook gedink aan die gebed 
wat voorvader Andrew Murray snr uit 
Jesaja 59 vir sy ongebore nageslag gebid 
het voor hy na Suid-Afrika gekom het 
– dat God se Gees en God se woorde 
nie van hom of sy kinders of sy kinders 
se kinders sal weggaan nie.

Vyf geslagte voor haar vanaf 
voorvader George Murray (jongste 
van Andrew Murray snr se vyf seuns 
wat predikante geword het) was almal 
dominees. Sy is die sesde geslag én 
die eerste Murray-vroueleraar van 
sy nasate. ’n Voorreg wat sy omskryf 
as “Goddelike seënvrug van my 
voorgeslagte se troue werk in sy diens. 
Ek het niks gedoen om dit te verdien 
nie”.

 
Wou al dominee word op 14 
Dié Murray-kind het al op 14 geweet 
sy wil predikant word soos die vyf 
geslagte Murrays voor haar. Soos 

Cecile dit stel, “die roeping is in my 
bloed”, tog het sy baie jare getwyfel of 
daar vir haar, haar ouers se mees reb-
else kind, ook ’n plek as predikant in 
die bediening is. Of sy reg in haar hart 
gehoor het.

Getroud met haar predikantman, 
Andries, was sy heel gelukkig om die 
res van haar lewe hom by te staan, 
maar die lewe het anders verloop. In 
2014 word haar pa Henry Murray ge-
diagnoseer met breinkanker terwyl hy 
adjunkhoof is van die Murray Teolo-
giese Opleidingskollege op Morgenster, 
eens die NG Kerk se grootste sending-
stasie in Zimbabwe. Kort hierna raak 
haar man, wat na haar pa se dood by 
dieselfde kollege as dosent aangestel is, 
ook siek. Ook breinkanker. (Terloops, 
Morgenster is gestig deur Andries 
se oupagrootjie, ds Andries Adriaan 
Louw en die teologiese opleidingskol-
lege is vernoem na Cecile se oupag-
rootjie, Henry William Murray.)

Beide sterf ’n paar maande uitme-
kaar uit. Tog soos mense van hulle 
gehoor het, het hulp tot nou ingekom 
– mense “van heinde en verre”, mense 
wat sy glad nie ken nie, maar wat haar 
ouma en oupa in die sendingveld 
of haar ouers geken het, het hulle 

ondersteun. Soveel ongelooflike goed 
het gebeur dat Cecile sê sy wil ’n boek 
skryf. Sy vertel haar storie as moti-
veringspreker om ander te bemoedig 
en bedryf ook haar eie webblad www.
cecilemurraylouw.co.za. Sy is ook ’n 
gekwalifiseerde kunsberader.

 
Gereed ‘om in die grond te val’ 
Dit was so half toevallig dat sy so drie 
jaar terug gehoor het van die nuwe 
opleidingkursus vir diensleraars by 
die Teologiese Fakulteit, Universiteit 
Stellenbosch. Sy skryf dadelik in. Daai 
sterk gevoel van roeping het haar nooit 
gelos nie, maar daar was baie hoekoms 
in haar gemoed.

“Hoekom moes ek ’n 28 jaar draai 
stap deur ’n woestyn om hier te kom? 
Het ek verkeerd gehoor?” het sy die 
Here gevra op ’n retraite-naweek, 
verlede jaar, terwyl sy in die soge-
naamde Donkiebos naby die kollege 
onder ’n eikeboom sit. Sy antwoord aan 
haar was sy het soos ’n akkertjie wat 
oor tyd ’n eikeboom word, ook eers tyd 
nodig gehad om te groei, maar nou is 
sy gereed om in die grond te val. “Só 
dit was nodig om eers volwasse te raak 
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Die Goeie Nuus  
aan kinders

Bybel-Media wil die goeie nuus van  
Jesus se verlossing deur nuwe projekte uitdra,  

veral aan ons kinders. 
Daarom het ons saam met opvoedkundiges ’n bekostigbare reeks volkleur-vouboeke ontwikkel waarin 
ons Bybelstories met ’n wetenskaplike leesreeks kombineer. Vouboeke is ’n opwindende nuwe tegniek 
om goedkoper boekies beskikbaar te stel – dit beteken meer boekies vir meer kinders. Deur ons nuwe 
vouboeke stel ons Bybelstories beskikbaar aan alle kinders in Suid-Afrika – kinders wat nog nooit van 

Jesus gehoor het nie, sowel as kinders wat in gelowige huise grootword. 
Vanjaar wil ons jou, as vriend van Bybel-Media, vra om ons te help om die boodskap van hoop aan ons 

kinders uit te dra. Maak ’n maandelikse donasie van R100 om ’n stel Bybelstorie-vouboeke  
vir een kind per maand te gee. Elke stel sal ’n kind aan Jesus bind. Vir hierdie projek span ons ook 

saam met Kerkbode se Kersfonds wat fondse insamel om minderbevoorregte kinders te help.

Besoek www.bybelmedia.co.za om jou bydrae te maak.
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'Help asseblief met 
R51 op my 51ste 
verjaardag'

Dr Carin van 
Schalkwyk 

Conette le Roux

“Vandag was die laaste dag van my 50ste 
lewensjaar. By tye het ek gedink ek gaan dit 
nie tot hier maak nie, maar deur die Here se 
genade is ek nog hier.”

Só skryf dr Carin van Schalkwyk, leraar 
van die NG en VGK gemeente Philippolis in 
die Vrystaat, op Woensdag 26 Januarie op 
haar Facebookblad - die platform waar sy 
haar daaglikse stryd met kanker dokumenteer 
sedert sy in 2021 tydens die derde Covid-
19-golf met ovariale kanker gediagnoseer is.

Wat haar stryd nog verder uitdagend maak 
is dat sy tot dusver van die groot uitdagings 
“alleen” moes deurgaan. Sy ontvang tans 
haar derde rondte chemo in die Paarl (ver 
weg van haar tuisdorp) nadat haar kankerge-
was nie gekrimp het van die vorige rondte 
kankerbehandeling nie, maar eerder gegroei 
het.

Op haar 51ste verjaarsdag het sy aan-
grypend eerlik geskryf oor haar “interessante 
verjaarsdag so weg van die huis af”. “Op 
sulke dae besef ’n mens net weer opnuut 
hoe vasgegroei jy raak aan die gemeenskap 
waarbinne jy beweeg. Ek het ’n verjaarsdag 
stil-stil in ’n chemokamer geniet met ’n dank-
bare hart dat ek hierdie mylpaal kon bereik. 
Die Here is altyd barmhartig en bereid om 
’n mens te help. Loof die Here,” het Carin 
op haar Facebookblad 
geskryf.

Net na Carin se di-
agnose in 2021 moes 
sy ook ’n operasie 
ondergaan en ná kom-
plikasies twaalf dae in 
die hospitaal herstel. 
As gevolg van die 
Covid-19-virus mag 
Carin geen besoek van 
iemand ontvang het 
nie. Maar, Carin het moedig bly getuig. Sy 
het hierna aan Kerkbode vertel: “Op ’n ma-
nier het ek beleef hoe dit voel om afgesny te 
wees van jou geliefdes en hartsmense, terwyl 
jy slegte nuus moet hanteer asook liggaamlik 
baie siek voel. Te midde van dit alles kan ek 
egter getuig van die Here se teenwoordigheid 
en nabyheid. Ek was elke oomblik van die 
dag bewus van ’n IETS in my kamer waar 
ek gelê en worstel het met my eie gedagtes. 
Hierdie IETS het my nie ontstel nie, maar het 
groot rustigheid aan my geskenk. Ek weet dat 
dit die Here is wat daar teenwoordig was.”

Volgens Carin vra sy elke jaar tydens haar 
verjaarsdag ’n donasie wat in haar naam 
oorgedra word “aan een of ander saak of 
NRO”. “Ek het nogal gewonder wat ek moet 
vra hierdie jaar … Hierdie jaar neem ek die 
vrymoedigheid om te vra dat julle R51 of 
veelvoude van R51 skenk om my te help 
betaal aan my onkologie-rekening, want daar 
is gedeeltes wat nie deur die mediese fonds 
gedek word nie,” het Carin op Facebook 
geskryf.

“Elke bydrae word uit die diepte van my 
hart waardeer en help om die nodige geldjie 
bymekaar te sit om ’n rekening wat groei, te 
betaal.”
> Conette le Roux is die webredakteur van 
die Christelike leefstyltydskrif LiG, ’n suster-
publikasie van Kerkbode.

Heléne Meissenheimer

Slegs ’n paar jaar van nou af mag 
daar tot dubbel soveel bedie- 
naars en selfs tot vyf keer 

soveel diensleraars as leraars in diens 
van die NG Kerk wees. Dit is ’n sce-
nario wat heelwat implikasies inhou 
vir teologiese opleiding.

Só reken ’n werkgroep van die 
Algemene Kuratorium wat onlangs 
’n voorlopige verslag hieroor aan 
die kerkleierskap voorgelê het. Die 
streeksinodes is gevra om hierop 
kommentaar te lewer.

 
Bedienaars en diensleraars: Wat is 
die verskil? 
Die eerste groepe bedienaars en 
diensleraars het laasjaar hulle teolo-
giese kursusse voltooi. Vir lidmate 
kan al die nuwe benamings egter 
nog vreemd op die oor val. Kerkbode 
het ds Jan Lubbe, voorsitter van die 
kuratorium van die NG Kerk in die 
Vrystaat, gevra hoe die ‘nuwe bane’ 
vir geroepenes tot die bediening van 
mekaar verskil.

Van waar die nuwe ‘bane’?
Die besluit van die Algemene Sinode 
in 2019 om gemeentes regdeur ons 
land te help om in ’n groeiende 
diversiteit van bedieningsbehoeftes 
te voorsien, het noodwendig ook 
beteken dat teologiese opleiding sal 
moet verbreed. Kuratoria in ver-
skillende streeksinodes het hierdie 
opdrag en nuwe moontlikhede met 
entoesiasme en innovasie aange-
pak, oortuig dat kwaliteit teologiese 
opleiding vir die NG Kerk onmis-
baar bly. Daarom is vennootskappe 
met akademiese instellings soos die 
teologiese fakulteite in Stellenbosch, 
Pretoria en Bloemfontein uitgebrei, 
asook met Hugenote Kollege op Wel-
lington en die Namibian Evangelical 
Theological Seminary (NETS) in 
Windhoek.

Alle kandidate, saam met die 
akademiese opleiding, deurloop 
vir legitimasie en die bediening, 
programme van kerklike vorming 
wat deur seminaria by hierdie sentra 
behartig word.

Bedienaars
Die nuwe bane – benewens die 
sesjaarlange opleiding vir leraars met 

volle bevoegdheid – behels eerstens 
dié van “bedienaars”, dit is ouder-
linge wat deur gemeentes gestuur 
word om byvoorbeeld opleiding in 
erediensbevoegdheid te ontvang. 
Die gemeente se kerkraad moet die 
persoon aanbeveel en die ring moet 
bevestig dat hulle die kandidaat 
se opleiding steun. Matriek is die 
minimum akademiese vereiste, maar 
enige naskoolse kwalifikasie verryk 
natuurlik die kennisraamwerk en 
ervaring van só ’n kandidaat.

Hulle word deur kuratoria gekeur, 
verwerf ’n akademiese sertifikaat 
(oor een of twee jaar) by Hugenote 
Kollege en woon onder andere 
twee retreats by deur die betrokke 
seminarium aangebied. Hierdie 
“bedienaars” se opleiding geskied 
onder begeleiding van ’n mentor en 
hulle sal ook ná legitimasie saam met 
daardie mentor werk wanneer hulle 
in ’n klein gemeente ’n erediens sou 
lei.

Diensleraars
’n Tweede nuwe baan is dié van 
“diensleraars”: Dit is kandidate wat 
alreeds oor een of ander spesia-
lisopleiding beskik (byvoorbeeld 
in jeugwerk, maatskaplike sorg of 
gemeenskapsontwikkeling) en wat 
dit graag wil aanvul met ’n oorsig-
telike teologiese kwalifikasie om 
dan by ’n spesifieke adres of met ’n 
spesifieke opdrag in ’n gemeente of 
ring te kan werk. Ook húlle ontvang 
erediensbevoegdheid, veral gekoppel 
aan daardie spesialisopdrag.

Nie “bedienaars” of “diensler-
aars” is breër beroepbaar as vir dié 
spesifieke gemeente, ring of opdrag 
waarvoor hulle gelegitimeer is nie; 
net volle leraarsbevoegdheid laat 
jou vir beroepbaarheid in die breër 
kerkverband kwalifiseer – maar, dit 
is moontlik om eers as bedienaar, 
dan diensleraar en uiteindelik volle 
leraarsbevoegdheid te ontvang; hier-
die bane bou op mekaar.

Tweede loopbaan
’n Derde moontlikheid is soge-
naamde “tweedeloopbaanstudente” 
wat later in hulle lewe en ná werks-
ervaring in enige ander sektor, sou 
besluit om die roeping tot die bedie-
ning uit te leef en dan vir teologiese 
opleiding – hetsy heeltyds of deeltyds 

– aan te meld. Vir elke student word 
sy of haar voorafleer in ag geneem 
en ’n unieke roete van opleiding 
ontwikkel. Dit geskied ook in oorleg 
met die kerkraad van die gemeente 
waaruit ’n kandidaat kom, en met die 
plaaslike ring.

Daar is beursmoontlikhede vir 
kandidate wat in die verskillende 
teologiese opleidingskursusse be-
langstel. Meer inligting is te kry by 
die onderskeie kuratoria.

Wat van teologiese studies by ander 
opleidingsentra?
Die inhoud van die NG Kerk se teo-
logiese opleiding kom gereeld onder 
skoot – soveel so dat sommige uit 
die geledere van die Kairos Netwerk-
groep voorstel dat studente vir teolo-
giese opleiding eerder by Noordwes-
Universiteit of die onafhanklike 
Afrikaanse Protestante Akademie 
van die Afrikaanse Protestante Kerk 
(APK) in Pretoria inskryf.

Dit het die vraag gelaat of mense 
wat geroepe voel tot die bediening in 
die NG Kerk ’n wyer keuse het van 
instansies vir teologiese opleiding as 
die vyf opleidingsinstellings wie se 
teologiese kursusse by die kerkgroep 
geakkrediteer is.

Die kort antwoord hierop is dat 
mense teologie kan studeer waar 
hulle wil, maar as hulle dit doen met 
die oog op legitimasie binne die NG 
Kerk, dan verkieslik by hierdie vyf 
instellings, sê dr Frederick Marais 
wat as voorsitter van die NG Kerk 
se Algemene Kuratorium oorhoofs 
verantwoordelik is vir wat by dié 
kerkgroep se teologiese opleiding 
geleer word. Die vyf instellings sluit 
in die drie teologiese fakulteite by die 
universiteite van Stellenbosch, Preto-
ria en die Vrystaat asook Hugenote 
Kollege en Nets by Windhoek in 
Namibië. “As hulle dit doen by ander 
instellings … sal die kuratorium 
waarskynlik vir hulle vra om addisi-
onele werk ook te moet doen omdat 
ons nie toesig het oor en insae tot 
daardie kurrikulums nie,” voeg hy by.
 
> Kairos Netwerk verwys na die groep 
NG gemeentes wat ongelukkig is met 
die 2019-sinodebesluit om gemeentes 
ruimte te gee om self te besluit of hulle 
gelowiges in selfdegeslagverhoudings 
wil akkommodeer of nie. 

In 2030 meer bedienaars en 
diensleraars as predikante?

Met hul stolas 
trots om hulle 
skouers is hierdie 
groep diensleraars 
verlede jaar Maart 
by die NG Kerk 
se Kuratorium 
op Stellenbosch 
gelegitimeer. Foto: 
VERSKAF
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en al die draaie te loop en al die dinge … ’n ongelooflike beeld en 
vertroosting wat die Here my gegee het.”

Sy vertel haar voorgraadse studies by Hugenote Kollege asook 
haar onlangse afrondingsjaar vir diensleraar by Universiteit Stel-
lenbosch het haar 
’n nuwe waardering 
gegee vir die gere-
formeerde tradisie. 
Waar die kerk eers 
vir haar soos ’n tronk 
gevoel het, voel dit 
nou vir haar soos ’n 
klimraam, ’n struktuur 
wat haar ’n gevoel van 
veiligheid gee en dit 
moontlik maak om 
na buite te reik: “Ek 
voel nou die kerk het 
my nodig. Ek het ’n 
stem. Ek het iets om 
te gee.” Só loop haar 
pad tot by ’n warme 
Kaapse Sondagoggend 
23 Januarie in die 
historiese kerkgebou 
van ’n groot voorstede-
like gemeente gevul 
met familie en vriende 
vir haar en dr Kobus 
de Jager se bevestiging 
as diensleraars. Die 
volgende deurtjie wat 
oopgegaan het.

As tentmaker hou sy vir eers haar halfdagwerk as ontvangs-
dame by ’n plaaslike ouetehuis, “eintlik my bedieningsveld” 
soos sy dit stel. Haar verantwoordelikhede as diensleraar sluit in 
preekbeurte en leiding neem met ’n selgroep van tienermeisies 
by die plaaslike kinderhuis. Sy is ook betrokke by die gemeente se 
musiekbediening.

En haar boodskap vir ander? “Daar is nie iets soos onmoont-

Dit is vanjaar presies 200 jaar sedert die 
Murrays se grootvoorvader, ds Andrew Murray 
snr uit Skotland na Suid-Afrika gekom het 
om predikant op Graaff-Reinet te word in die 
Oos-Kaap. 

Die Murrays beplan 'n groot familiesaam-
trek wat op 7-11 Julie op dieselfde dorp gehou 
sal word.

Daar lê ook vele van die Murray-nasate 
begrawe op Morgenster in Zimbabwe, skryf 
oud-sendeling en akademikus prof Martin 
Pauw op navraag aan Kerkbode. 

Hy het ’n studie gemaak van al die Murray-
nasate wat ook ’n verbintenis het met hierdie 
oud-sendingstasie wat in ’n klein nedersetting 
ontwikkel het met ’n hospitaal, skole en soos 
genoem die Murray Teologiese Opleidingskol-
lege. Die volgende skrywe van prof Pauw is 
onlangs deur Getuienisaksie op sosiale media 
gedeel: 

Genade inderdaad en ’n besondere stukkie 
Murray-geskiedenis wat al presies 200 jaar 
aankom.

Cecile is sesde generasie direkte afstam-
meling (en nou ook sesde generasie predi-
kant) van ds Andrew Murray snr wat in 1822 
as deel van ’n groep Skotse predikante na SA 
gekom het om in die NG Kerk te dien. 

Vyf van sy ses seuns het NG predikante 
geword en vier van sy vyf dogters het met 
predikante getrou.

Die jongste van die vyf predikanteseuns 
was George Murray.

Al agt sy kinders was in die bediening/
sending betrokke of getroud met sendelinge 
of predikante. George se vierde seun was 
Henry William Murray wat 1910-1948 in Mas-
jonaland gewerk het. Sy seun was oom George 

(GM) Murray (ook Masjonaland), daarna 
Henry (Susan se man – Phororo, Malawi, 
Morgenster) en nou Cecile.

En, terloops, Cecile was getroud met 
Andries Louw wat oorlede is kort nadat hy op 
Morgenster begin klasgee het. 

Hy was ook sesde linie afstammeling van 
Andrew Murray snr via sy dogter Jemima wat 
met ds Andries Abraham Louw getrou het.

Die Murrays hou 200 jaar reünie vanjaar

MURRAY FAMILIEFOTO: Die Murray-gesin rondom 
1870 met al 11 van Andrew Murray snr se 16 kinders 
wat volwassenheid bereik het op die foto. Hy self is 
reeds oorlede. Cecile se voorvader George en sy  
bekende broer Andrew is ook op die foto. Foto: 
VERSKAF

Saam op Morgenster-sendingstasie. Andries 
en Cecile saam met haar ouers, Henry en Susan 
Murray, op die trappies van die Henry Murray 
Teologiese Kweekskool op Morgenster (foto on-
geveer 15 jaar gelede geneem). Foto: VERSKAF
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Agt jaar van droogte het sy merk 
gelaat op die verarmde ge-
meenskappe in die Karoo. Om 

plaaslike gemeentes met herstelprojekte 
te help, vat die Ring van Beaufort-Wes 
hande met Diaconia, die barmhar-
tigheidsdiensgroep van die NG Kerk 
en VGK, om met ’n ses-dag staptog 
bewusmaking te bevorder en fondse in 
te samel vir die Diaconia Rampfonds.

Die mikpunt is om R600 000 in te 
samel wat dan in oorleg met plaaslike 
VGK-gemeentes in die betrokke ge-
meenskappe verdeel sal word. Dit sluit 
die gemeenskappe van Beaufort-Wes, 
Fraserburg, Leeu-Gamka, Merweville, 
Prins Albert, Victoria-Wes en Rich-
mond in.

Individue, besighede en gemeen-
tes is die week in VrydagNuus, die 
weeklikse aanlynnuusbrief van die 
Wes-Kaapse Sinode, uitgedaag om 
die projek finansieel te ondersteun. 
Buitelug-entoesiaste en ywerige ster-
rekykers word genooi om vanaf  

1 Februarie in te skryf vir die Star-
gazing Camino, ’n 108 km stap vanaf 
Sutherland na Merweville. Dit word 
beplan vir 5-13 Maart.

In ’n mediaverklaring vertel ds 
Nioma Venter van Diaconia die projek 
is veeldoelig. “Groot dele van die 
streek is lamgelê deur ’n droogte wat 
reeds meer as agt jaar duur. Dit het ’n 
verreikende impak gehad op nie net 
die landbousektor nie, maar het ook 
afgewentel na die breër gemeenskap 
toe. Alhoewel daar goeie reëns aan die 

einde van verlede jaar geval het, herstel 
gemeenskappe nie oornag van so ’n 
natuurramp nie. Hierdie staptog dien 
as bewusmaking van die uitdagings 
wat hierdie streek ondervind en om 
aktiewe ondersteuning van plaaslike 
gemeenskappe te bewerkstellig. Ter-
selfdertyd skep dit ook ’n geleentheid 
vir danksegging en getuienis.”

Hoe werk die stap?
In die verklaring word soos volg uit-
eengesit wat stappers kan verwag:

Twee ondersteuningsvoertuie sal die 
stappers vergesel en alle bagasie ver- 
voer, sodat stappers slegs hulle daa-
glikse watervoorraad en versnaperinge 
hoef te dra. Voornemende stappers 
moet hulle eie tente saambring, maar 
daar is ablusiegeriewe by elke oornag-
punt. Die gemiddelde stapspoed is 
ongeveer 3 km/uur en die langste skof 
is 23 km. Aandete en drie koffiebreuke 
(met beskuit soggens) word daagliks 
verskaf.

Tydens spesiale aandprogramme 
word die omgewing se unieke landskap 
en hemelruim verken onder leiding 
van gesoute kenners. Sutherland is as 
gevolg van die ligging bekend as een 
van die mees ideale plekke vir sterrekyk 
ter wêreld en is ook die tuiste van die 
grootste optiese teleskoop in die suide-
like halfrond. Die koste van die staptog 
beloop R5 900 per stapper. ’n Onder-
neming of gemeente kan ook ’n stapper 
afvaardig om hulle op die staptog te 
verteenwoordig.

Stap en sterrekyk vir droogtehulp
Vir besprekings of verdere navrae, stuur 
’n e-pos aan diaconia@kaapkerk.co.za. 
> Besprekings sluit op Maandag  
25 Februarie. 
> Slegs twintig stappers kan  
geakkommodeer word, so skryf nou in 
om teleurstelling te voorkom.

Die bankbesonderhede vir finansiële by-

draes tot die rampfonds is die volgende:

Bankbesonderhede:
>Rekeningnaam: Diaconia
>Bank: Nedbank
>Rekeningnommer: 1135900337
>Takkode: 198765
>Verwysing: Naam van individu/ 
gemeente + STARGAZING

>> Vervolg van bl1

Vind meer uit:
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   Profiel  518 Februarie 2022 Jaco Strydom gesels met 
Michiel van der Merwe 

Michiel van der Merwe is ’n 
dominee, ’n skrywer en die 
uitvoerende hoof van Stabilis, 

onder andere. Hy is een van daai rare 
mense wat ’n enorme klomp lewe in een 
leeftyd inpak – het byvoorbeeld al drie 
en twintig keer die Argus-fietswedren 
gery. Én hy ken van klim, hy was al tot 
by die base camp van Mount Everest, 
het al twee keer Kilimandjaro geklim 
en een keer Mount Kenia, die tweede 
hoogste berg in Afrika.

Nog elke keer doen hy dit om geld in 
te samel vir een van sy grootste passies 
in die lewe, gidshondopleiding, maar hy 
vertel ook graag van die lewenslesse wat 
’n mens leer wanneer jy bergklim. Sy 
boek hieroor met die titel, Klim die berg 
in jou lewe – vir die uitsig én die insig, 
verskyn eersdaags. 

“Ek gebruik die verskillende ervar-
ings in my bergklim as metafore vir die 
wyse waarop ’n gelowige behoort te leef. 
Elke mens het berge in sy/haar lewe om 
uit te klim en berge leer ons dat ons die 
onmoontlike kan regkry,” sê hy.

Dit is reeds Michiel se vyfde boek. Sy 
vorige skrywes gaan oor kanker, Jesus 
se kruiswoorde, gebed en ’n verskeiden-
heid ander teologiese temas.

Vra jy hom uit oor gidshonde, blink 
sy oë. Hy en sy vrou het die afgelope tien 
jaar tien gidshonde opgelei.

“Ek is ’n bietjie hondemal,” sê Mich-
iel. “My terapiehond is my beste tera-
peut om my daagliks te help ontspan! 
Om ’n hond wat jy opgelei het met ’n 
siggestremde vir die eerste keer te sien 
loop en daardie persoon se dankbaar-
heid te sien, het my al in snot en trane 
gehad.”

Sy day-job is nie minder opwindend 
nie.

Stabilis is ’n rehabilitasiesentrum 
vir middelafhanklikes in die Moot in 
Pretoria en is gekoppel aan die NG 
Kerk. Hulle fokus veral op dwelm-, 
alkohol- en medikasieverslawing. 
Michiel is die uitvoerende hoof en werk 
daagliks saam met ’n multiprofessionele 
span bestaande uit dokters, psigiaters, 
sielkundiges, maatskaplike werkers en ’n 
predikant.

Daar is dikwels onkunde en ontken-
ning wanneer dit kom by substansaf-
hanklikheid. Verslawing het ’n groter 
destruktiewe effek op ons samelewing 
as wat ons dink. Een uit drie mense 
in Suid-Afrika word hierdeur geraak. 
Michiel sê hy wens gemeentes en kerk-

leiers wil groter verantwoordelikheid 
neem in die ondersteuning van afhank-
likes en hulle naasbestaandes. Hy tree 
graag op as spreker by kerke, skole en 
ander instellings oor temas rondom 
verslawing en rehabilitasie, en mense 
kan hom gerus nooi.

Ons gesels oor die ondersteunings-
groepe wat gereeld in die kapel by die 
sentrum bymekaar kom, ’n byeenkoms 
waar vorige pasiënte, gerehabiliteerde 
substansafhanklikes en hulle naasbe-
staandes, mekaar ondersteun. Michiel sê 
hulle kan soms besonder hard en reguit 

met mekaar wees, maar dalk juis omdat 
hulle soveel deernis het, ’n lang pad 
saam stap, mekaar ondersteun en nie 
opgee met mekaar nie.

“Daar is iets van ware kerkwees wat 
’n mens tussen hulle beleef,” sê hy. “My 
werk by Stabilis het my oë oopgemaak 
vir wat werklik in die lewe aangaan. 
Hier het ek geleer wat dit is om waarlik 
kerk te wees – uit te reik na mense vir 
wie die samelewing dikwels nie meer 
hoop of lus het nie. 

Stabilis is vol verhale oor wonder-
werke en God se genade. Die mooiste 

ding wat ek gehoor het is: ‘Julle het nie 
my kind genees nie, maar ons as gesin!’” 
vertel hy.

Michiel het in ’n heel ander wêreld 
grootgeword, op ’n plaas buite Ceres in 
die Wes-Kaap. Hy was die jongste van 
vier kinders, een van ’n tweeling. “In 
die koshuis op Ceres moes ek baie gou 
leer om op my eie voete te staan,” sê hy. 
“Ons was ’n baie hegte gesin, my ouers 
was betrokke in ons gemeente en ek 
het by hulle geleer wat dit beteken om 
in afhanklikheid van die Here te leef – 
boere met geen vaste salaris nie – en om 
uit te reik na mense in nood. Gemeen-
skapsbetrokkenheid was deel van ons 
daaglikse lewe.”

Na skool het hy teologie op Stellen-
bosch gaan studeer. Aanvanklik gespesi-
aliseer in missiologie, maar later al meer 
in praktiese teologie.

Ek vra wat hy anders sou doen as 
hy weer die kans kon kry om teologie 
te swot? As hy weer voor kon begin en 
’n student was, maar geweet het wat hy 
vandag weet oor Suid-Afrika, die kerk 
en die wêreld?

“Ek sou by nog meer aktiwiteite 
betrokke wou wees!” sê hy. “En dalk 
iets ervaar van ’n groter betrokkenheid 
by nie-kerklike aktiwiteite ter wille 
van ’n aanvoeling vir wat in die wêreld 
aangaan.”

Michiel vertel dat sy dienspligjare 
op die grens en in 1 Militêre Hospitaal 
besonderse vormingservarings was. Sy 
werk was onder andere om mense wat 
erg en selfs permanent beseer is, weer te 
help om sin te vind in die lewe.

Sy gunstelingvers is Filippense 4:13: 
“Ek is tot alles in staat deur Christus wat 
my krag gee”.

Waaraan hou hy vas as dit rof gaan?
“Die feit dat die Here sal voorsien 

(Gen 22:14). Ons moet ons oë oopmaak 
om te sien hoe die Here antwoorde gee. 
Dit is ons groot uitdaging, ons roeping, 
om as gelowige vanuit moeilike situasies 
vir God te dien en op Hom te vertrou.”

Hoe lyk Michiel se droom vir die 
kerk in Suid-Afrika?

“’n Geloofsgemeenskap wat ’n verskil 
maak in die omgewing met ’n posi-
tiewe ingesteldheid ten spyte van al die 
negatiewe dinge. Wedersydse omgee vir 
mekaar, passievol vanuit die hart.”

 
> Ds Jaco Stydom is verbonde aan die 
NG gemeente Villieria in Pretoria en die 
Echo-Jeugbediening.

Afhanklikheid, 
herstel en

GIDSHONDE

Ds Michiel van der Merwe, die uitvoerende hoof van Stabilis in Pretoria, 
vertel meer oor sy werk en een van sy grootste passies in die lewe,  

gidshondopleiding. Foto: VERSKAF
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Die NG Kerk het ’n ryk en lang 
tradisie van evangelisasie wat 
teruggaan na die Pinksterher-

lewings van die 1860’s en die Skotse 
evangeliese invloed van Andrew Murray 
en ander leiers. Meer onlangs was daar 
die Jeug-tot-Jeug-Aksie van die 1970’s, 
wat grootliks daartoe bygedra het dat 
honderde jongmense teologie gaan 
studeer het.

Tans wil dit voorkom asof hierdie 
proses oor ’n breë front binne gemeentes 
tot stilstand gekom het, ten spyte van 
voortreflike verslae wat in 2007 (''Bedie-
ning aan kerklos lidmate en evange-
lisasie'') en 2011 (''Gespreksdokument 
oor evangelisasie'') voor die Algemene 
Sinode gedien het. Hierin is dit selfs 
in die vooruitsig gestel dat ’n “Seisoen 
van Evangelisasie” in die lewe geroep 
moet word. Tot dusver het niks hiervan 
gekom nie.

In sy boek, Transforming mission, het 
David Bosch aangetoon dat in sowel 
die Katolieke as die Protestantse kerke 
evangelisasie van tyd tot tyd op die 
agtergrond geskuif word en daarna weer 
in die fokus kom.

Die Werkgroep vir Evangelisasie het 
vroeër vanjaar twee sessies op die Huge-
note Kollege se platform oor die teorie 
en praktyk van evangelisasie aangebied 
met die tema “Die verleentheid van die 
e-woord”. Hierdie was ’n poging om 
predikante en gemeentes opnuut bewus 
te maak van die belang van evangelisasie 
in die lewe van ’n gemeente. Die vraag 
is: Hoe belangrik is dit vir die bestaan en 
die lewe van ’n gemeente? Kan dit bloot 
as een van vele bedieninge beskou word?

Verskeie teoloë wys daarop dat die 
hart van missionaliteit in evangelisasie 
geleë is. Die NG Kerk het amptelik vir 
’n missionale ekklesiologie gekies en dit 
is ondenkbaar dat die saak van evan-
gelisasie dan nie tot sy reg sal kom nie. 
Evangelisasie lê in die sentrum van ’n 
gemeente se bediening.

Uiteraard hou dissipelskap ook hier-
mee verband. Vantevore is dissipelskap 
en evangelisasie dikwels van mekaar 
losgemaak, maar vandag word al meer 
besef dat evangelisasie ten diepste die 

uitnodiging tot dissipelskap is. Evange-
lisasie is veel méér as die uitnodiging 
tot ’n beslissing vir Jesus. Dit behels 
die uitnodiging om ’n lewenslange 
en toegewyde navolger van Jesus, die 
opgestane Here, te wees. Evangelisasie 
vra nie maar net of iemand in Jesus glo 
of nie glo nie.

Die noodsaak van evangelisasie binne 
’n missionale ekklesiologie is ’n gegewe, 
maar ons verstaan of definisie daarvan 
vra genuanseerde oorweging. Dit is 
egter juis op hierdie punt wat ’n mens 
jou vasloop teen ’n magdom beskry-
wings. Bosch verwys na David Barrett 
wat nie minder nie as 79 definisies in die 
literatuurlys het! 

Hyself som evangelisasie as volg op:
''Evangelisasie is daardie dimensie 

en aktiwiteit van die kerk, deur woord 
en daad, en in die lig van spesifieke 
omstandighede en kontekste, wat daarop 
gerig is om aan elke persoon en gemeen-
skap, oral, ’n egte geleentheid te bied om 
deur die evangelie uitgedaag te word 
tot ’n radikale heroriëntering van hulle 
lewe wat die volgende inhou: bevryding 
van die slawerny van die wêreld en sy 
magte, die aanvaarding van Christus as 
die Verlosser en Here, die inskakeling 
by die gemeenskap van gelowiges en die 
betrokke raak by die kerk se bediening 
van versoening, vrede en geregtigheid 
op aarde, en om verbind te raak aan 
God se plan, naamlik om alles onder die 
heerskappy van Christus te plaas.''

Die uitdaging is dus om wyer te dink 
oor evangelisasie as wat daar in die 
verlede gedink is danksy sekere evange-
lisasiekursusse wat bloot op ’n beslis-
sing afgestem is met slegs die oog op die 
hiernamaals. Wat ook duidelik word, is 
dat evangelisasie ten diepste ’n uitnodi-
ging is.

 
Hierdie reeks is gebore uit bydraes by ’n 
kursus getiteld “Die verleentheid van die 
e-woord” en word in samewerking met 
die Algemene Sinode se Werkgroep vir 
Evangelisasie gepubliseer.

 
>  Ds Leon Westhof is ’n leraar by NG 
Gemeente Elarduspark.

Die NG Kerk en  

evangelisasieevangelisasie

Deel 1 van 4:

deur Leon Westhof

Joernalistiek gaan tot ’n groot 
mate daaroor om tot die punt te 
kom. Om nie ’n storie met on-

nodige omhaal te vertel nie.
Maar daar is ook plek vir die 

opsie van ’n lekker stewige artikel-
reeks, wat ’n onderwerp sistematies 
bekyk en vanuit ’n paar oorspronk-
like hoeke toelig.

Oplettende webgebruikers sal ’n 
nuwe knoppie in die navigasiekolom 
op die tuisblad van www.kerkbode.
co.za opmerk. Dit heet ‘Reeks’ en 
die tema van ons eerste aflewering 
is die uitwerking van die Covid-
19-pandemie en hang saam met vier 
vrae wat een Kerkbode-medewerker 
(prop Marileen Steyn) aan meer as 
40 dominees gaan vra het:

> Wat was jou belewenis van   
   2020?
>  Hoe het jy ge-cope?
>  Watter “geskenk” het Korona 
    vir jou gegee?
>  Wat het in jou teologie  
    gebeur?

In hierdie uitgawe van Kerkbode 
(op bl 9-11) gee ons ’n proesel van 
enkele van hierdie profiele, maar 
gaan lees gerus die volledige pakket 
aanlyn.

En belangriker nog: Deel met ons 
jou antwoorde op dieselfde vrae. 
Ons wil jou storie hoor. Praat met 
ons by kerkbode@tydskrifte.co.za

Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

Kommentaar

Ons wil jou 
storie hoor
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’N Fliek wat my in die afgelope 
tyd diep geraak het, is die 
fliek Saint Frances (2020).

In hierdie verhaal bevriend die 34-ja-
rige Bridget ’n 6-jarige dogtertjie, Fran-
ces, wanneer sy aangestel word om haar 
deur die dag op te pas wanneer haar 
ma’s nie tyd het vir haar nie. Die dogter-
tjie Frances, of Franny, se een ma werk 
voltyds, terwyl haar ander ma fokus 
op ’n pasgebore baba en terselfdertyd 
worstel met postpartum depressie.

Hulle benodig hulp met die le-
wenslustige Franny.

Aanvanklik maak Bridget heelwat 
foute met Franny, en is dit vir haar ’n 
leerproses om behoorlik na Franny 
om te sien. Franny maak dit ook nie 
noodwendig aldag maklik vir Bridget 
nie, en daag haar gereeld uit, insluitend 
oor haar lewenskeuses as ’n volwassene.

Geleidelik word die twee karakters 
egter beste vriende.

In ’n aangrypende toneel in ’n Kato-
lieke kerk gaan sit die dogtertjie Franny 
in die biegkamer – aan die kant waar die 
priester sit. Wanneer Bridget haar soek, 
en vind, en vra: “Is that you?” antwoord 
Franny: “My child. Speak, child.”

Bridget bely teenoor Franny, haar 
biegmoeder!, dat dit soms vir haar mak-
liker is om te maak asof sy iemand an-
ders is, omdat sy nie ’n indrukwekkende 
persoon is nie – sy is nie getroud nie, sy 

het nie kinders nie, en sy het nie ’n vaste 
werk nie – maar Franny antwoord dat sy 
wel trots is op Bridget.

Bridget is dapper, want sy pak goed 
aan waarvoor sy bang is – sy probeer 
byvoorbeeld gimnastiek en ysskaats 
saam met Franny, en sy staan op teen ’n 
boelie – verduidelik Franny.

En in daardie oomblik in die kerk 
spreek Franny vir Bridget, wat jare laas 
in ’n kerk was, van haar sondes vry. 
“What are you doing?” vra Bridget. 
“Washing you clean,” antwoord Franny.

In hierdie film lê Gods vergifnis en 
genade in die woorde van ’n kind.

In ’n artikel met die opskrif “And a 
little child shall lead them” (’n verwys-
ing na Jesaja 11:6) skryf die feministiese 
teoloog Lyn Holness dat hoewel kinders 
aan die hart van die Christelike geloof 
staan, kindskap binne die kerk en ons 
samelewing dikwels beskou word as ’n 
voorlopige, voorbereidende stadium 
vir ‘ware’ menswees – naamlik volwas-
senheid.

Tog bevat die Bybel talle verhale 
waarin kinders sentraal staan – soos in 
die verhale van die seuns Moses, Dawid 
en Samuel – skryf Holness. Christus self 
word mens in die gestalte van ’n kind. 
In die vleeswording word ons aandag 
hervestig op kinders en kindskap. 
Sonder die kind Jesus is daar immers 
geen goeie nuus nie, want sonder die 

inkarnasie is daar geen kruisiging en 
geen opstanding nie. Sonder Godskind 
is daar geen evangelie nie.

Tog gaan dit om selfs meer as blote 
kindskap, meen Holness. God kies om 
vlees te word binne die geskiedenis in 
die gestalte van ’n kind wat gebore word 
aan arm en eenvoudige ouers; binne ’n 
buite-egtelike tienerswangerskap, en 
aan ouers wat binnekort vlugtelinge sou 
word.

In die Koptiese tradisie staan verhale 
van Josef, Maria en Jesus se tyd in Egipte 
sentraal. Die familie vlug om koning 
Herodus se massamoord op kinders te 
ontsnap (Matteus 2:13-23), en binne 
die Katolieke kerk is die ontvlugting na 
Egipte ook een van die sewe smarte van 
Maria. In heelwat van hierdie verhale, 
opgeteken in apokriewe boeke waarin 
die familie se tyd in Egipte beskryf word, 
verrig die kind Jesus wonderwerke.

Hierdie verhale, skryf Lyn Hol-
ness, wys daarop dat Jesus alreeds as ’n 
kind volledig God en mens is. Jesus se 
verlossingswerk begin nie eers wanneer 
hy ’n volwassene is nie. Die Koptiese 
tradisie, waarin hierdie verhale gekano-
niseer is, beklemtoon hiermee juis dat 
Christus as kind reeds die werk van 
verlossing, genesing en florering verrig.

Kinders is volledig mens.
Dit is ’n skreiende aantyging teen 

ons dat daar meer as ’n 1 000 kinders 

elke jaar in Suid-Afrika vermoor word. 
Dit kom neer op meer as drie kinder-
moorde per dag – waarvoor volwassenes 
grotendeels verantwoordelik is. Volgens 
professor Shanaaz Mathews, direkteur 
van die Kinderinstituut by die Universit-
eit van Kaapstad, is hierdie syfers waar-
skynlik ’n onderskatting, omdat heelwat 
moorde nie behoorlik ondersoek word 
nie of gewoon oorgesien word deur 
wetstoepassers.

Ons hoef bloot in hierdie dae te dink 
aan die nuus rondom Jerobejin van Wyk 
(13) van Klawer, wat wreed vermoor is 
deur ’n volwassene.

Is ons samelewing enigsins meer 
menslik en veilig vir kinders as dié van 
Herodus – veral vir kinders wat, soos Je-
sus, arm en eenvoudig grootword? Wat 
bly vir ons, wat die verhaal van koning 
Herodus se massamoord op kinders elke 
Adventstyd met soveel afgryse lees, dan 
anders oor as om bitterlik te huil oor die 
daaglikse vergrype teen kinders?

“’n Stem is in Rama gehoor, ’n 
droewige gehuil en ’n luide rouklag; 
Ragel huil oor haar kinders, en sy weier 
om vertroos te word, omdat hulle nie 
meer daar is nie” (Matt 2:18).

 
> Dr Nadia Marais doseer Sistematiese 
Teologie aan die Universiteit Stellenbosch 
en is lid van die moderatuur van die Wes-
Kaapse Sinode.

Nadia Marais 

Geseënd is die kinders

Lourens Bosman

Uiteindelik lyk dit of dinge nou 
begin om na normaliteit terug 
te keer. Die skole is weer oop, jy 

hoef nie te isoleer as jy asimptomaties 
is nie, ons begin weer sosiaal verkeer. 
Van die begin van die pandemie af het 
epidemioloë gesê die tyd sal kom dat die 
gevaarlikheid van die virus sal afneem, 
en dit lyk of dit nou gebeur.

Die kundiges het ook gesê dat ons 
wêreld ná Covid-19 anders sal lyk. Dat 
normaal nie presies sal lyk soos voor 
2020 nie, en dat ons almal sal moet 
aanpas by ’n nuwe normaal.

In die kerk het ons ook ’n klomp 
nuwe dinge begin doen wat ons beter 
in pas bring met God se bedoelings en 
waarmee ons kan aanhou. Maar daar 
is ook ’n klompie wat ons liewers moet 
ophou doen.

Dominees sê hulle het geleer om 
minder vergaderings te hou en wil aan-
hou om soveel moontlik steeds aanlyn 
te doen. Ons het geleer dat aanlyn ver-
gaderings nie goed werk as ons moei-
like besluite moet neem en waar daar 
uiteenlopende sienings is nie. Daarvoor 
moet ons mekaar in die oë kyk. Maar 
as ’n span mekaar goed ken en daar is 
hoë vlakke van vertroue, kan ons baie 
besigheid aanlyn hanteer. As dit maak 
dat ons minder ry en vlieg, sal dit goed 
wees vir God se aarde.

Ons moet ook aanhou om hande te 
vat en dieper vennootskappe met me-
degelowiges en medelandsburgers aan 
te knoop. Die inperkings het dwarsoor 
die land nuwe netwerke laat ontstaan. In 
die verlede het ons egter gesien dat die 
meeste netwerke weer tot niet gaan as 
die krisis verby is. Dit sal jammer wees 
as dit nou weer gebeur. Die gelowiges 

van hierdie land het mekaar nodig en 
God gebruik ons baie beter as daar 
eenheid is.

’n Groot klomp dominees het gesê 
hulle het baie meer bewus geword van 
die nood in die gemeenskap. Dit sal 
regtig jammer wees as ons hierdie sensi-
tiwiteit post-Covid verloor. God gebruik 
krisisse om ons oë oop en ons hart sag te 
maak. Mag dit so bly.

Ons het ontdek dat ons aanpasbaar is 
en nogal vinnig kan leer om dinge op ’n 
nuwe manier te doen. Aanpasbaarheid 
is belangrik as ons in pas wil bly met die 
lewende God. Wanneer jy vir Jesus volg, 
lei Hy jou na nuwe en ongewone plekke. 
In ’n post-Covid wêreld gaan aanpas-
baarheid belangrik bly.

Ons het ook geleer dat ons almal 
broos en kwesbaar is en om vir mekaar 
om te gee. Dit het my tydens die inper-
kings baie keer opgeval hoe mense vir 

mekaar omgee, opreg belangstel en vir 
mekaar bid. Ons moet dit nie verloor 
nie.

Dan is daar ook ’n paar goed wat ons 
waarskynlik moet ophou doen.

Ons moet dalk maar ophou om op 
die TV of selfoon kerk toe te gaan. Die 
erediens is nie bedoel vir toeskouers 
nie, dit is vir deelnemers. Die erediens 
gaan nie net oor die preek nie, ons moet 
die Here saam loof en die gemeenskap 
van gelowiges beleef. Saamwees is in die 
wese van ons geloof en godsdiens.

Ons moet ook ophou om onsself te 
isoleer. Baie mense vertel hoe hulle na 
die grendeltyd nog steeds byna soos 
kluisenaars leef. Ons moet ophou daar-
mee. Ons moet mekaar sien en hoor en 
mekaar se hande vat en drukkies gee. 
> Dr Lourens Bosman is die algemene 
bestuurder in die kantoor van die Al-
gemene Sinode van die NG Kerk.

Die erediens is nie vir toeskouers nie, dit is vir deelnemers
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Gerdrie van der Merwe

Met die afsterwe van prof Jaap 
Durand (87) in die vroeë 
oggendure van 24 Januarie 

2022 in die La Clémence-aftreeoord 
te Stellenbosch, groet ons ’n geres-
pekteerde teoloog, akademikus en 
Struggle-ikoon.

Hy was iemand met ’n ingebore 
kompas vir regverdigheid en gereg-
tigheid, wat soos Jesus met sagte oë na 
verontregte mense kon kyk, hulle nood 
kon raaksien en daadwerklik na hulle 
kon uitreik. Nie net die Durand-ge-
laatstrekke nie, maar sy persoonlikheid 
het my altyd herinner aan die kerklike 
patriag Ben Durand van die plaas Harte-
beesfontein in die distrik Trompsburg.

Prof Jaap se voorouers was pioniers 
wat die Suid-Vrystaat help tem het en 
ek was altyd verstom om te beleef hoe 
die Durand-gene neerslag gevind het 
in prof Jaap se doen en late op verskeie 
terreine. Die skrywer woon steeds op 
die buurplaas Donkerpoort en loop 
dekades lank ’n pad met die uitgebreide 
Durand-gesin.

Johannes Jacobus Fourie Durand is 
op 5 Junie 1934 gebore op Oranjeville. 
Sy vader Jan Jonathan Durand, was ’n 
visehoof en wiskunde-onderwyser in die 
skool. By hom het Jaap van kindsbeen af 
’n sin vir reg en geregtigheid geleer. Sy 
moeder Anna was ’n verfynde mens wat 
haar huisgesin met liefde aangeraak het. 
Jaap begin sy skoolopleiding op Deales-
ville waar hy ook in 1951 matrikuleer, 
met Jaap Furstenberg van Soutpan 
(uiteindelik rektor van die Hugenote-
Kollege op Wellington), as een van sy 
medeskoliere en vriende. In dié tyd is 
Jonathan Durand twee jaar lank kat-
kisasiemeester van die klas, wat sy seun 
bywoon. Sy pa was ’n Calvinis in murg 
en been, iemand vir wie Jaap die groot-
ste eerbied en bewondering gekoester 
het. Intussen is hulle as jongmense besig 
met sendingwerk in Dealesville se swart 
woonbuurt, wat meewerk dat tydens 
sy matriekeksamen Jaap se roeping van 
die Here om sendeling te word, bevestig 
word. Na matriek beleef hy wonderlike 
tye aan die Universiteit van die Oranje-
Vrystaat, waar hy so goed presteer in 
Wysbegeerte, dat ’n lektorspos hom 
aangebied word indien hy sou verder 
studeer in Wysbegeerte. Intussen is hy 
’n inwoner van Reitz-Kamerwonings, 
waar sy paaie kruis met onder meer 
Phil Robinson en Jaap Furstenberg. In 
sy finalejaar is hy saam met mej Sonja 
Bell op die studenteraad, met Christoff 
Hanekom as voorsitter. Hy is ’n boorling 
van Boshof, ’n buurdorp van Dealesville. 
Dertig jaar later, na die dood van Chris-

Teoloog wat  
grense oorsteek

toff met wie Sonja later getroud is en die 
dood van prof Jaap se vrou Randu, trou 
prof Jaap met Sonja en beleef hulle ’n 
kwaliteit huwelik van dertig jaar.

Nadat Jaap in 1954 die BA 
(Admissie)-graad aan die UOVS in 
Bloemfontein verwerf het, word hy stu-
dent aan die Teologiese Seminarium op 
die walle van die Eersterivier op Stellen-
bosch. Hier ontmoet Jaap sy lewensmaat 
en trou met mej Randu du Rand, ’n 
ondersteunende lewensmaat wat tot met 
haar vroeë dood aan kanker, ’n anker en 
ligpunt in sy lewe bly.

Na sy studie op Stellenbosch vertrek 
hy en Randu na Nederland en studeer 
aan die Vrije Universiteit in Amster-
dam waar hy in 1961 doktoreer in 
sendingwetenskap onder leiding van 
prof Herman Bavinck. Hier word hegte 
vriendskapsbande gesmee met Hennie 
Rossouw en sy vrou Hester, ook met 
Bethel Müller en sy vrou Helen. Toe 
Jaap Durand sy proefskrif op 27 Januarie 
1961 verdedig, was sy paranimfe (hel-
pers by plegtighede) Jaap Furstenberg 
en Bethel Müller. Meer as ’n dekade later 
behaal hy die DTh-graad in Dogmatiek 
aan die Universiteit van Stellenbosch. 
Toe reeds het die akademiese wêreld sy 
verstommende intellektuele vermoëns 
beleef.

Terug in Suid-Afrika word hy gelegi-
timeer en aanvaar in 1961 ’n beroep 
na die NG Kerk in Afrika se Cala-sen-
dingstasie in die Transkei. Hier beleef hy 
en Randu die sendingveld aan eie lyf, ’n 
leerervaring wat in die toekoms groot 
dividende sou lewer. Op 28 Januarie 

1965 word hy sendeling in die swart stad 
Kwazakhele, ’n gemeente sonder grense 
in die hart van Port Elizabeth. Hier het 
hy alles gegee in Koninkryksbelang, ook 
toe hy in sy dienstyd moderator word 
van die NG Kerk in Afrika (Streek-
sinode Kaapland) en as aktuarius van 
die Algemene Sinode van die NG Kerk 
in Afrika diens doen.

Op 10 Februarie 1973 word hy beves-
tig as professor in Sistematiese Teologie 
aan die Fakulteit Teologie van die Uni-
versiteit van Wes-Kaapland. Die skrywer 
en sy ouers het spesiaal van Trompsburg 
gekom vir die bevestiging, ’n besondere 
geleentheid om te onthou. Hier laat prof 
Jaap hom ken as iemand wat grense 
oorsteek en beperkings uitdaag. In die 
laat sewentigerjare word hy en sy gesin 
lidmate van die Rynse Gemeente van die 
destydse NG Sendingkerk op Stellen-
bosch, omdat hy hom nie langer met die 
apartheidsteologie van die NG Kerk kon 
vereenselwig nie.

Hy is van 1978 tot 1980 dekaan 
van die Fakulteit van Teologie aan die 
Universiteit van Wes-Kaapland en vanaf 
1981 tot 1994 adjunk-visekanselier van 
UWK. Prof Jaap se rol in die totstand-
koming van die Belydenis van Belhar, 
is meer as bekend. Dit speel steeds ’n 
groot religieuse en emosionele rol in 
die lewe van die Verenigende Gerefor-
meerde Kerk (VGK), ’n wekroep oor die 
eenheid van die kerk, die versoening en 
geregtigheid tussen mense onderling. 
Prof Jaap het ook ’n groot rol gespeel 
om die UWK vir swart studente oop te 
stel, waarna groot getalle swart studente 

na die inrigting gestroom het. Prof Jaap 
tree ook na vore as ’n Stuggle-figuur 
in die Apartheidsjare, wat tydens die 
onluste in 1976 momentum kry toe teo-
logiese studente in die spervuur staan. 
In die stormagtige 1980’s, het hy saam 
met senior UWK-personeel soos prof 
Jakes Gerwel en prof Richard van der 
Ross, ondersteun deur ongeveer 4 000 
studente, na die Bellville-polisiestasie 
opgeruk om die vrylating van studente 
wat aangehou is, te eis.

Sy verskuilde talent en belangstelling 
in argitektuur kom na vore toe hy aan 
UWK betrokke raak met die bou van 
’n nuwe biblioteek op die kampus. Op 
voetspoor van die Voortrekkermonu-
ment in Pretoria, waar die son elke jaar 
op 16 Desember om 12:00 deur die 
koepeldak op die senotaaf skyn om die 
woorde “Ons vir jou Suid-Afrika” te 
belig, word op sy voorstel ’n soortgelyke 
ligstraal ingebou. ’n Glassteen in die 
vloer van die atrium op die grondvlak, 
word elke jaar op 16 Junie verlig, om 
die Soweto-opstand van 16 Junie 1976 
te herdenk en om die UWK-studente te 
onthou wat teen apartheid geveg het.

In ’n samelewing gelaai met spanning 
en konflik, was sy insette nie primêr 
polities gemotiveerd nie, maar teologies 
van aard. Hy leef lank genoeg om die 
wiel op verskeie terreine te sien draai, 
ook op kerklike gebied toe die NG Kerk 
wat in 1982 hom van sy predikantestatus 
stroop, dit weer aan hom teruggee.

In 2021 gee die Munisipaliteit van 
Stellenbosch aan hom ’n ere-toeken-
ning, vir sy rol om Stellenbosch en die 
breë gemeenskap te bedien. In sy leeftyd 
word prof Jaap Durand deur vier uni-
versiteite vereer met eredoktorsgrade. 
In 1995 tree hy uit as visekanselier van 
UWK en begin ’n nuwe hoofstuk, waar 
hy verskeie boeke skryf en mense met sy 
sin vir regverdigheid en liefde aanraak 
tot met sy dood in 2022.

Prof Jaap Durand word oorleef deur 
sy vrou Sonja. Uit sy eerste huwelik 
met Randu is Jannie, Jaco en Aninka 
gebore. Na sy troue met Sonja het hy 
drie kinders “persent gekry”, naamlik 
Braam (Hanekom, tans direkteur van 
die Sentrum vir Publieke Getuienis van 
die NG Kerk), Chris en Lillibet.

Met Durand se oorstap na die 
Hemelstad in die nag van 24 Januarie 
2022, beleef hy die werklikheid waar-
oor hy in een van sy laaste boeke skryf: 
“Aan die einde van my lewe is God 
daar. Sy groot toekoms, die koms van 
sy koninkryk, die vervulling van al sy 
beloftes, wag op my wanneer ek my oë 
finaal sluit”. 
>  Dr Gerdrie van der Merwe is ’n  
kerkhistorikus.

Jaap Durand (1934-2022)
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RReekseeks

Hy beskryf homself as “voorheen 
tradisioneel”. Deesdae is hy 
eerder ’n buitestander.

Selfs voor Covid-19 op die toneel 
verskyn het, was Wynand Nel se bedie-
ning alternatief van aard. Ek onthou die 
eerste keer toe ek een van Kruiskerk.
co.za se eredienste in die NG gemeente 
Pinelands se kerkgebou bygewoon het. 
Ek het saam met ’n stuk of twintig ander 
mense in die kerkbanke gesit en na 
klassieke musiek geluister. Daar is nie 
gesing nie.

Na afloop van die erediens was 
daar ’n gespreksgeleentheid waar 
lidmate vrae kon vra. Dié vrae het tot 
gesprekke gelei waarin die deelnemers 
uit allerlei vakdissiplines aangehaal het – 
sielkunde, teologie, die fisiese en sosiale 
wetenskappe.

Ek het nog nooit soveel interaksie in 
’n erediens beleef nie.

Die gemeente self is ’n eklektiese 
groep wat merendeels uit hoogs op-
geleide mense bestaan wat graag oor 
lees en reis gesels. 

Wynand beskryf die gemeente as ’n 
ruimdenkende, onafhanklike Christelike 
gemeente, buite die beperkings van ’n 
kerkverband.

 
Verlatenheid – en die teenvoeter 
Die eerste inperking tydens die pan-
demie was vir Wynand ’n belewenis wat 
hy as “abnormaal” bestempel, iets wat 
’n ongekende verlatenheid gebring het. 
“Dit was ’n tyd van leë strate, van mense 
wat mekaar vrees.”

Verlatenheid word ’n tema wat 
gereeld in ons gesprek opduik. Volgens 
Wynand is juis dit die mens se groot 
vyand in ’n tyd soos dié.

Leraars praat oor pandemie se  

straf én geskenke

Hier publiseer ons 
drie van die onderhoude en 
ons publiseer die volledige 

reeks op www.kerkbode.co.za.
Hierdie navorsingsprojek 
is in samewerking met die 
Sinode van Wes-Kaapland 

gedoen.

Die teenvoeter? Interaksie.
“Dis die enigste manier om deur ver-

latenheid te breek,” sê hy. Die pandemie 
vereis egter dat ’n mens alternatiewe 
soorte interaksie moet soek.

Die afgelope maande het Wynand 
nuwe waardering vir die interaksie in 
huisbesoek gevind – hoewel hy die 
woord “koffie-kuier” verkies. “Dit 
beskryf iets wat meer wederkerig is, 
betekenisvoller,” sê hy.

Sulke alternatiewe vorme van in-
teraksie is dalk juis belangrik in ’n tyd 
waarin die kerk se idees oor eredienste, 
geloof en lidmaatskap ingrypend gaan 
verander, reken hy.

 
Digitalisering en verarming 
Wynand sê hy het nie self donkerte of 
depressie in dié tyd beleef nie. Maar  
terugskouend besef hy dat hy wel vir 
sekere klanke en sekere soort musiek 
sensitief geword het.

Nie net het hy melankoliese klanke 
begin vermy nie, maar hy het ook 
gevind dat hy nie meer na sekere soorte 
kerkmusiek kon luister nie. En dit steeds 
nie kan doen nie.

Orrelmusiek, byvoorbeeld, se 
verband met kerkgeboue wat tans leeg 
staan, is nie vir hom ’n positiewe erva-
ring nie.

Hy is nie gekant teen die digitalise-
ring van kerklike byeenkomste nie. 
Digitale eredienste se tyd het volgens 
hom in elk geval aangebreek; die pand-
emie het die proses slegs verhaas en 
vervroeg.

Hy is wel verras dat mense so positief 
oor digitale eredienste is.

Een moontlike verklaring daarvoor is 
dat gemeentelede besef dat ’n kerkgebou 

nie noodsaaklik vir ’n saamwees in ge-
loof is nie. En dat hulle vasgestel het dat 
daar meer interaktiewe maniere is om 
oor God te praat en om God te aanbid.

“Die toekoms kan wel nie nét digitaal 
wees nie,” waarsku hy. “Dan is dit ’n 
verarming.”

Saam met digitale eredienste kan 
daar in kleiner groepe bymekaargekom 
word om so die dieper ervaring van 
verbondenheid te beleef. Dit kan saam 
met kos en wyn gebeur.

Mense, ook hyself, mis die same-
komste en die vrymoedige liggaamlike 
kontak wat daarmee gepaardgaan.

 
Digitalisering en verryking 
Die interaktiewe Kruiskerk.co.za het 
Zoom-eredienste gehou. Wynand het 
dit baie positief beleef. “Daar het baie 
mense ingeskakel, sommiges selfs uit ’n 
hospitaal. Daar was die geleentheid om 
voor en tydens die erediens te gesels; dit 
was dus meer interaktief as waaraan baie 
seker gewoond is.”

Dié groeiende belangstelling is vir 
Wynand ’n aanduiding van die behoefte 
aan so ’n soort kerk. Van oraloor het 
mense by hulle ingeskakel, dermate dat 
hulle ’n wyk in Johannesburg tot stand 
gebring het. 

Daar is sewe mense wat die eredien-
ste bywoon, en hulle gaan nou begin om 
saam te eet en om mekaar op dié manier 
te leer ken.

Wynand vertel: “Ek het vandag ’n 
begrafnis van ’n lidmaat bygewoon wat 
ek nog nooit ontmoet het nie.”

Dit bly vir hom die interessante van 
digitale kerke, dié dat daar voortdurend 
nuwe lidmate aansluit. “Dis mense wat 
jy nog nooit ontmoet het of dalk nooit 

gaan ontmoet nie.”
Wat wag op dié besonderse gemeente 

anderkant die koronaviruspandemie? 
Wynand sê hy dink nie hulle sal 
terugkeer na die soort erediens wat 
hulle voorheen geken het nie. “Daar is 
alternatiewe maniere van saamwees. Dit 
gaan oor méér as die erediens.”

Die huidige formaat van hul ere- 
dienste het die lidmate ’n groter deel-
name in mekaar se lewe besorg en dit 
het die interpersoonlike verhoudings 
versterk.

Dis in die interaksie tussen mense dat 
Wynand die teenwoordigheid van God 
baie sterker ervaar het as in byvoorbeeld 
kerkliedere of Bybelversies. 

Daarmee bedoel hy nie dat die Bybel 
nie ’n plek het nie – inteendeel: Hoe 
harder mense in die Bybel gesoek het na 
wat sinvol vir hul lewe in dié tyd is, hoe 
meer is hulle verras deur die tydloosheid 
van baie Bybelgedeeltes.

 
’n Bietjie van die Here … 
Wat is, vir hom, die suiwer verkondiging 
van die evangelie?

Hy praat stadig, soekend na die 
regte woorde, en uiteindelik formuleer 
hy dit só: “Dis die eietydse oorvertel 
van die lewe van Jesus van Nasaret. En 
die voortgaande soeke na wie daardie 
Persoon was.

“Ons weet nie wie Jesus Christus 
was nie. En as ons dink ons weet, dan 
besef ons nie hoe diep ons in die duister 
rondtas nie.”

Dis in hierdie duisternis van God 
se skynbare afwesigheid dat God juis 
teenwoordig is. “Ons hoef nie altyd God 
as so dominant te ervaar nie,” sê hy. “’n 
Bietjie van die Here is genoeg.”

‘Daar is alternatiewe 
maniere van saamwees’
Marileen Steyn in gesprek met  Wynand Nel

49 predikante gaan voer. Sy wou hoor: Wat was jou belewenis van 2020?

In die middel van die Covid-19-pandemie het MARILEEN STEYN onderhoude met 
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Daar word dikwels in Kaapstad 
gepraat oor die lewensom-
standighede van die inwoners 

van Khayelitsha en van Mitchells Plain, 
en Scherlize reken dat die Ysterplaat-
gemeenskap soms misgekyk word. Sy 
beskryf hierdie lae-inkomste, verar-
mende voorstad van Kaapstad as ’n 
“vergete, moeilike gebied”.

Die inwoners is meestal staatspen-
sioentrekkers, vlugtelinge, kwesbare 
kinders. Daar is baie gebroke gesinne. 
Daar is ook groot uitdagings, wat mid-
delmisbruik en bendebedrywighede 
insluit.

Dis ’n gemeenskap wat grootskaalse 
angs en depressie aan die einde van 
2020 beleef het.

 
’n Plek van samekoms 
Scherlize ken hierdie omstandighede 
maar té goed, maar dit was vir haar asof 
sy eers in 2020 haar konteks werklik leer 
ken het. Terwyl sy reeds ’n goeie ver-
houding met die skole, die maatskaplike 
werkers en die polisiekantoor gehad het, 
het dié verhoudings en die onderlinge 
samewerking gegroei om nie slegs die 
gemeente nie, maar ook die gemeenskap 
in te sluit.

Die gemeente bedryf reeds geruime 
tyd ’n nasorgdiens en ’n kleinerige groe-
pie kinders uit die gemeenskap woon dit 
by. En toe die kinders in die grendeltyd 
nie meer kon kerk toe kom nie, het die 
gemeente besluit om na die kinders toe 
te gaan. 

Die gemeentelede, én die lede van 
die breër gemeenskap, is op dié manier 
by die huis met kospakkies en pastoraat 
bedien.

Scherlize vertel hoe die gemeente uit-
eindelik ’n plek van samekoms geword 
het van waar 500 gesinne in Ysterplaat 
van kospakkies voorsien is.

Al is dit ’n klein gemeente, het dié 
omvattende bediening eensklaps groot 
afmetings aangeneem.

 
Verhoudings 
Scherlize ken elke straat in haar ge-
meente. Elke gesin. Elke storie. Kortom: 

‘Verhoudings is 'n maklike 
woord, maar . . .’
Marileen Steyn in gesprek met Scherlize van der Merwe

Sy ken haar mense.
“‘Verhoudings’ is ’n maklike woord,” 

sê sy. “Maar om mense te ken, strek 
verder en gaan dieper as wat jy dink. 
Dit was vir my ’n openbaring om deel te 
word van mense se lewe.”

Dis die een geskenk wat die pande-
mie aan Scherlize gegee het: Dit het haar 
as geestelike leier gedwing om vas te stel 
wat alles in hierdie omgewing gebeur.

Om dit te moes doen, en om die 
kospakkie-projek te koördineer, was vir 
Scherlize ’n aanpassing. Alles was op ’n 
veel groter skaal as waaraan sy gewoond 
was. Sy moes op haar voete leer dink, en 
sy moes vinnig reageer op elke situasie 
wat dringende ingryping gevra het.

“Iets gebeur nou – en dan moet daar 
vandag nog ’n oplossing wees.”

Dit het van haar gevra om nuwe 
vaardighede en ander werkwyses aan te 
leer. “Dit was ’n ‘cool’ leerervaring,” sê 
sy nou.

 
Vrywilligers en kwesbare mense 
Die veel groter bediening waaraan sy en 
haar gemeente skielik gewoond moes 
raak, was slegs moontlik omdat soveel 
ander gemeentes in die ring saamgewerk 
het. Die inkomste en skenkings uit die 
gemeente self het ook toegeneem.

“Dít is die onmoontlike wat toe wel 
gebeur het,” sê sy. Ongeveer die helfte 
van die ringsgemeentes het lidmate 
gestuur om by dié projekte betrokke te 
raak. “Baie mense wil betrokke raak,” sê 
Scherlize, “maar nie almal weet hoe om 
te werk te gaan nie.”

Daarom het sy geleer om spesifieke 
vrywilligers te vra vir wat sy gedoen 
wou hê. Hierdie vrywilligers was egter 
nie altyd voorbereid op wat hulle in die 
gemeenskap teëgekom het nie.

Scherlize vertel dat dit baie energie 
gevra het om die vrywilligers te help 
aanpas. “Om seker te maak dat hulle 
nog oukei is.”

In dié tyd het sy opnuut oor mens-
waardigheid begin nadink. Sy het geleer 
dat afhanklike, kwesbare mense ook 
voorkeure mag hê. Dat hulporganisasies 
en vrywilligers byvoorbeeld nie namens 

sulke mense kan besluit wat hulle moet 
eet nie.

Daarom het sy die vrywilligers gevra 
om nie sonder meer sop te maak nie.

“Ek wonder wat sou gebeur as orga-
nisasies eerder vir die hulpbehoewendes 
sou vra: ‘Vertel ons wat ons moet doen.’”

 
Missionale teologie 
Teen die muur staan geskryf: ACT 
JUSTLY. LOVE MERCY. WALK HUM-
BLY WITH YOUR GOD. Sy begin oor 
missionale teologie gesels, ’n soort teolo-
gie wat van die veronderstelling uitgaan 
dat die kerk na die wêreld toe gaan.

Sy praat oor die eindelose aantal 
geleenthede wat daar is om missionaal 
op te tree, en hoe die kerk sigbaar in 
gemeenskappe kan wees.

“Mense hoef nie kerk toe te kom om 
deel van die kerk te wees nie; hulle moet 

net weet dat die kerk toeganklik is,” sê 
sy. 
 
Om te ken 
Wat het Scherlize in dié tyd aan die gang 
gehou?

Haar drafroetine soggens, vertel sy. 
Ook die wete dat sy hard gewerk het en 
dat sy daarom goed kon rus wanneer 
sy tuiskom. Haar huis was deurentyd ’n 
rustige ruimte te midde van die gewoel.

Op die pad vorentoe wil Sherlize in 
’n noue verbintenis met die gemeenskap 
bly. Sy wil haarself verantwoordbaar hou 
vir alles wat sy in hierdie tyd geleer het, 
onder meer dat leiers werklik hul mense 
en dié se geskiedenis moet ken.

“Jy sal nie alles of almal kan ken nie. 
Maar jy moet hulle saam met jou neem, 
ook ter wille van jouself, want hulle ken 
dié dinge beter as jy.”

MARILEEN STEYN sê oor die projek:  “Wat die 

resultaat bied, is iets soos ’n tydkapsule. Iets wat 

jare later ons kan help verstaan hoe die tyd gelyk 

het, wat mense se belewenis van die pandemie 

was. Dit is woordportrette van NG predikante in 

’n spesifieke tyd: aan die einde van 2020. Miskien 

is dit belangrik om dit van die begin af duidelik 

te maak dat baie van die predikante reeds ses 

maande na ons onderhoude laat weet het dat 

hulle en hulle gemeentes op heel ander plekke 

is. Dit is juis die punt van ’n tydkapsule. Dit ver-

teenwoordig ’n oomblik, nie ’n ewigheid nie.”
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Ek het Andri maar enkele weke 
voor ons gesprek ontmoet. Ons 
was saam by ’n kursus en hy het 

tydens die ysbreker homself as “krea-
tief ” beskryf.

Toe ek later in sy kantoor sit, het 
ek weer aan die kreatiwiteit gedink. Sy 
kantoor getuig hiervan: die blou en rooi 
Persiese tapyt; die esel met die doek; die 
palet in die hoek; die abstrakte stuk op 
die kas.

 
Inklusiwiteit 
Andri is predikant by die Dowe Fami-
liekerk op Worcester, ’n interkerklike be-
diening van die NG Kerk. Die gemeente 
bestaan uit ’n diverse groep lidmate met 
uiteenlopende agtergronde en kulture, 
insluitend skoliere en studente van 
onderskeidelik De La Bat-skool en die 
Nasionale Instituut vir Dowes (NID). 
Studente kom ook uit Afrikalande soos 
Namibië, Botswana, Zimbabwe en 
Eswatini.

 
Is dit ’n gemeente of ’n bediening? 
Andri reken dit is wel ’n bediening. Al 
klink dit na ’n onnodige fyn onder-
skeid, het die opklaring hiervan enorme 
implikasies. As die Dowe Familiekerk 
inderdaad ’n bediening is, dan ver-
eis dit die insluiting van mense met 
alternatiewe behoeftes en vaardighede 
by elke gemeente. Teenoor die huidige 
werklikheid waarin daar dikwels nie oor 
hierdie sake gepraat of selfs gedink word 
nie.

Op watter maniere kan gelowiges 
en gemeentes Dowes en doofblinde 
persone insluit?

Hierdie soort vrae is nie noodwendig 
op almal se agenda nie. Andri gesels 
passievol hieroor. En wanneer hy  
asemskep, sug hy: “Dan praat die kerk 
oor inklusiwiteit …”

Andri verduidelik presies hoe geï-
soleer die Dowe gemeenskap is: “Om 
blind te wees, neem jou weg van dinge. 
Maar om doof te wees, neem jou weg 
van mense.”

 
Isolasie 
Dis vanuit hierdie isolasie dat die 
gemeenskap daarna hunker om ná die 
grendeltyd weer bymekaar te kom. Die 
koronaviruspandemie het die dowe 

gemeenskap, wat reeds aan die rand 
van die samelewing beweeg, nog verder 
uitgestoot.

Die verpligte maskers het tot gevolg 
dat ’n Dowe persoon nie kan liplees nie. 
Selfs die deurskynende maskers het die 
lidmate nie veel gehelp nie aangesien dit 
gou toewasem.

Die gevolg? Selfs verdere isolasie.
Andri vertel dat die Dowe gemeens-

kap ’n “drukkie-gemeenskap” is. Dowe 
mense maak staat op liggaamlike 
kontak. Hulle kuier graag by mekaar. Ná 
’n erediens of ’n ander gemeentebyeenk-
oms moet jy behoorlik “die ligte afskakel 
sodat hulle moet huis toe gaan”.

Om al hierdie redes het die ge-
meentelede die afgelope jaar werklik 
swaargekry. Daar was darem één voor-
deel: Aangesien die Dowe gemeenskap 
met hul hande en lywe “sing”, kon hulle 
steeds sing, maskers en al.

 
Grense en versperrings 
Uiteraard het die pandemie ’n buitenge-
wone groot invloed op Andri se bedie-
ning gehad. Die skoliere en studente 
het vir die grootste gedeelte van 2020 
nie teruggekeer nie. So ook het NID 
Volwassesorg, wat Dowe persone met 
ander gestremdhede versorg, vir lang tye 
gesluit.

Dit was toe slegs die ouer mense, 
diegene wat in Worcester en omgewing 
woon en werk, wat steeds aan die 
gemeente se aktiwiteite deelgeneem het. 
Eredienste is deur aanlyn geleenthede 
vervang.

Die leierspan het nietemin die op-
names as ’n lekker uitdaging beleef.

Andri vertel hoe hy op besoekwerk 
gefokus het. Daar was ook ’n kospakkie-
projek wat gesinne ondersteun het wat 
hul inkomste verloor het.

Een positiewe gevolg van die grendel-
tyd was dat die aanlyn boodskappe deur 
WhatsApp, Facebook en YouTube tot 
ver anderkant Worcester opgeklink het.

In dié tyd het Andri diep nagedink 
oor die kerk as ’n inklusiewe genade-
ruimte. Die pandemie het mense nog 
meer bewus gemaak van die grense 
tussen hulle – kultuur, ras, ouderdom, 
geslag, klas, gestrem en niegestrem.

“Soveel van dié grense is ver-
sperrings; ons moet persepsies en 

vooroordele afbreek. Daar is veralge-
menings en stereotipering wat verhou-
dings tussen mense en groepe beduiwel.”

Hy verwys na die persepsie van ’n 
dowe of doofstom persoon as “dom”. 
Die Dowe gemeenskap wil uitroep: “Ek 
het ’n taal! Dit klink dalk net nie soos 
ander tale nie – maar ons is beslis nie 
dom nie!”

 
Onvoorwaardelik 
Waar die breë kerk dikwels sukkel om 
haar eenheid sigbaar te maak, wys die 
bediening aan Dowe persone reeds 
hierdie sigbare eenheid tussen mense 
met verskillende agtergronde. Hulle 
is ’n uiteenlopende groep wat mekaar 
onvoorwaardelik ontmoet – horendes 
en Dowes, swart en bruin en wit, man 
en vrou.

“Ek wil nou daarmee besig wees,” 
sê Andri, “want dit is tog ons groter 
uitdaging.”

Die kerk, sê hy, kan die land help 
genees deur veilige ruimtes te skep waar 
mense mekaar nuut kan hoor en nuut 
kan sien.

Dít is Andri se roeping in die Dowe 
gemeenskap: om mense te help om hul-
leself te ontdek. Om te besef dat hulle 
meer is as doof, meer as eie persepsies, 
meer as die persepsies van ander, meer 
as hul verlede, meer as die boksies waa-
rin die samelewing hulle plaas.

“Ons almal is immers op die een of 
ander manier gestrem. Ons almal sukkel 
met iets.”

Dis in die lig hiervan dat Andri saam 
met die Association for Persons with 
Disabilities ’n inisiatief geloods het 

waardeur veilige ruimtes geskep is vir 
mense om grense af te breek. En dan nie 
bloot grense tussen doof en horend nie, 
maar ook dié tussen mense wat Xhosa, 
Engels en Afrikaans praat.

In hierdie ruimte betree die onder-
skeie groepe heilige grond – en hulle 
vind mekaar daar.

Andri gesels oor die verliese wat 
mense in 2020 beleef het. Nie net die 
verlies aan werk nie, maar ook die ver-
lies aan vryheid. Die kerk, sê hy, moet ’n 
ruimte skep waar mense hierdie verliese 
kan verwoord.

 
’n Genadige ruimte 
Op watter manier, vra hy, kan mense 
mekaar omarm sodat hulle mekaar 
se taal en mekaar se verhale verstaan? 
Dat hulle nie meer vir mekaar bang is 
nie? Hy verlang na ’n samelewing wat 
nie bloot Dowe mense duld of “van ’n 
afstand af” help nie, maar hulle werklik 
omhels in ’n soort bediening wat deel is 
van elke gemeente. In ’n genadige ruim-
te, en as ’n vergestalting van eenheid in 
die kerk.

Uiteindelik is Andri dankbaar vir 
die geleentheid vir nuwe maniere van 
“wees” in die bediening. Hy praat ook 
oor homself as hy sê hy hoop dat mense 
nie sal toelaat dat omstandighede hulle 
oorrompel nie. Dat hulle sal voortgaan 
om te innoveer en te inspireer.

Hy het baie planne vir die bediening. 
Een ding weet ek vir seker: Waar Andri 
ook al gaan, sal hy werk om ander te 
omhels. Om hulle te help sien dat hulle 
meer is as wat hulle dink. Meer as wat 
ander mense dink hulle is.

‘Ons almal is op 
een of ander 
manier gestrem'
Marileen Steyn in gesprek met Andri Eloff
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Slaggereed sit seker so twintig van 
ons een onlangse Vrydagmiddag 
om 16:00 elk in ons eie blokkies 

op die rekenaarskerm. Hier en daar 
’n bekende gesig, maar, soos dit met 
begrafnisse gaan, is die belangrikste 
persoon nie hier nie. 

Wyle oom Phil was ’n matige maar 
hardwerkende pa en eggenoot, ’n groot-
kop in Scout-kringe, in sy jongdag be-
storm deur ’n renoster tydens ’n staptog 
in ’n Zoeloelandse wildreservaat … en 
glo ’n legendariese om-die-kampvuur-
sanger, hoewel ek slegs sy weergawe 
van “White Christmas” onthou – sy nie 
onproblematiese liedjiekeuse tydens my 
Apartheid-era grootwordjare in Durban.

Ons groet hom vandag en rou so 
alleensaam soos ons deesdae rou. Oor 
Zoom met die tipe laslappieliturgie wat 
navorsers soos dr Nicolaas Matthee 
reeds ’n geruime tyd besig hou.

Dr Nicolaas Matthee is ’n navorsings-
genoot verbonde aan die Universiteit 
Stellenbosch (US). Hy soek en kyk aan-
lyn begrafnis- en roudienste. Deur die 
lens van Praktiese Teologie zoem hy in 
op hoe gelowiges hulleself inrig tydens 
eredienste – die sogenaamde liturgie van 
die byeenkoms. Daarin spesialiseer hy. 
“… Ritual liturgical expression of death, 
grief and bereavement in online and 
digital space,” soos dit gestel word in die 
oor-die-outeursteks van ’n nuwe pub-
likasie waarin Matthee ’n insiggewende 
bydrae gemaak het onder die titel “Do 
funerals matter? Grieving during Co-
vid-19”.

Dit is Matthee se navorsing waartoe 
ek my wend toe ek na afloop van oom 
Phil se diens probeer sin maak van ’n 

privaat vermoede wat sekerlik teen 
hierdie tyd min of meer universeel 
moet wees: Dat dit ingewikkeld is om 
sterflinge van pre-pandemie begrafnisse 
te speen.

 
’n Vol lewe, kortliks
Oom Phil was altyd aan ’t reis ná sy 
aftrede, wat opsigself vir my soos ’n 
leeftyd gevoel het omdat hy reeds ’n 
geoliede pensionaris was toe ons ’n 
paar dekades gelede via sy tweede 
huwelik familie geword het. Hy was 91 
toe hy dood is. Rustig. Vredig, vertel 
sy jongste seun, wat einduit na hom 
omgesien het. Phil het video’s geskiet en 
geredigeer voor dit alledaags was. Hy 
was vrygewig met sy tegniese kennis 
(“you’ll notice, I don’t pan”). Hy het selfs 
ander se vakansievideo’s reredigeer en 
netjies verpak in VHS-formaat met ’n 
titel op die plakker geskryf in sy stellig 
dog beskeie handskrif. Na hierdie dinge 
dwaal my aandag terwyl ’n Anglikaanse 
eerwaarde uit Durban die geestelike sy 
van die virtuele roudiens hanteer. Sy’s 
’n ouer dame wat met vreugde herroep 
hoe broer Phil daai dag ’n swaai op ’n 
speelgrond reggemaak het en basies met 
groot selfloosheid geleef het. Sy ander 
seun praat oor sy pa se nalatenskap. 
Aan dié se sy, sit sy vrou. Hulle is aan 
tafel in ’n baie chic kombuis iewers in 
Amerika. Hulle kinders, verspreid oor 
daardie land, skakel ook in. Elkeen kry 
kans om te vertel hoe hulle oupa Phil 
onthou. Daar is ook gesigte uit Kanada 
en ander lande, maar die meerderheid 
is vanmiddag in KwaZulu-Natal, in ’n 
land waar Covid-19 sowat 95 500 mense 
weggeraap het, volgens Sacoronavirus.

co.za, en waar plaaslike leraars dikwels 
met min aanloopbaan moes styg tot op 
’n punt waar hulle teologies én tegnolo-
gies vlot genoeg is om gelowiges te help 
troos vind en afskeid neem.

“Voor Covid-19 kon Suid-Afrikaners 
kies om te treur en rou op wyses wat 
vir hulle relevant was,” skryf Matthee in 
sy hoofstuk wat vervat is in die bundel 
Covid-19 in congregations and communi-
ties, uitgegee deur Naledi en saamgestel 
deur prof Ian Nell, ook van die US. “Vir 
menige mense was dit die bywoning van 
’n begrafnis as die primêre doodsver-
wante ritueel.” Inperking het verlies aan 
opsies gebring. Hoe rou ek nou? Ook vir 
my was dit waar. Oom Phil se digitale 
roudiens het ten slotte nie die tekstuur 
van ’n “regte” begrafnis gehad nie. Daar 
was nie die rooi grond waarmee ’n graf 
in Durban gaap nie. Daar was nie die 
kurkdraaigevoel op die krop van die 
maag wat sommige van ons kry met die 
sien van ’n lewelose gesig nie. Daar was 
– hoewel ek hom tot my eie verrassing 
skielik intens gemis het en spyt gevoel 
het dat ek geen van sy vele Kerskaartjies 
beantwoord het nie – nie die slopende 
begrafnisgevoel wat die digter WH 
Auden verwoord nie as hy in “Funeral 
Blues” skryf:

The stars are not wanted now; put out 
every one,
pack up the moon and dismantle the 
sun,
pour away the ocean and sweep up the 
wood;
for nothing now can ever come to any 
good.

Daar was net gesigte op ’n skerm en 
die opsie om jouself te Mute.

Matthee werp lig hierop. “Die inter-
net en verwante tegnologie is eenvoudig 
een van die prominente spasies waar 
ons lewe plaasvind,” het hy per e-pos in 
reaksie op ’n paar vrae laat weet. “In die 
fisiese realiteit is liggaamlike deelname 
sentraal, waar die digitale ruimte meer 
die kognitiewe en emosionele aspekte 
van ons menswees beklemtoon.”

Ek vra na tendense in liturgiese 
reaksies tot die wegval van die opsie 
om iemand “tradisioneel” te begrawe. 
“Vanuit my navorsing was dit duide-
lik dat mense op baie maniere, maar 
twee spesifiek, uitdrukking gegee het 
aan hulle rou. Die eerste is deur in ’n 
digitale spasie te repliseer wat hulle ken 
en gewoond aan is vanuit die genor-
maliseerde (fisiese) realiteit. Met ander 
woorde, die gewone goed (rituele) wat 
plaasvind by ’n begrafnis is gerepliseer 
op bv Facebook. Tipiese rituele soos om 
iets te sê oor die person wat dood is, 
foto-slideshows, die speel van musiek 
wat kosbaar was vir die oorledene ens is 
op groepe, walls en individuele profiele 
geplaas, amper soos wat dit sou wees by 
’n fisiese roudiens. Daar was dan ook ’n 
tweede manier, een waar nuwe rituele 
gekonfigureer is in digitale spasie. Hier 
is tegnologie op aangepaste en ‘nuwe’ 
wyses gebruik om uitdrukking te gee 
aan rou. Byvoorbeeld, die skep van 
profiele of ‘pages / accounts’ wat dien as 
’n plek van herinnering aan die persoon. 
Hier sal ’n mens dikwels gebede en selfs 
gesprekke vind wat die wat rou voer oor 
of selfs met die oorledene,” verduidelik 
Matthee.

Is Covid-19 besig 
om die rouproses 

te verander?

In Februarie 2019 het die 
fotograaf Herman Verwey 
in Kempton Park hierdie 
en ander treffende foto’s 
geneem by die begraf-
nisdiens van dr Hugo 
van der Linde. Tydens die 
roudiens het vele, soos 
“Ouma Babs” Visagie, 
hierbo in beeld, by die 
kis van die leraar afskeid 
geneem. Nuwe navorsing 
ondersoek hoe die verlies 
aan die opsie van fisiese 
begrafnisdienste weens 
Covid-beperkinge deur 
mense in rou verwerk 
word.  Foto: HERMAN 
VERWEY / KERKBODE-
ARGIEF.
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Meer as net ’n brein
Ek is ’n liggaam. Soos wat ek hierdie 
artikel skryf, is ek nie net ’n brein nie, 
maar ’n liggaam wat frons, ’n liggaam 
wat tik, ’n liggaam wat my kop draai 
soos wat ek probeer dink. Dit is on-
moontlik om my brein van my liggaam 
te skei. As jy my wil verstaan, moet jy 
nie net kyk na wat ek dink nie, maar hoe 
ek as liggaam deur hierdie lewe beweeg.

Hierdie liggaam is dié van ’n vrou 
en ek identifiseer as ’n vrou. Vrou-wees 
(of dan nou meisie-wees) is een van die 
eerste goed wat ek oor myself geleer 
het en dit bepaal hoe ek met my lig-
gaam (brein ingesluit) in hierdie wêreld 
beweeg. Jy kan nie my liggaam en my 
gender (hier verwysende na beide my 
fisiese vroulikheid en vroulike identiteit) 
skei nie.

Ek is ook nie vrou in ’n vakuum nie. 
Ek het grootgeword in ’n samelewing 
wat my nie net vertel het dat ek ’n vrou 
is nie, maar wat my ook geleer het wat 
dit beteken. My lang bruin hare, my 
romp, my hakskoene en grimering word 
goedgekeur deur die grootste deel van 
die samelewing wat vir my sê dat dit 
vroulikheid verteenwoordig. Sou ek ’n 
man wees, sou dit veel meer kontro-
versie veroorsaak het. Daarmee saam 
het die samelewing my werk bepaal. 
Indien ek vroeër gebore sou wees, sou 
ek beswaarlik teologie kon studeer of 
my stem in ’n openbare forum soos ’n 
koerant kon laat hoor. Tot ’n groot mate 
is ek, sowel as my vrou-wees en liggaam, 
’n produk van die samelewing waarin ek 
myself bevind.

 
Liggaam. Gender. Samelewing. 
Hierdie drie aspekte van wie ek is, is 
so afhanklik van mekaar dat dit on-
moontlik is om dit van mekaar te skei. 
So hoekom sal ons hierdie elemente 
van mekaar probeer skei wanneer ons 
oor onsself, ander en die samelewing 
dink? Selfs nog meer: Hoekom sal ons 
die liggame in die Bybel wou skei van 
hulle gender en oriëntasie, sowel as die 
samelewing wat hulle gevorm het?

 
Queer hermeneutiek 
In 2014 sit ek in ’n vertrek in Amster-
dam saam met sowat 13 ander mense. 
Drie van ons is Suid-Afrikaners. Die 
res is van Kuba, Colombië, Hongarye, 
die Oekraïne, Mosambiek, Myanmar, 
Indonesië en Nederland. Ons lees 
almal dieselfde verhaal van Jesus en die 

Wie word geraak deur 
hoe ons dink?

Marileen Steyn gesels met proff Julie Claassens en Jeremy Punt oor queer 
hermeneutiek en die implikasies daarvan vir ons almal se liggaam.

Watter implikasie het hierdie 
soort innovasie, wonder ’n mens? 
“Ek is self nie seker wat presies die 
implikasies hiervan is nie. Wat ek 
wel kan sê vanuit my navorsing is 
dat die realiteit van ons lewe wat by 
die nexus van die digitale / fisiese 
plaasvind, die individu agentskap 
gee om beheer te neem van hoe hulle 
aan rituele deelneem of selfs hulle eie 
rituele skep. Hierdie staan in kontras 
met hoe rituele tradisioneel verstaan 
word. Nie te lank gelede nie het die 
meeste mense presies geweet hoe 
nagmaal werk, hoe ’n doop werk, 
hoe ’n roudiens werk, maar met die 
veranderinge wat Covid gebring 
het, moet baie mense weer en krities 
dink oor die rol van hierdie rituele 
in hulle lewe en hoe hulle daaraan 
deelneem,” aldus Matthee.

Hy som later op: “Liturgie 
(moet) altyd besig en reg wees om 
te migreer, anders het ons dalk nie 
’n antwoord op die volgende ‘Covid’ 
nie.”

Tired of livin’
Na sowat 40 minute se diens, kondig 
oom Phil se oudste seun uit die kom-
buis in Amerika aan dat hulle wil 
“uitspeel” met ’n klankopname. Dit 
is Phil self se stem. Hy sing “Ol’ Man 
River”. Die opname klink “bootleg” 
en rou. Oom Phil was miskien in sy 
60’s toe hy opgeneem is, iewers om 
’n kampvuur, geklee in sy kenteken-
denim kortbroek en noupassende 
T-hemp, sy grys hare netjies gekam. 
Maar hier klink sy stem soos ’n 
blinde loonarbeider in die kloue 
van groot persoonlike verlies en 
onwrikbare ongeregtigheid. Dit is in 
kontras met die roudiens-fototjie van 
die glimlaggende Phil wat ons hier 
herdenk. Ek ken boonop nie die lied-
jie nie, wat beteken ek ontvang dit 
rein. (Ek gaan Google wel later Paul 
Robeson se weergawe.) In boksterme 
is my ken blootgestel en die momen-
tum van die lirieke tesame met Phil 
se skor stem laat my steier:

I gets weary, and sick of trying
I’m tired of livin’, but I’m scared of 
dyin’
But ol’ man river, he just keeps 
rolin’ along.
 

Dan is die diens skielik klaar.  
Die liturgie gedaan. Die seuns 
groet en bedank hierdie internasio-
nale opwip-vriendekring vir hulle 
bywoning. Dit is tyd om af te meld. 
Ek Unmute myself, maar ontdek 
soos daardie ander liedjieboer, Koos 
du Plessis, ons waarsku: Hartseer is 
stom.

>> Vervolg op bl14

Samaritaanse vrou en sê dan hoe ons 
die teks interpreteer. Daardie dag het ek 
interpretasies van die teks gehoor wat 
ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. 
Daardie dag is ek herinner dat ons na 
die liggame van die Bybelse karakters 
kyk deur die lens van ons eie liggaam 
(en alles wat daarmee saamgaan).

Die proses waardeur ons vanuit ons 
liggaam na die stories van die liggame 
in die Bybel kyk, staan as hermeneutiek 
(of interpretasie) bekend. Die lense 
waardeur ons kyk, beïnvloed hoe ons 
die storie sien. Ons het almal lense 
waardeur ons kyk, juis omdat ons nie 
net breine is nie. En saam met die lense 
wat ons outomaties het (byvoorbeeld 
ons geslag of ons kultuur) is daar ander 
lense wat ons help om die Bybel beter te 
verstaan.

Een van hierdie lense, is queer 
hermeneutiek. Ek het met proff Julie 
Claassens en Jeremy Punt gaan gesels 
oor wat queer hermeneutiek presies is 
en hoekom dit van waarde vir teologie-
studente, maar ook vir elkeen van ons 
is. Claassens en Punt is onderskeidelik 
dosent in Ou- en Nuwe-Testamentiese 
Wetenskap aan die Universiteit Stel-
lenbosch en sluit queer hermeneutiek 
by hulle modules in as een van die vele 
moontlike lense waardeur ’n mens die 
Bybel kan lees.

Hierdie insluiting van queer her-
meneutiek is vir sommige ’n teer saak. 
So dit is dan des te meer belangrik om 
presies te verstaan waaroor ons praat.

Die woorde ‘queer hermeneutiek’ 
vat die meeste van ons dadelik na die 
LGBTQI+-gemeenskap. En tereg. Claas-
sens vertel hoe die woord ‘queer’, wat 
tradisioneel ‘anders’ of ‘vreemd’ beteken, 
eers gebruik is as ’n neerhalende term 
om na mense van die LGBTQI+-ge-
meenskap te verwys. In die 60’s het dié 
gemeenskap die term geëien om te be-
vestig dat die lewe nie in binêre uiterstes 
geskei is nie en dat daar baie mense is 
wat op ’n spektrum buite die boks lewe.

Die gevolg is dat daar aanvaar word 
dat ‘queer hermeneutiek’ alleenlik na 
die belange van ’n enkele groep kyk, 
sê Punt. Dit is egter nie die geval nie. 
Queer, verduidelik Claassens, het intus-
sen gegroei om enigiets of enigiemand 
in te sluit wat buite die ‘norm’ val, hetsy 
dit kragtens ras, klas, gender of seksuele 
identiteit is. Punt vat dit selfs verder. 
Hy verduidelik dat queer hermeneutiek 
twee goed vra: (1) Watter patrone is 

daar in die manier waarop gender en 
oriëntasie uitspeel? (2) Watter mag-
strukture word hierdeur ondersteun of 
ondermyn?

Die implikasie is dat queer herme-
neutiek my nie net vertel van die ander 
nie, maar ook van myself. Hoekom is ek 
die tipe vrou wat ek is? Hoekom dink 
en gebruik ek my liggaam volgens ’n 
bepaalde manier? En hoekom dink ek 
soos wat ek dink oor ander mense se 
liggaam?

 
Meer as net reël(ing)s 
Ons gedagtes oor ons eie en ander se lig-
gaam is nie net denke nie, maar speel uit 
in ons liggaam in die alledaagse.

Die ander dag speel ek frisbee met 
die tieners. ’n Hele groep seuns het 
tussen ons drie meisies deurgevleg en 
vir mekaar die frisbee gegooi terwyl 
ons heel gewillig saam gedraf het. Ewe 
skielik stop een van die Graad 10s die 
spel. “Van nou af”, verklaar hy, “kry 
’n span twee punte in plaas van een as 
dit ’n meisie is wat die doel aanteken.” 
Hierdie handeling van dié blondekop 
was meer as net ’n reël. Vir ons meisies 
was dit die begin van ’n spel waarby ons 
meer betrokke kon wees.

Want ’n reëling of ’n reël het telkens 
verreikende gevolge vir wie saam mag 
speel en wie nie. Queer hermeneutiek 
kyk juis (op ’n groter vlak) hierna. Wat-
ter liggame speel saam? Watter rolle 
speel hulle? En as gevolg van watter 
reëls?

Wat ek klokhelder by Claassens hoor 
is dat ons nie bloot kan praat oor wat 
ons dink sonder om ook oor ander se 
liggaam te praat nie. Ons kan nie praat 
oor wat ons dink in die samelewing 
moet gebeur sonder om ook te reflek-
teer oor wie daardeur geraak word. 
Ons lense en die reëls wat daaruit vloei 
bepaal die mate waartoe ander liggame 
kan saamspeel.

Claassens vra-sê: “Wat sê dit van ons 
as ons wil hê dat ons studente by die 
APK moet studeer? (met verwysing na 
’n onlangse voorstel vanuit die geledere 
van Kairos Netwerk). Wat sê dit van ons 
as ons wil hê dat ons studente by die 
Gereformeerde Kerk moet studeer?” 
Hierdie vrae vra sy nie koel en kalm 
nie, maar verontwaardig omdat hierdie 
aanbevelings swart, bruin en vroulike 
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Fanie Cronjé
Baie van ons het grootgeword met Matteus 
22:34-40 of Lukas 10:25-28 wat dikwels in 
’n erediens in plaas van Eksodus 20 of Deu-
teronomium 5 as samevatting van die Wet 
gelees is. Soms het ’n dominee, wanneer hy 
die Lukas-weergawe van die samevatting 
van die Wet lees, verder gegaan en Lukas 
10:29-37 ook gelees. In laasgenoemde 
beantwoord Jesus die vraag “Wie is my na-
aste?” deur die gelykenis van die barmhar-
tige Samaritaan te vertel. Die interpretasie 
waarmee ek grootgeword het, is dat Jesus 
sê dat ons nie net ons eie mense (ingroep) 
moet liefhê nie, maar ook hulle wat nie deel 
van ons mense is nie (ons uitgroep).

Die meeste lesers weet waarskynlik dat 
wanneer Jesus antwoord “‘Jy moet die Here 
jou God liefhê met jou hele hart en met jou 
hele siel’ en met jou hele verstand” (Matt 
22:37), haal hy Deuteronomium 6:5 aan, 
terwyl die woorde waarmee hy vervolg, 

naamlik “Jy moet jou naaste liefhê soos jou-
self” (Matt 22:39), uit Levitikus 19:18 kom. 
Interessant is dat Levitikus 19:34, soos die 
gelykenis van die barmhartige Samaritaan 
in die Lukas 10-weergawe van die Wet, ook 
die naaste nader omskryf.

Direk vertaal, staan daar in Levitikus 
19:34: “Soos ’n kind van die land onder julle 
is hy vir julle, die vreemdeling – die vreem-
deling onder julle; en wees lief vir hom soos 
jouself, want vreemdelinge was julle in die 
land Egipte – ek is JHWH julle God.” Die He-
breeuse woord wat met “kind van die land” 
vertaal is, dui op iemand wat van hierdie 
plek is. Dit is iemand wat hoort waar hy/sy 
is. Met ander woorde die teks beduie dat 
die vreemdeling (uitgroep) vir God se volk 
moet wees soos iemand wat onder hulle 
hoort (ingroep). Deur dié woord eerste in 
die sin te plaas, dra dit klem, terwyl dié klem 
versterk word deur die woord vreemdeling 
naas mekaar te plaas en ook daarop te dui 

dat God se mense in ’n stadium vreem-
delinge was.

In die ou Nabye Ooste was die algemeen 
geldende reël dat jy jou naaste, jou familie, 
jou mense (ingroep) lief het en dat jy aan 
mense wat nie deel is van jou familie of jou 
mense nie, dus die vreemdeling (uitgroep), 
gasvryheid betoon. Die skrywer(s) van 
Levitikus sê met vers 34 egter dat indien jy 
deel is van die God van Israel se mense, dan 
is daar ’n ander reël wat geld. Vir die God 
van Israel is daar geen verskil in die wyse 
waarop sy mense met alle mense behoort 
om te gaan nie. Jy het eenvoudig alle mense 
lief. Die Evangelies van Matteus en Lukas 
bevestig dit waarvan die Ou Testament 
reeds eeue tevore getuig – jy moet jou 
naaste liefhê soos jouself.

In die Bybelse tyd was “liefde” ’n verbin-
teniswoord. Liefde het nie beteken almal 
hou van almal en almal kom ewe goed met 
almal oor die weg en daar is nooit sprake 

van woede, konflik of hartseer nie. Liefde 
het beteken ons bly aan mekaar verbind en 
ons behandel mekaar deurlopend as fami-
lie, selfs wanneer ons nie van mekaar hou 
nie, sterk van mekaar verskil, kwaad is vir 
mekaar, ja, selfs ook wanneer ons mekaar 
seermaak.

Hierdie verbintenistaal, so getuig God se 
Woord in beide die Ou en die Nuwe Testa-
ment, hoort tot die kern van ons geloof. Dit 
word in beide die basis van die Ou Testa-
ment, te wete die Tora, en die basis van die 
Nuwe Testament, te wete die Evangelies, as 
God se gebod vir ons gegee. Om Levitikus 
19:34 weer aan te haal “ek is JHWH julle 
God”, daarom durf ons mekaar nie los nie. 
Waarom struikel ons as kerk van die Here 
Jesus Christus so dikwels ten opsigte van 
die gebod van liefde vir die “kind van die 
land onder julle”? 
Dr Fanie Cronjé is medeleraar, NG Kerk Lyn-
nwood, Pretoria.

Johan van der Merwe
Die Algemene Sinode van die NG Kerk het 
vanjaar 60 jaar gelede in 1962 tot stand 
gekom. Dit het ’n einde gebring aan die 
versplintering van die kerkverband wat deur 
die Loedolff-saak van 1862, veroorsaak is.

Die eerste sinode van die NG Kerk 
wat die Kaapse gemeentes in eenheid 
saamgebind het, het in November 1824 
plaasgevind. Hierdie vergadering was nie 
’n eenmalige gebeurtenis nie. Tydens die 
sinode is besluit dat so ’n vergadering elke 
twee jaar sou plaasvind om werksaamhede 
van die gemeentes te koördineer en om 
as spreekbuis van die kerk op te tree. Dit is 
hierdie eenheid wat deur die Loedolff-saak 

tot ’n einde gebring is. Soos voorheen is die 
sinode van 1862 ook deur afgevaardigdes 
van buite die grense van die Kaapkolonie 
bygewoon. Tydens die vergadering het 
ouderling HH Loedolff, ouderling van die 
gemeente Swartland en parlementslid vir 
Malmesbury, beswaar gemaak teen die 
sittingsreg van afgevaardigdes buite die 
Kaapkolonie. Alhoewel Ordonansie 7 van 
1843 regstegnies as hoofrede aangevoer 
is, was een van die groot redes die verskil 
tussen die ondersteuners van die liberale 
rigting wat in die Kaapkolonie gesetel was 
en die regsinniges wat uit die noorde van 
die land gekom het. Nadat Loedolff die 
hof genader het, het die Kaapse Hoog-

geregshof op 26 November 1862 soos volg 
uitspraak gelewer: “That the said Andries 
Adriaan Louw be declared not entitled to 
sit, deliberate, and vote at the meetings 
of the said Synod, or take part in their 
proceedings”. Ds AA Louw en die afgevaar-
digdes uit die noorde, wat ouderling Sarel 
Cilliers wat die gelofte by die slag van Blo-
edrivier voorgelees het, ingesluit het, moes 
daarna die vergadering verlaat. Dit sou 100 
jaar duur voordat die eenheid in 1962 her-
stel is. Sestig jaar later is die eenheid wat 
in 1962 tot stand gekom het, opnuut onder 
druk. Meer en meer vrae word gevra oor die 
voortbestaan van die Algemene Sinode in 
sy huidige vorm. Die Taakspan vir Kerkver-

band, wat deur die Algemene Sinode self 
tot stand gebring is, bevestig die aktualiteit 
van hierdie vrae. Dit is egter veral besluite 
van die Algemene Sinode wat baie gemeen-
tes na maniere laat soek om hulle verbin-
tenis met die vergadering te beëindig. Dit 
beklemtoon die feit dat die eenheid van 
die NG Kerk wat deur die Algemene Sinode 
vergestalt word, inderdaad ’n baie brose 
kant het en nie vanselfsprekend is nie. Hoe 
die kerk hierdie broosheid gaan hanteer, 
gaan waarskynlik bepalend wees vir die 
voortbestaan van die sinode.
Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskie-
denis en Kerkreg aan die Universiteit van 
Pretoria.

Verstaan die BybelVerstaan die Bybel Ou Testament se verbintenistaal hoort tot kern van ons geloof

Die Algemene Sinode na 60 jaar: Die brose eenheid is nie vanselfsprekend

liggame summier sal uitsluit. Want hier 
gaan dit oor meer as net ’n reëling oor 
waar mense studeer. Dit gaan ook oor 
wie mag studeer.

As ek luister na die geesdrif waarmee 
Claassens oor die tema praat, besef ek 
dat queer hermeneutiek se insluiting as 
een van ons lense ook nie ’n wat saak 
is nie, maar ’n wie saak. Dit is nie net 
’n teorie nie, maar ’n verbintenis om 
ruimte te maak sodat hulle wat buite die 
norm val, kan saamspeel.

So what?
So, wat het queer hermeneutiek en 
sy fokus op ons liggaam, gender en 
samelewing ooit met ons geloof te doen? 
Is dit nie bloot ’n politiese saak nie? Vir 
beide Claassens en Punt is dit definitief 
’n saak van geloof. Claassens praat van 
queer hermeneutiek as ’n bevrydings- 

>> Vervolg van bl 13

teologie wat mense die ruimte wil gee 
om te beweeg en te wees. Dit is die teo-
logie van Lukas 4 en Jesaja 61 wat wys 
dat die bevryding van mense absoluut 
deel is van die evangelie. Punt sien 
queer hermeneutiek eweneens as ’n weg 
om mense se volwaardige menswees te 
huldig.

Punt draai die gesprek na geweld 
teen vroue. Suid-Afrika het die meeste 
geslagsgebaseerde geweld in die wêreld. 
Dit is lywe wat sterf. Lywe wat sterf as 
gevolg van hulle geslag as gevolg van ’n 
samelewing se bepaalde persepsie van 
wat daardie lywe werd is. Wanneer ons 
dus wil rou oor die vroue wat onder 
geslagsgeweld deurloop, moet ons ook 
rou oor die sisteem wat hierdie pa-
troon moontlik maak, oor die mag wat 
(dikwels onbewustelik) aan mans gegee 
word deur die manier waarop ons oor 

ons lyf en gender dink. “Ons gaan nie 
GBV stop net deur te huil en hartseer 
te wees daaroor nie (alhoewel dit ook 
belangrik is),” sê Punt. “Maar ons moet 
ook probeer om te verstaan waar kom 
dit vandaan … en ek dink queer herme-
neutiek help ons.”

Omdat die verhouding tussen ons lyf, 
gender en samelewing wederkerig is, het 
ons ’n stuk verantwoordelikheid om ons 
liggaam en gender ernstig op te neem. 
Deur anders met my lyf om te gaan, het 
ek die vermoë om die samelewing te 
vorm en mense nie net op ’n persoon-
like vlak te bevry nie, maar ook op ’n 
sistemiese vlak. Meer eenvoudig: Wat 
jy dink oor jouself gaan bepaal hoe 
ander hanteer word. Daarom het ons die 
verantwoordelikheid om onsself te vra: 
Hoe dink ek oor my liggaam? Watter 
tipe vrou (of man) is ek en hoekom? 

Hoe speel ek saam in die groter sosiale 
strukture waarvan ek deel is? En hoe 
kan die antwoorde op hierdie vraag 
ander bevoordeel of benadeel?

Ons het queer teorie dus nodig. 
Elkeen van ons. Omdat ons almal in ’n 
samelewing woon wat mag misbruik en 
ander se volwaardige menswees inperk. 
Omdat ons almal binne ons gender 
vasgebind word om in sekere boksies te 
pas. Omdat ons almal liggame het wat 
óf saamspeel, óf seerkry. 
 
Prop Marileen Steyn is vryskutnavorser 
en PhD-student aan Universiteit Stel-
lenbosch.
 
>>Hierdie skrywe is deel van ’n reeks 
en word aangebied in samewerking en 
met ondersteuning van die taakspan vir 
Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).
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Anderkind deur Betsie van Niekerk
Uitgewer: Tafelberg, 2021
Resensente: Hierdie resensie verteen-
woordig die gekombineerde mening 
van pa en dogter. Adriana Wepener 
(17) en Cas Wepener het albei die 
boek gelees en hulle gedagtes met 
mekaar gedeel.

Dit is Suid-Afrika net meer as ’n eeu 
gelede. Dood in die gewaad van die 
H1N1-virus beweeg van plaas tot 
plaas. Wanneer hy vertrek, daag ’n 
perdekar op en laai, dikwels op een 
persoon na, die hele huisgesin in 
doodkiste op.

Anderkind is die verhaal van 
Johannes, enigste oorlewende in sy 
gesin, net soos Dina sy skoolmaat en 
Oom Andries, wat saam ’n hersaam-
gestelde gesin vorm. Later sluit Lya 
haar by die gesin aan.

Dit is die verhaal van oorlewing te 
midde van erge ontbering. Afgesien 
van die pessiek self, soos die Spaanse 
Griep beskryf word, is daar die gevaar 
dat die kinders na die weeshuis gestu-
ur en hulle band dus gebreek sal word. 
Die twee kinders het die grootmense 
nodig, maar die grootmense het ook 
die kinders nodig. Almal benodig 
almal in sulke tye.

Die openingsin van die verhaal lui: 
“God is kwaad vir ons,” die woorde 
van Johannes se ma voor haar dood. 
Nog karakters huldig hierdie mening 
en een verduidelik, soos die pandemie 
uitwoed, hoedat God se woede en 
wraak begin afneem.

Hier word nie ’n teenargument 
gebied oor God se rol in lyding en of 
die pessiek dalk nie God se straf is 
nie. Daar is wel mense wat ’n sagte, 
deernisvolle teenargument beliggaam, 
soos Oom Andries en Lya. Oom 
Andries wat die kinders help om hulle 
seerkry naam te gee – geliefdes wat 
dood is, se name te noem. Wanneer 
hulle die name uitgespreek het, kry 
hulle dit reg om te huil. Oom Andries 
weet dat trane seep vir die siel is.

Deur sekere karakters se optrede, 
vermoed die leser dat God dalk self 
seerkry in tye soos dié, saam ly, hulle 
hoor en weet van hulle seerkry. Wan-
neer Oom Andries vroeg in die ver-
haal ruk soos hy huil oor die dood van 
sy eie gesin, kyk Johannes na hom en 
wonder: “Is dit hoe God lyk wanneer 
hy hartseer is?”

’n Mens wonder oor die gepast-
heid van ’n historiese jeugverhaal vir 

kinders? ’n Afrikaanse een boonop. 
Hulle lees mos veel eerder Harry Pot-
ter en Hunger Games. Maar dié een 
werk, want jy kan met die karakters 
assosieer. Die Sandveld se sandsalie, 
suikerkanblom, klappiesbrak en “die 
bokmakierie se geel-keel-roep” is nie 
onmiddellik verstaanbare taal vir alle 
kinders nie, maar dit is wel towertaal. 
Hierdie towertaal, ook die proesels 
Nederlands in die teks, skep saam taal 
waarvan die betekenis nie onmiddellik 
verstaan hoef te word nie, maar dit is 
taal wat ’n besondere fiktiewe wêreld 
daarstel, jong lesers se verbeelding 
aangryp en laat omblaai.

Daar is baie seer in hierdie tower-
wêreld, selfs ’n spoegkobra en luiperd 
en boewe, maar daar is ook iets an-
ders. Daardie iets word nie verduidelik 
nie, maar die iets bedek alles, glo alles, 
hoop alles, verdra alles. Ja, daar is ty-
dens ’n pandemie gawes wat verdwyn, 
soos om presies te weet wanneer en vir 
wie God kwaad is, maar in Anderkind 
weet die leser daar is ook iets wat 
nooit vergaan nie. Dit word beliggaam 
in hoe die karakters teenoor mekaar 
optree, selfs hoe Oom Andries teenoor 
boewe optree en opmerk dat hulle 
ook maar net soos almal in hierdie tyd 
swaarkry.

Uiteindelik is Anderkind ’n verhaal 
van “ten spyte van”. Ten spyte van die 
verwoesting van ’n pandemie ’n eeu 
gelede, was daar in die Sandveld op die 
Weskus ’n pad. En miskien is God nie 
kwaad nie. Miskien loop daar trane 
oor God se wange, soos oor dié van 
Oom Andries.

Anderkind is vir R180 beskikbaar by 
NB Uitgewers. 
Prof Cas Wepener is ’n skrywer en 
professor in Praktiese Teologie aan die 
Universiteit Stellenbosch.

Daar is baie seer in hierdie 
towerwêreld, maar . . . Manna chips deur Louis Dressel

Uitgewer: CLF, 2021
Resensent: Hoffie Hofmeyr

In Manna chips bied dr Louis Dres-
sel ’n baie bruikbare versameling 
dagstukkies vir enige leser, maar 
veral ook vir hulle wat met die pyne 
en eise van die lewe in die huidige 
konteks te doen het. Hy gebruik 
die metafoor van die Israeliete wat 
op ’n “woestynreis” is en God wat 
daagliks vir hulle manna gegee het, 
waarvan hulle dan genoeg vir die 
betrokke dag kon optel.

Hierdie stukkies is oorspronklik 
vir die NG Gemeente Randburg 
saamgestel as “Manna vir elke dag”. 
Dit hanteer eietydse werklikhede 
soos hooploosheid, korrupsie, 
werkloosheid, depressie, siekte, 
eensaamheid, hartseer oor dood en 
egskeiding, ’n lewe van eerbaarheid, 
ensomeer. Dressel is ’n Woordgerig-
te en Skrifbehoudende skrywer wat 
die pakkie chips vir elke dag nie 
sommer by enige winkel gaan koop 
nie, maar by die Bronwinkel van die 
Bybel. Hy slaag ook goed daarin om 
na die konteks van elke mens deur 
te dring.

Ek beveel graag Manna chips 
by alle gelowiges aan, oud en jonk, 
ook worstelende individue, as ’n 
goeie en praktiese padkaart deur 
die “woestyn” van die lewe. Dit 
is nie net goeie manna nie, maar 
ook goeie en stewige pitkos vir ons 
“woestynreis”!

Beskikbaar vir R175 by CLF.
 
Prof JW (Hoffie) Hofmeyr is emeri-
tusprofessor van die Universiteite 
van Pretoria en Leuven, België.

Ben gaan skool toe deur Zuleka 
Smit, met illustrasies deur Johann 
Strauss
Uitgewer: Luca, 2022
Resensent: Rethie van Niekerk

Ben gaan vir die eerste keer groot-
skool toe. Sy aanvanklike opgewon-
denheid verander vinnig in vrees. Hy 
is alleen. Hy voel asof hy nie goed 
genoeg is nie.

Een aand lees Ben se mamma 
saam met hom Bybel en herinner 
hom dat hy kosbaar is vir Jesus. Die 
volgende dag by die skool begin 
dinge verander …

Ben gaan skool toe is ’n kosbare 
boek, veral vir kinders wat vanjaar vir 
die eerste keer “grootskool” toe is.

Die beste deel van hierdie storie, is 
dat dit nie prekerig is nie! Hier word 
nie ’n Bybelteksie met ’n oppervlak-
kige boodskap voorgehou nie. Daar 
word nie vir kinders vertel “doen nou 
dit, dan sal alles regkom” nie. Ben se 
storie is bloot ’n herinnering dat hulle 
kosbaar is vir Jesus.

Subtiel sien ons hoe ons besig-

wees met die Bybel ons lewe beïn-
vloed. Wanneer ons verstaan van 
ons identiteit verander, verander ons 
lewe.

Johan Strauss se illustrasies is 
pragtig: groot, kleurvol en prettig.

Beskikbaar vir R150 by Lapa. 
 
Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant 
by Blouwaterbaai Familiekerk in 
Gqeberha.

Pitkos vir woestynreis

Kosbare boek help met oorgang
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PEN se storie oor 30 jaar
Heléne Meissenheimer

Toe kinders in die grendeltyd 
begin agter raak met hulle skool-
werk, het die NG-gebore hulp-

organisasie PEN op WhatsApp-groepe 
daagliks lesse aan die skoolkinders 
in hulle jeugprogramme gestuur. In 
hierdie groep was ook 30 matrieks wat 
almal geslaag het.

Dít is maar een van vele inspire-
rende stories wat Participate Envision 
Navigate, waarvoor PEN vandag staan, 
het om te vertel, kom ’n mens gou agter 
as jy op hulle webwerf gaan rondloer. 
Dit is ’n organisasie sonder winsbejag 
met ’n visie om van jongs af al ’n impak 
te maak om die bose kringloop van 
armoede in mense se lewe te verbreek.

Dié middestadbediening in Pretoria 
is vanjaar 30 jaar oud – ’n suksesver-
haal met ’n nederige begin waarop 
hulle uitvoerende hoof en stigterslid dr 
Marinda van Niekerk baie trots is, want 
dit bly vir haar ’n mooi storie, noem sy 
onlangs op RSG se gewilde godsdien-
stige leefstylprogram Sondagjoernaal. 
Kerkbode vra haar om te vertel wat vir 
haar so merkwaardig aan PEN se storie 
is. 
 
Dankbaar vir ’n kwynende gemeente 
se brawe besluit 
Sy begin PEN se storie 30 jaar terug by 
’n groepie bejaarde lidmate van ’n eens 
florerende maar nou krimpende mid-
destadgemeente met moeilike besluite 
om te neem. “Die visie van PEN het 
meer as 30 jaar gelede in die hart van 
Pretoria NG gemeente se toe al meestal 
bejaarde lidmate ontstaan. Hulle gebed 
was dat hulle gemeente steeds relevant 
sal bly al verander die konteks,” vertel 
Marinda. As jong proponent het sy in 
die tyd by dié gemeente, die oudste NG 
gemeente in Pretoria, begin werk in 
haar eerste pos as predikant. Dit was 
die vroeë 1990s – ’n tyd van “radikale 
sosio-ekonomiese en politieke verand-
ering in ons land,” soos sy dit stel.

Op die tafel was ’n voorstel om 50% 
van die gemeente se eiendomsreg in 
’n trust te plaas vir ’n plaaslike VGK-
gemeente, maar daar was teenkanting. 
Hierdie was ’n gesiene gemeente, by dié 
historiese kerkgebou in Bosmanstraat 
is “Afrikanerministers ingehuldig en 
begrawe”.

“Dit was moeilik. Ons is uitgemaak 
as traitors van die Afrikanervolk,” 
onthou Marinda. Dit is in dié tyd dat 
PEN (toe gestaan vir Pretoria Evan-
gelisasie en Nasorg) gestig is. “Só, ’n 
baie mooi storie, maar hy het met baie 
pyn en lyding gekom … vandag kan ’n 
mens die vrugte pluk van die moeilike 
besluite … PEN se hele bestaan is te 
danke aan Pretoria-gemeente se brawe 

besluit,” sê sy oor die gemeente wie se 
verhaal van transformasie sy graag as 
voorbeeld gebruik.

’n Vinnige Google-soektog bring 
aan die lig dat skaars 15 jaar later PEN 
die enigste oorblyfsel van die werk was, 
wat deur dié gemeente begin is, wat 
steeds aangegaan het na Afrikaanse 
dienste in 2007 afgeskaf is, volgens die 
webblad gemeentegeskiedenis.co.za. 
Vandag is die gemeente in die proses 
om met die plaaslike VGK gemeente 
Mamelodi ya Tswane te verenig.

 
PEN – ’n uitdagende droomwerk 
Op die vraag of sy as jong proponent 
in 1992 ooit sou kon droom dat sy 30 
jaar later aan die hoof sou staan van 
’n NPO met 120 permanente werkne-
mers én ’n groot groep vrywilligers, lag 
sy vrolik: “Ek het begin by Pretoria-
gemeente en gou vir myself uitgemaak 
ek sal baie gou verveeld raak in die 
tradisionele gemeente-opset. Iemand 
sê nou die dag vir my, ‘Marinda, jy leef 
jou droom’ en ek sê ‘dis absoluut so. 
Ek leef in die wonderlikste spasie. Ons 
design klinieke, ontwerp programme 
vir kleuters, is besig om elke dag nuwe 
goed te skryf vir jeugwerk en ons 
homeless programme en ons vrouepro-
gramme. Ek love wat ons doen! Dis so 
’n wonderlik kreatiewe spasie … en ek 
moet heeltyd bly leer om beter te doen 

wat ek doen.”
Dié droomwerk sluit in projekte met 

kleuters, jeug en volwassenes. “Ons 
strategie sluit in om ’n ekosisteem van 
sorg te skep rondom mense (spirituele 
sorg, fisiese sorg, emosionele sorg, ge-
meenskapsbou en beroepsgereedheid). 
Binne hierdie benadering leer ons 
mense om vir hulleself verantwoorde-
likheid te neem en goeie besluite te 
neem,” verduidelik sy. Die uitkomste 
van hierdie strategie sluit in die aka-
demiese ondersteuning en leiding met 
die aanleer van lewensvaardighede vir 
jongmense om hulle te help om verant-
woordelike lewens te lei.

Dit sluit ook kwaliteit kleuter-
skoolonderrig in waarby ’n geskatte  
3 000 kleuters in 80 informele kleuter-
skole in die breë Gauteng baat vind. 
Marinda raak passievol as dit kom by 
hoe belangrik dit is om kinders vroeg 
skoolgereed te kry. Dan is daar ook 
projekte wat shelters, drop-in centers 
en werkskeppingsprogramme insluit.

Die verval binne die middestad-
omgewing van Pretoria bied ’n uitda-
gende werkomgewing. ’n Mens se kop 
spin van elke dag gekonfronteer word 
met Suid-Afrika se probleme, erken 
Van Niekerk. “Jy is heeltyd besig om 
met die giants van ons samelewing te 
stoei en te veg en jy moet by wees …” 
maar dan skop haar innerlike optimis 
weer in en voeg sy gou by dat dit ook ’n 
wonderlike leerspasie is.

Die afgelope twee jaar met Covid 
het soveel mense hulle werk verloor 
en was die behoefte aan noodvoedsel 
so groot dat PEN genoodsaak was om 
terug te beweeg na ’n sterk noodvoed-
sel-voorsieningsbeleid. Die  
organisasie het hulle netwerke, wat oor 
jare gevorm is, gebruik om klere, voed-
sel en skoonmaakmiddels in te samel 
vir ’n groot groep diensorganisasies 
in die stad. Hulle moes ook hulle eie 
shelter-programme uitbrei van twee na 
vyf noodbehuisingsprojekte (drie vir 
manne en twee vir vroue). 

Om te sien mense word geraak deur 
God se liefde gee hoop 
Op die vraag wat gee hulle hoop te 
midde van die nood wat net al groter 
raak, sê Van Niekerk die feit dat hulle 
sien mense word deur God se liefde 
geraak en hulle pas hulle lewe daarvol-
gens aan, gee haar hoop. “Kinders wat 
leer om met respek en liefde na hulle 
medemense en omgewing om te sien; 
volwassenes wat ouers word wat lief 
is vir hulle kinders en alles sal doen 
om vir hulle ’n beter toekoms te gee; 
gemeentes wat hulle roeping verstaan 
en leef vir ander; besighede wat hulle 
Koninkryksroeping vind en geld 
aanwend tot diens aan organisasie soos 
ons … hierdie klein groen grashalms 
van hoop en tekens van ware transfor-
masie, gee my hoop.”

Vir hulle 30ste bestaansjaar word 
daar vir elke maand van die jaar 
tot November iets beplan – daar is 
feestelike samekomste, ’n kuns-en-
wynfondsinsameling in Mei, ’n spesiale 
‘brag’-sessie algemene jaarvergadering 
in Junie en ’n groot gemeenskapsfees 
op die naweek van 30 September tot  
2 Oktober.

Van stop is daar by PEN geen sprake 
nie. Hulle is daar om ’n verskil in ’n 
uitdagende middestad-omgewing te 
maak en dit so wyd moontlik. Nou die 
dag, vertel Marinda, stuur iemand vir 
haar die bekende storie van die seester-
retjies wat jy een vir een in die see kan 
teruggooi om darem ’n paar te red. 
“Toe sê ek, nee my magtig! Dit gaan 
nie help nie. Ek is een van daai wat sê 
kry die bulldozers (om te kom help)!” 
lag sy hande aan ’t beduie in die lug. 
Só, daarom is hierdie jaar 2022 “die jaar 
wat PEN graag daarop wil fokus om 
met groot dankbaarheid aan die Here 
vir sy troue sorg die nederige verhaal 
van PEN te vier,” sluit sy af.

Hoe kan ek of my gemeente betrokke 
raak by PEN?
Daar is baie praktiese maniere om 
betrokke te raak: 
> Help met insamelings van kos, klere 
en ander hulp.
> Finansiēle hulp is baie welkom: 
hou ’n partytjie en laat jou familie en 
vriende bydra
> Gee van jou tyd. Daar is ’n groot be-
hoefte aan vrywilligers om te help met 
tutoriale hulp, aanbied van kleuterpro-
gramme en die regpak van skenkings 
in PEN se store.

Jy kan ook betrokke raak by jou eie 
gemeenskap om so PEN se visie uit 
te leef: “Ons droom oor ’n land waar 
elke mens kan voel hulle behoort en 
floreer”. 

Besoek PEN se webblad by www.
pen.org.za om meer uit te vind.

Participate Envision Navigate is waarvoor PEN vandag staan en dié middestadbediening in Pretoria 
is vanjaar 30 jaar oud – ’n suksesverhaal met ’n nederige begin waarop hulle uitvoerende hoof en 
stigterslid dr Marinda van Niekerk baie trots is, want dit bly vir haar ’n mooi storie al het dit ook 
gekom met baie pyn en lyding. 

 
Dr Marinda van Niekerk,  

uitvoerende hoof en  
stigterslid van PEN
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VAKATURES

AKKOMMODASIE

Besoek www.
kerkbode.co.za

VOLTYDSE MEDELERAARSPOS
KSM nooi predikante om hulle inligting voor te lê vir oorweging vir hierdie pos.
 
DOEL VAN AANSTELLING:
Om bykomende leraar-kapasiteit te skep en die span te verryk.
 
PLIGTE:
Soos met kerkraad uitgeklaar en onderhandel.
 
GEMEENTEPROFIEL:
KSM is ŉ groot gemeente wat vanuit 2 persele (Centurion en Midrand) funksioneer. 
Die leraar sal medeverantwoordelik wees vir die bediening by beide gemeentes.
 
VERGOEDING EN BYVOORDELE:
ŉ Mededingende vergoedingspakket (totale koste van indiensname) sal onderhandel 
word afhangende van kwalifikasies, opleiding en ervaring.
Die aansoek moet vergesel word van:
• ŉ Volledige CV
• Name van ten minste 2 referente

DIENSAANVAARDING:
Datum sal met die suksesvolle kandidaat 
bespreek word.
 
E-pos: mmuller@ksm.co.za
Tel: 012 663 2003 x210

 
Vir enige administratiewe navrae, kontak Miriam Muller by 012 663 2003. 
Vir verdere inligting rakende die pos, kan Fanie Venter gekontak word by 
fventer@ksm.co.za of 082 894 6270.
 
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2022. 
 
Die Gemeenteraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak
indien ŉ geskikte kandidaat nie vir die pos  gevind word nie.
 
Deur die indiening van hulle CV’s, gee kandidate toestemming dat 
die inligting soos vervat in hulle CV, onderworpe aan die terme en 
bepalings van die POPIA-wetgewing deur KSM vir kerklike 
doeleindes asook vir die beroepingsproses gebruik kan word.

WORDdeel
NG BELLVILLE-VALLEI 

VAKATURE: VASTETERMYNPOS VIR DRIE JAAR 

Sluitingsdatum van aansoeke: 28 Februarie 2022.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik.

Ons nooi gelegitimeerdes om aansoek te doen vir die pos. Dis ’n drie jaar pos met die 
opsie om te verleng.

Profiel van gemeente:
Bellville-Vallei is in 1962 gestig en is geleë in die noordelike stadsgebied van Bellville. 
Twee laer- en hoërskole is naby. Ons het ongeveer 430 belydende lidmate en 116 dooplid-
mate.
Ons visie is: “Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word … 
Dit doen die Here wat die Gees is – 2 Korintiërs 3:18.”
Die erediens is ’n belangrike byeenkoms waar ruimte gemaak word vir verskillende spiri-
tualiteite. Skrifgetroue, aktuele en dinamiese prediking rus lidmate toe om die Woord van 
God in die breëre samelewing uit te leef.
Pastoraat en berading aan mense van alle ouderdomsgroepe, individueel en in gesins-
verband, is wesenlik.
Ons kategese (voorskool tot graad 11) is vir ons uiters belangrik. Die leraar werk saam 
met die ander kategete en begelei die finalejaars tot belydenisaflegging.

Ons konteks is belangrik en daarom is samewerking met buurgemeentes belangrik.

Die leraar is:
w Verkieslik ’n jonger persoon.
w    ‘n ‘all-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad en al die diensterreine werk. 
w Verkieslik iemand met ’n musikale aanvoeling.
w Rekenaarvaardig en kan digitale projeksies in die erediens doen sowel as klankgrepe
      op Whatsapp-groep kan uitstuur. 
w Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se taak.
.
Vergoeding:
Volgens sinodale skaal/byvoordele riglyn tot ’n maksimum van kerf 5.
’n Pastorie is beskikbaar.

Jou aansoek:
Jou CV met twee referente moet gestuur word aan: Die Skriba, bellvillevallei@gmail.com 
of Postmastraat 61, Oakdale, Bellville 7530.
Indien jy preke op digitale media het (bv Yo-Tube), voorsien ons asb van die skakel. 

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

Navrae:
Vir verdere inligting skakel:
Ds Kobus Swarts (Voorsitter kerkraad) 072 397 3877.
Morné Smit (Voorsitter Finansiële Kommissie) 082 360 0240.

HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in 

sekuriteitskompleks. Reg deur die 
jaar beskikbaar. 2 slaapkamers, 
2 badkamers, slaap 6. Binne- en 

buite groot onderdakbraai. 
Dubbelgarage. 

Sel: 082 787 9216.

BLOEMFONTEIN
Oornagverblyf. DSTV, 

lugreëling, badkamer. Veilige 
parkering. Naby N1, skou-
gronde, hospitale en inkop-

iesentrums. Vanaf R250. 
Skakel Hanlie, 084 400 2693.
hanliedevilliers@webmail.

co.za

MOSSELBAAI  (REEBOK) 
SEE-UITSIG vakansiewoning 

bestaande uit 2 ruim self-
sorgwooneenhede (2½- en 3½ 
slaapkamer). Slegs skoolvakan-
sies en langnaweke beskikbaar. 

8 km van Hartenbos. 
083 508 4289.

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

LOEVENSTEIN: Studente-akkommodasie naby Tygerberg-hospitaal. Enkelkamer met 
kombuisie en badkamer. Ten volle gemeubileer. Aparte ingang met veilige parkering. 
R3 500 pm, elektrisiteit, water en gas ingesluit. Eie vervoer noodsaaklik. Skakel Gert by 
072 044 8945 of e-pos: gse57601@gmail.com

VAKANSIE-AKKOMMODASIE
HERMANUS: Ruim, bekostigbare selfsorg-gesinswoonstel aan privaat woonhuis naby 
die see. Veilige parkering. Vanaf R600 pn. jdb@ hermanus.co.za of 082 929 6350.

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

UVONGO: Selfsorgwoonstel. Pragtige see-uitsig. Loopafstand vanaf see. Vanaf R520 
p/d per eenheid, buiteseisoen. 084 547 8522 of 039 315 5779. Webblad: www.grietse-
plek.com

PREDIKANT BESKIKBAAR VIR AFLOS: Enige gemeente wat ’n aflospredikant 
benodig vir ’n tydperk van een tot drie maande, is welkom om my te kontak. Dr Leon 
Keller – 066 317 9425 – e-pos: kellerleon1@gmail.com
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NG Gemeente Hoopstad
VAKATURE: MEDELERAAR

	 Gemeenteprofiel: Gemeenteprofiel: Hoopstad is ’n plattelandse gemeente in die  
 noordwes-Vrystaat met sowat 682 belydende en 191 dooplidmate. Hoopstad is ±160  
 km vanaf Bloemfontein en ±100 km vanaf Welkom. Hoopstad is ’n sterk boerdery ge- 
 meenskap met saaiery as die belangrikste deel van die boerdery. Tans is hier twee
  leraarsposte met 19 wyke en sowat 457 besoekpunte, waarvan 66 by die tehuis vir
  bejaardes is. Die gemeente beskik ook oor die dienste van ’n voltydse getuieniswerker. 
 Die plaaslike skool is van graad 1 tot matriek met Afrikaans as medium van onderrig. 
 Daar is ook twee skoolkoshuise binne die gemeentegrense.

	 Pligte: Soos omskryf in die Kerkorde Artikel 9, met byvoeging van huisbesoek. 
	 Verdere aanbevelings: Iemand verkieslik met die gawe en ervaring in gesinsbedien-
 ing met die fokus op jeug.

	 Vergoeding: Onderhandelbaar met inagneming van sinodale skaal. Ruim voorsien-
 ing ook vir reiskoste, medies en ander toelae. ’n Ruim en doelmatige pastorie is ook
  beskikbaar.

	Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk.
	 Aansoeke: Aansoekers moet verkieslik e-pos na die volgende adres: 
 ngkhoopstad@gmail.com of pos na: Pre-Advieskommissie, Posbus 15, Hoopstad   
 9479.
	 Sluitingsdatum: 18 Maart 2022
	 Diensaanvaarding: So gou as moontlik.
	 Navrae: Ds Deseré de Beer 066 227 5586 of dezid2@gmail.com 
               Die Sakebestuurder: Mej Lemaé Visser 053 444 1058 of 
        ngkhoopstad@gmail.com

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud. Die kerkraad behou die 
reg voor om nie noodwendig die vakature uit een van die aansoekers of genomineerdes 
te vul nie.

 NGK KOLLEGEPARK 

VANDERBIJLPARK
VAKATURE: JEUGWERKER

Sluitingsdatum: 26 Februarie 2022.

Dienstermyn: Een jaar met opsie om te verleng.

Gemeenteprofiel: Stedelike  gemeente met 560 belydende lidmate en 100 dooplidmate. 
Ons tema vir 2022 – "U Woord ons Kompas"! Kollegepark wil ’n verskil maak in die 
wêreld  daarbuite deur sy lidmate.

Jeugwerker: Proponente asook jeugwerkers kan aansoek doen.

Pligte: 
• Preekbeurte en al die fasette van die jeugwerk. Kategese, belydenisklas en
  jeugaksies.
• Huisbesoek doen by gesinne.
• Aanbied van kleuterkerk en gesinsdienste.
• Saam met Jeugkommissie as span werk en leiding neem.

Vergoeding en voordele: 
• Onderhandelbaar en daar word gekyk na ±R15 500 p/m.

Aansoek: Kort CV met twee verwysings van vorige ondervinding.

Diensaanvaarding: 01 April 2022.

Navrae: 
• Dr Deon Senekal  E-pos: dasen@mweb.co.za sel: 083 283 0312.
• Dr Pieter Möller E-pos: pieterl.moller@gmail.com sel: 082 690 9014.

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

VAKATURE: SUIDER-PAARL GEMEENTE GEMEENTELERAAR

Ons nooi hiermee graag belangstellendes, wat resoneer met ons gemeente se belydenisverklaring 
(http://www.suiderpaarl.co.za/) en geroepe voel, om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse 
leraar. Diensaanvaarding is verkieslik vanaf 1 Augustus 2022.
Belangstellendes word versoek om aansoekinligting per e-pos aan ons skriba, Madeleine Fourie, te 
stuur na admin@suiderpaarl.co.za voor 12:00 op Vrydag, 11 Maart 2022.

Leraarsprofiel:
Ons is op soek na iemand wat 

• die Here liefhet en ’n lewende verhouding met Hom het;
• hom/haar gemaklik kan uitleef binne ons gemeentekonteks;
• ‘n gelegitimeerde van die NG Kerk is, met ’n gesonde waardering vir die Gereformeerde tradisie;
• gemaklik is om alle ouderdomme te bedien, versorg en toe te rus om hulle gawes uit te leef
  binne die visie van die gemeente en in lyn met ons waardes;
• 10-15 jaar ervaring het van leierskap, medeleraarskap en werk in spanverband;
• Skrifgetrou en dinamies preek met ’n aanvoeling vir liturgie en aanbidding;
• oor goeie selfbestuurvaardighede beskik; 
• die vermoë  het om mense saam die toekoms in te neem; 
• ’n Koninkryksvisie het; en 
• ruimte skep vir mense om God te beleef.

Vergoeding:
Volgens voorgeskrewe sinodale vergoedingskaal. ’n Pastorie is beskikbaar.

Aansoekinligting verlang:
1. ‘n Dekbrief waarin u uself kortliks bekendstel en aansoek rig.
2. ‘n Volledige Curriculum Vitae, insluitend drie referente met volledige kontakbesonderhede.
3. ’n Video-opname van maksimum vyf minute, wat die volgende insluit:
    3.1 Bekendstelling van aansoeker.
    3.2 Reaksie op ons gemeente se belydenisverklaring en hoe u daarby sal wil inskakel.
    3.3 Praktiese voorbeelde van hoe u met vrug u gawes uitleef.
    3.4 Reaksie oor enige huidige aktuele sake in die NG Kerk in Suid-Afrika.
4. ’n Video-opname van ’n onlangse preek.
5. Aanduiding van beskikbaarheid vir ‘n onderhoud in die week van 19-21 April 2022.

Aansoekers sal teen 8 April 2022 ingelig word of hulle genooi gaan word vir ‘n onderhoud.

Indien u enige verdere navrae het oor die aanstellingsproses, die gemeente of besonderhede van die 
pos, kontak gerus vir Madeleine Fourie by admin@suiderpaarl.co.za

Deur die indiening van u CV, gee u toestemming dat die inligting soos vervat in u CV, onderworpe aan die 
terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Suider-Paarl
Gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word. 
Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie. 

NG GEMEENTE LAINGSBURG
 

VAKTURE: VASTETERMYNPOS VIR ’N LERAAR

Die NG Kerk Laingsburg is ’n klein plattelandse gemeente in die Karoo. Klimaatsverander-
ings, tesame met struktuele veranderinge, maak van Laingsburg ’n unieke dorp met be-
sondere uitdagings. ’n Groot deel van die lidmate is deurwinterde Karooboere wat heeltyd 
iets ontdek van die Here se genade en sorg. Die gemeente het ook ’n aantal jong gesinne 
met klein kindertjies.
Die kerkraad wil graag saam met ’n leraar ’n pad stap al soekend na die Here se bedoeling 
met ons gemeente in die toekoms. Ons wil saam ontdek hoe die Here ons lei in die uitleef 
van ons gemeentevisie om “Geesvervulde ligdraers van Jesus Christus” te wees.
Die kerkraad besef dat prediking, pastoraat en interkerklike verhoudings ’n baie belan-
grike rol speel in die uitleef van die gemeentevisie. Daar is ’n sterkerwordende passie vir 
onderlinge sorg asook gemeenskapsbetrokkenheid. Die stabilisering en uitbou van die 
verhouding met die plaaslike VGK-gemeente is hoog op ons prioriteitslys.

LERAARSPROFIEL:
Ons bid daarom dat die Here vir ons ’n leraar sal stuur wat bereid is om saam met ons 
op ’n ontdekkingspad te gaan. Iemand wat sy of haar gawes en passie vir die Here wil 
aanwend deur: 
 - met warmte en entoesiasme saam met lidmate te kom deel in hulle lief en leed. Dit
   vra uiteraard van so ’n persoon om deur en deur mensgerig te wees en daar sal
   deurlopend “Godsvrae” gevra word oor volhoubare bediening.
 - bereid te wees om saam met die kerkraad te ontdek dat die Here ons daagliks lei 
  om te groei in ons liefde vir Hom, mekaar en hulle wat nog buite die geloofgemeen-
  skap staan.
 - kreatief met eredienste en algemene bediening om te gaan. Die moontlikheid van  
  die behoud van meer ‘tradisionele’ eredienste tesame met gedesentraliseerde infor-
  mele, interaktiewe wyksdienste sal verder ondersoek en ontwikkel moet word.

VERGOEDING en DIENSOOREENKOMS:
Die vergoeding en diensooreenkoms sal volgens sinodale riglyne met die suksesvolle 
kandidaat onderhandel word. Verblyf in pastorie en gepaardgaande voordele vorm deel 
van die ooreenkoms. Die pos is ’n vastetermynpos vir drie jaar en kan ook na gelang van 
omstandighede hernu word.

AANSOEKE:
As jy ’n gelegitimeerde is van die NG Kerk en graag vir ’n bepaalde tyd wil deel wees van 
die Here se verhaal met ons gemeente en saam met ons wil reis in die ontplooiing van ’n 
nuwe hoofstuk wat die Here wil skryf, kan jy gerus jou CV (maksimum drie bladsye) vir ons 
aanstuur. Vertel ons ook kortliks met verwysing na jou bedieningservaring hoe jy glo die 
Here jou kan gebruik om saam met ons sy stem vir ons gemeente te hoor en te doen wat 
Hy vra. Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurte.
Adres: nglaingsburg@telkomsa.net

Sluitingsdatum: 28 Februarie 2022. Diensaanvaarding: 5 Junie 2022.

Navrae:  
Dr Koos Uys (Brugleraar) 071 671 9004 jspuys@gmail.com
Helene Coetzee (Voorsitter DVK) 082 447 5052 helene.coetzee74@gmail.com
Suné Stadler (Voorsitter vd Kerkraad) 083 655 9838 sophia.theron87@gmail.com

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

Die volgende Kerkbode 
verskyn op 4 Maart 2022.
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VAKATURES

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

  NG GEMEENTE KLERKSDORP-OOS
  Ons is God se Goeie nuus in die Wêreld
  VAKATURE: LERAAR VIR VASTETERMYN VAN 2 JAAR
  (Die moontlikheid bestaan om die pos te verleng vir ’n verdere 
  tydperk na die verstryking van die aanvangstermyn)

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van 
bedienaar van die Woord.

GEOGRAFIES:
Klerksdorp, ook bekend as die Stad van Mense, is ongeveer 200 km van Gauteng op die 
N12-hoofweg. Klerksdorp staan ook bekend as die mediese hoofstad van die noordweste 
en beskik onder andere oor drie private hospitale en ’n staatshospitaal.
Die stad het vyf model C hoërskole en ’n aantal private hoër- en laerskole. Die bekende 
Noordwes-Universiteit is ongeveer 45 km vanaf Klerksdorp. Klerksdorp beskik oor al die 
groot kettingwinkels en is die koopsentrum van omliggende dorpe.

OPSOMMING VAN GEMEENTE PROFIEL:
Klerksdorp-Oos is ’n gemeente van die Here Jesus Christus. Die gemeente het een le-
raar. Die vakature het ontstaan omdat die voltydse leraar gedurende Augustus 2021 na 
Skotland geëmigreer het. Die gemeente word tans bedien deur ’n emeritusleraar wat 
kragtens artikel 1.6 van Reglement 17 tot 30 Junie 2022 as gemeenteleraar benoem is.
Die gemeente is 59 jaar oud, het 355 lidmate en is ’n voorstedelike gemeente.

LERAARSPROFIEL  EN PLIGTE:
Aansoeke word ingewag. Dinamiese gelegitimeerde leraars wat medies geskik is om al 
sy/haar pligte uit te voer, mag aansoek doen.

• ’n Prediker wie die evangelie met vreugde, erns en vrymoedigheid bedien.
• In verhouding met die lewende God staan en ’n passie het vir God en sy  
 Koninkryk.
• In spanverband met ringsleraars en die kerkraad kan werk.
• Geleenthede vir uitbreiding van koninkryk kan raaksien en ontwikkel.
• ’n Musikale aanleg sal tot voordeel van die kandidaat wees.
• Vaardig wees met ’n rekenaar en elektroniese media kan gebruik.
• Kragtens artikel 9 van die Kerkorde.
• Huisbesoek bly ’n noodsaaklikheid vir die kerkraad.

VERGOEDING:
• Die traktement sal bepaal word volgens die riglyne van Goudland Sinode tot  
 en met vlak 5. Dit bly egter onderhandelbaar.
• Sinodale aanbeveling vir reiskoste en diensvoorwaardes sal as riglyn dien.
• Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie wat verkieslik deur die leraar bewoon
 moet word. (onderhandelbaar).

AANSOEKE:
Volledige  CV met verwysings.
Dit sal van die aansoekers verwag word vir ’n proefpreek of audio preek indien kerkraad 
weens omstandighede dit vereis.
Vir meer inligting kan die saakgelastigde mev Marinda Horn geskakel word.  018 46 81842
E-pos: ngkerk@lantic.net

SLUITINGSDATUM: 4 Maart 2022.
DIENSAANVAARDING: 1 Julie 2022 (onderhandelbaar).

TELEFONIESE NAVRAE: Voorsitter van Diensverhoudinge, Piet Niemand, 060 411 
5471/018 468 6842.

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

BEROEP: Ds Leon Tait van Rietfontein-
Suid na Bergsig (Durbanville); ds Marco 
la Grange van Koedoeskop Gemeen-
skapskerk na Lux Mundi.
AANVAAR: Ds DM Ferreira (emeritus)  
na Pretoria-Tuine.

WES-KAAP
BEVESTIGING
Ds Johan Els (voorheen van NG Kerk 
Durbanville-Bergsig) het die beroep as 
tentmaker na Worcester United Pres-
byterian Church aanvaar. Sy bevesti-
ging het op 13 Feb 2022 plaasgevind 
(Sonja van Deventer, Saakgelastigde, 
31.01.2022).

OOS-KAAP
BEVESTIGING
Ds Barbara-Mari Jacobs (voorheen van 
NG Kerk Port Elizabeth-Lorraine) het die 
beroep na NG Kerk Port Elizabeth-Sher-
wood aanvaar en word op Sondag,  

27 Feb 2022, in die gemeente bevestig 
(Ds Danie Mouton, Leraar, 02.02.2022).
EMERITAAT
Ds Abe Beyers van NG Kerk Aberdeen 
ontvang sy akte van emeritaat tydens 
sy laaste erediens op Sondag, 27 Feb 
2022. Sy emeritaat is geldig vanaf 28 Feb 
2022 (Ds Luane McLachlan, Ringskriba, 
02.02.2022).

NOORD-KAAP
BEVESTIGING
Ds Marizanne Pheil-Wessels (voorheen 
van Helderberg-gemeente – Hoop-
geloofsgemeenskap) is op 16 Jan 2022 
in die NG gemeente De Aar bevestig 
(Henry Williams, Ringskriba, 03.02.2022).

EMERITAAT
Ds Cassie Wait van die NG gemeente De 
Aar, het sy akte van emeritaat ontvang 
op 9 Jan 2022 (Henry Williams, Ringskri-
ba, 03.02.2022).

VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds Craig Alan Salzmann, van NG 
gemeente Hospitaalpark, is op 23 Jan 
2022 deur ds Ettienne Engelbrecht as 
leraar van NG Heuwelsig, Bloemfontein 
bevestig (Anmar Potgieter, Kantoorhoof, 
24.01.2022).
Ds René Wessels het die beroep na 
NG Kerk Virginia (Moedergemeente) 
aanvaar. Haar bevestiging het plaasge-
vind op 5 Feb 2022 en haar intreepreek 
op 6 Feb 2022 (Gerda van Zyl, Skriba, 
26.01.2022).

NOORDELIKE
BEVESTIGING
Ds JA Odendaal is op 6 Feb 2022 in die 
NG gemeente Warmbad-Wes beves-
tig. Prof Henk Potgieter het die preek 
behartig en ds TR Kriek die bevestiging. 
Ds Odendaal het daarna sy intreepreek 

gelewer (Ds TR Kriek, Voorsitter: Kerk-
raad, 03.02.2022).

EMERITAAT
Ds TR (Theuns) Kriek (foto) lewer DV op 
Sondag, 27 Feb 2022, sy afskeidspreek 
ná ‘n bediening van net meer as 38 
jaar, waarvan 
amper 6 jaar in 
Jagersfontein 
en 32 jaar in 
Warmbad-Wes 
was. Daarna 
sal sy akte 
van emeri-
taat, wat vanaf 
28 Feb 2022 
geldig is, deur die skriba van die Ring 
van Waterberg, ds DJH Ueckermann, aan 
hom oorhandig word (Ds Ueckermann, 
Ringskriba, 03.02.2022).

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

Ds. en Mev. Kriek
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NG GEMEENTE CARLETONVILLE-SUID
Vakature:  Voltydse Leraarspos

Sluitingsdatum: 11 Maart 2022.

Gemeenteprofiel:
• NG Gemeente Carletonville-Suid is ’n plattelandse gemeente in die Gauteng,
 ± 80 km vanaf Johannesburg en ± 65 km vanaf Potchefstroom.
• Die pos is ’n vastetermynpos vir drie jaar wat met wedersydse instemming ver-
 leng kan word.
• Carletonville-Suid bestaan uit net oor die 245 belydende lidmate en ongeveer
  50 dooplidmate.

Leraarsprofiel:
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:

• Iemand  wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
• Oor fyn aanvoeling vir die bediening aan alle ouderdomsgroepe beskik.
• Entoesiasties wees oor gereformeerde, Skrifgetroue prediking.
• ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
• Pastorale versorging as belangrik ag.
• Leiding kan neem en met kerkraad en lidmate as ’n span kan saamwerk.
• Huis- en siekebesoeke binne gemeentegrense doen.
• By kategese leiding neem.
• Noue betrokkenheid met gemeenskap is van groot belang.

Vergoeding:
• Volgens die Goudland Sinodale Vlak 1 riglyne.
• Behuising en ander voordele is beskikbaar.

Aansoeke:
Stuur ’n verkorte CV met ’n dekbrief wat meer vertel oor jouself, jou gawes en passies. 
Sluit ’n Myers-Briggs-profiel in, asook die kontakbesonderhede van drie referente. Stuur 
na cvillesuid@telkomsa.net met verwysing: Vakature: Leraar. U moet beskikbaar wees vir 
’n onderhoud en moontlik ’n preekbeurt.

Navrae:
Coen Botha (Voorsitter) 082 575 8411.
Willie Pretorius (0ndervoorsitter) 082 654 8542.
Elize Botha (Skriba) 076 062 8485 – Ma tot Vry: 08:00-13:00.
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Dit gaan goed met Manji Zuma 
en haar mense op Nkandla. 
Soos by baie ander in die land 

sukkel dit maar met geld. Dit is soos dit 
is.

Ons ken mekaar al tien jaar, ek en 
Manji. Tog ken ons mekaar ook nie: 
Sy kan nie Afrikaans praat nie, ek nie 
Zoeloe nie, en haar Engels is nog meer 
lendelam as myne.

Maar ons stuur van tyd tot tyd 
WhatsApp-boodskappe vir mekaar. 
Kort, byna saaklike boodskappe. “Hallo 
I hope u fine,” sal Manji op ’n oggend 
vra. En dan sal ek antwoord: “I’m fine, 
Manji. Thanks. And you?” Ensovoorts, 
ensovoorts.

Onlangs het sy vir my ’n foto gestuur 
van ’n Nissan-bakkie wat deur die 
Tugelarivier meegesleur word, met ’n 
paar woorde daarby: “U see Tugela is 
dangerous.”

Die Tugelarivier, wat naby Nkandla 
verbly vloei, het sy walle oorstroom.

Ek vra Manji byna nooit oor haar 
oom, Jacob, die gewese president, uit 
nie. Dit is vir my genoeg om net haar en 
haar ma, Tombi, en haar twee kinders 
te ken.

Ek was in 2011 vir die eerste keer 
op Nkandla. Dit was nadat haar oom 
Jacob – hy was toe nog die president van 
die land – in ’n koerantonderhoud gesê 
het elke Afrikaner moet sy eie Nkandla 
hê, nie ’n staatkundige grondgebied nie, 
maar ’n sielkundige tuiste waar hy veilig 
is en die vryheid het om dít wat vir hom 
belangrik is, uit te leef.

Ek wou gaan kyk hoe lyk die presi-
dent se Nkandla, diep in Zoeloeland, 

tussen die berge. Dit was ’n Saterdag 
toe ek uiteindelik ná meer as 1 500 
km daar kom.

Die president was die dag nie 
daar nie – nie dat ek gedink het 
hy sal my innooi nie. Ek het begin 
rondvra of daar van sy familielede 
woon. By ’n winkeltjie – daar is net 
drie of vier karige winkeltjies op 
Nkandla – het ’n vrou vir my na die 
president se een broer, Joseph, se 
huis toe beduie.

Joseph Zuma se huis is reg langs 
die presidensiële landgoed – die 
nasionale skande wat vir sowat R246 
miljoen opgerig is. Net ’n dubbele 
veiligheidsheining skei die twee 
broers se woonplekke. Die huis is 
veel kleiner en meer nederig, met ’n 
veekraal naby die voordeur.

En toe ek gaan klop, maak Manji 
oop. Haar pa is na ’n begrafnis toe, 
verduidelik sy. Hy sal die volgende 
dag, die Sondag, terug wees. Miskien 
moet ek dán kom.

Ek gaan oornag op Greytown, so 
50 km daarvandaan, en die volgende 
oggend ry ek weer Nkandla toe, 
met Fanie Smit wat gewyde musiek 
in “Loof die Here” op RSG oor die 
bakkie se radio speel. Maar Joseph 
Zuma is steeds nie tuis nie. Ek gaan 
sit in die bakkie onder die naaste 
koelteboom en luister na die Mor-
moonse tabernakelkoor en ander 
Fanie Smit-gunstelinge. Later staan 
ek buite die bakkie. En wag. En wag.

Ná omtrent ’n uur kom Manji 
uit die huis, met ’n botteltjie pienk 
Brutal Fruit in die hand. Sy gee dit 

vir my en beduie ek moet saam kom.
Sy lei my by die huis se voordeur in. 

Binne is slegs ’n ou kombuisstoel, ’n hout-
bankie, ’n yskas en ’n TV-stel. Manji wys ek 
moet op die stoel sit en gaan sit langs haar 
ma, Tombi, op die vloer. ’n Man is koning 
op Nkandla.

Ons kon nie veel meer vir mekaar sê as 
“Sawubona” nie, maar van daardie dag af, is 
ons in mekaar se lewe.

Daarna was ek weer op Nkandla, en toe 
wéér; en elke keer ry ek daar weg met ’n 
tradisionele Zoeloe-kleipot as geskenk van 
Manji en MaTombi, en ’n Mormoonse Ta-
bernakelkoor wat lofliedere in my hart sing.

Iewers in die erge grendeltyd kry ek ’n 
WhatsApp-boodskap van Manji af: “Hi. I’m 
selling parts of BMW car, if you want it or 
can please find me a buyer.”

“How much?” vra ek.
“Nine thousand,” antwoord sy.
In November verlede jaar ry ek ’n wye 

draai deur die land en kom vir die vierde 
keer in my lewe op Nkandla. Hierdie keer is 
Manji se oom Jacob in ’n hospitaal in Dur-
ban nadat hy uit die gevangenis op Estcourt 
op mediese parool vrygelaat is. En haar pa, 
wat ook ’n huis in Durban het, is weer nie 
tuis nie.

Ek hou op dieselfde plek stil waar ek 
tien jaar gelede stilgehou het. Manji-
hulle se huis is darem intussen geverf, 
en daar, langs die kraal, staan die BMW 
waarvan hulle die onderdele vir R9 000 
wil verkoop. ’n Eens spoggerige 7-reeks-
model, met breë wiele en ’n nommer-
plaat wat verklaar: “Animal.” ’n Geskenk 
van iemand in die familie.

In die huis word ek soos familie 
ontvang. Daar is nou ’n sitkamer- en 
eetkamerstel in die leefvertrek, en 
Manji beduie ek moet by die tafel sit en 
sy bring ’n hoendergereg en ’n blikkie 
Coke uit die kombuis. Spesiaal vir my 
voorberei.

Sy en MaTombi sit en kyk hoe ek eet, 
en ons gesels ons sawubona-geselse. 
’n Mens het nie altyd klompe woorde 
nodig om tuis in mekaar se geselskap 
te voel nie. MaTombi sukkel met haar 
suiker. Manji het vir ’n ruk op Dundee 
as ’n huishulp gewerk, maar die mense 
vir wie sy gewerk het, het getrek.

’n Uur of wat later groet ons. Ma-
Tombi bring vir my nog ’n tradisionele 
kleipot en Manji stap saam met my bak-
kie toe, verby die simpel, pretensieuse 
BMW waarvan die voorruit nou die dag 
gebreek het toe kindertjies op die kar 
gespeel en daarop gespring het.

Soms stuur Manji ’n sms, nie ’n 
WhatsApp-boodskap nie, maar ek dink 
dit is wanneer sy nie genoeg data op 
haar foon het nie. Sy soek steeds na 
werk, maar MaTombi se suiker is darem 
beter.

Hoekom vertel ek dit alles? Dalk 
omdat ek wil hê mense moet weet almal 
op Nkandla is nie dieselfde nie.

Die ander 
NKANDLA

Sy en MaTombi sit en 
kyk hoe ek eet, en ons 
gesels ons sawubona-
geselse. ’n Mens het 
nie altyd klompe 
woorde nodig om tuis 
in mekaar se geselskap 
te voel nie.

"
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