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‘‘Indien die pad van tug en dissipline nie binne die volgende ses maande uitloop op
’n vaste voorneme om bepaalde besluite te herroep nie, sal die Sinode van Namibië
haar band met die Algemene Sinode losmaak ingevolge Artikel 37 ...’’ bl 4

Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

Loaves and Fishes

’n Plek van
vernuwing
bl 10

Ben Kotzé

‘‘Ek het nooit maatskaplik
gedoen nie, maar ek weet,
die Here skrywe reguit op
ons krom en skewe lyne.’’
Nathan Kaplan oor sy kindertyd: “A lot of violence.
My stepfather, that man brutalised me. He would
pick me up when I was seven and he would hit me
with his head, like this, unconscious. My head used
to be like a rugby ball …” Foto: LE ROUX SCHOEMAN

Dienspligtrauma: Wie gaan help met die heling?
HELÉNE MEISSENHEIMER

V

andag 30 jaar later is die letsels
van die emosionele verwonding
wat dienspligtiges opgedoen het
nog sigbaar in baie gesinne.
Hieroor moet openhartig gepraat
word en die NG Kerk moet deel wees
van hierdie proses, het meer as 50
deelnemers gehoor tydens ’n onlangse
aanlyn simposium wat die OosKaapse streeksinode rondom die tema
“Diensplig: die bagasie van ’n generasie” as voortgesette bedieningsopleiding (VBO) vir predikante op die
Zoom-platform aangebied het.
“As ons in Suid-Afrika oor kollektiewe
trauma wil praat, hoe trauma van een
geslag na ’n volgende oorgedra word,
moet ons oor diensplig en die impak
daarvan praat,” sê ds Danie Mouton,
direkteur van die Oos-Kaapse streeksinode aan Kerkbode.
Tydens hierdie “verkennende
gesprek” by die simposium is gekyk of
spesifiek binne die Nederduitse Gereformeerde konteks maniere gevind
kan word hoe die kerk en gemeentes
by hierdie proses om heling te bring
betrokke kan wees.
“Morele verwonding is iets anders,

dieper, meer dodelik, as post-traumatiese stres. Waar professionele hulp
altyd onontbeerlik is, is die heling
van morele verwonding ’n sosiale
aktiwiteit. Die kerk kan baie help deur
gespreksgroepe te vestig waarin
hierdie saak aandag kan geniet,”
skryf Mouton later in Grens.Pos met
verwysing na prof Robert Meagher se
aanbieding.
Meagher is ’n Amerikaanse teoloog
en akademikus wat as kapelaan wye
ervaring het van die innerlike stryd
waarmee baie oorlogsveterane en
weermagpersoneel worstel. Hy het
die konsep “morele verwonding” – ’n
“verwonding van die gewete” wat
hy meen in oorlog onvermydelik is,
na die tafel gebring. Sy vriend, die
sielkundige dr Jonathan Shay, het die
konsep ontwikkel.
Meagher meen dit word selde
erken dat om mense op te lei om dood
te maak ook morele verwonding kan
meebring.
Hy het vertel van ’n kleuterskooljuffrou wat in haar opleiding as
konvooidrywer vir die Amerikaanse
weermag in Irak haarself en haar
toesighouers moes oortuig sy is bereid
om selfs kinders om te ry sou dit

nodig wees.
Hoewel sy nie werklik in só ’n situasie gekom het nie, het sy gevoel sy
kon nie met haar terugkeer weer met
klein kinders werk nie.
Dit is dikwels moeilik vir mense
wat in militêre konfliksituasies was
om later daaroor te praat. As sy haar
pa oor sy dienspligtyd sou uitvra, sou
hy net sê “dit was dom”. So sê Anelia
Heese, 31-jarige sosiale entrepreneur.
Toe Heese gedurende grendeltyd
’n ouddienspligtige aanlyn ontmoet
het wat bereid is om sy ervaring met
haar te deel, wou sy graag meer hoor.
Een onderhoud het meer geword. Sy
het nou 55 ouddienspligtiges se stories
aanlyn bymekaar gemaak wat as ’n
podsending geluister kan word by
www.diensplig.org. Sy wil sodoende
ook haar pa en sy generasie beter
verstaan.
“Ek het hulle vertel ek verstaan dat
dit vir hulle moeilik is en dat ek jammer is dat hulle deur dit (grensoorlog/
diensplig) moes gaan en ek is nie hier
om te oordeel nie,” het Heese gesels
vanuit Duitsland waar sy die laaste
paar jaar woon.
Sy het in hierdie gesprekke ontdek
dat vir baie van hierdie oorlogsvete-

rane die ANC steeds net ’n terroriste-organisasie is. Die vyand van
destyds. “Dít maak dit vir hulle
moeilik om vandag gewillige en
bydraende deelnemers te wees in die
opbou van ons samelewing. Hulle voel
gefrustreerd en irrelevant,” het Heese
verduidelik.
Dit was vir hom ’n “wake-up call”
om in sy voorbereiding vir hierdie
Zoom-gesprek met tydgenote te gesels
wat diensplig gedoen het en te besef
dat daar so baie mense is wat seer
het, sy generasie en jonger, het die
59-jarige dr Willem Boshoff vertel,
self ’n oudkapelaan wat 30 jaar gelede
op die Mosambiekse grens sy diensplig gedoen het. Gespreksgeleenthede
en gesamentlike rourituele kan bydra
tot heling. Boshoff het ses maniere
voorgestel waarop gemeentes mense
met seer in hulle gemeenskappe kan
help om heling te vind.
Boshoff en die ander hoofsprekers
se bydraes sowel as ’n video wat van
die aanlyn simposium gemaak is, is
aanlyn beskikbaar op die webblad van
die Oos-Kaapse streeksinode.
Lees meer oor die ses voorstelle
asook lesers se kommentaar by kerkbode.co.za
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Die Bybel 2020-vertaling is
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Afrikaanse vertaling. Dit is uit
die nuutste beskikbare
brontekste saamgestel. Hierdie
vertaling streef daarna om
lesers te laat voel asof die
Bybelskrywers van ouds in hul
eie woorde self die wonderlike
liefdesverhaal van God en
die mens aan hulle oordra.
Die teks is in vloeiende,
idiomatiese Afrikaans geskryf,
met omvattende, beskrywende
voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste,
asook vir kategese, Bybelstudie
en persoonlike gebruik.
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HELÉNE MEISSENHEIMER

H

ulle weet baie mense is “potvol”
om te hoor van versoening – dog oortuig die hart van
die evangelieboodskap is om heling
te bring na verhoudings gekenmerk
deur wantroue en stramheid, het Rudi
Swanepoel en Ivor Swartz, twee NG
dominees, ’n praktiese gespreksreeks
gemaak wat mense wil wys hoe om
daai moeilike gesprekke ter wille van
beter wedersydse begrip te voer.
Met die idee om so ’n reeks op
’n meer alledaagse manier beskikbaar te maak is hulle verlede jaar na
Netwerk24 wat toe ’n reeks van 10
kort episodes, elk ses minute lank met
verskillende gaste, van 20 Oktober
tot 19 November op hulle webwerf
uitgesaai het.
Die reeks is vanjaar vanaf einde
Februarie gratis op die ons vir jou.
tv-kanaal beskikbaar waar enigeen die
video’s en podsendings kan gebruik
“om deel te neem aan die diep-werk,
en saam te gesels oor dit wat ons
meer saambind eerder as verdeel as
Suid-Afrikaners” soos Netwerk24 die
reeks laasjaar bemark het.
Hoe het die reeks gebeur?
Die antwoord op dié vraag lê opgesluit in die diep-werk wat hierdie
twee leraars uit wyd uiteenlopende
agtergronde in die bou van hulle eie
vriendskap ingesit het en Kerkbode
moenie kort antwoorde in dié gesels
verwag nie, begin Ivor, Oosterlig-gemeente in Pretoria se eerste bruin
jeugleraar, tydens ’n onlangse Zoomgesprek tussen Kerkbode en dié twee
vriende oor hulle gesprekreeks.
“Vir my het dit begin by twee
vriende se gesels oor wat die diepwerk is wat ons in onsself moet doen
… om mekaar se stories te wou
explore … en dít op die tafel sit om ’n
groter gesprek in Suid-Afrika te hê,”
antwoord hierdie jong pa in sy wit
T-hemp met die woorde ‘Bly asseblief
lewe’ daarop.
Sý storie het begin as “’n verhaal
van skop, skiet en bekering” wat hy
vertel in sy outobiografiese debuutwerk Die verlore seun vannie Gaatjie
waarvoor hy verlede jaar met die
Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir
debuutwerk by die Andrew Murray-prysfondstoekennings bekroon is.
Ivor vertel vir hom om Rudi
werklik as mens te sien het geverg dat
hy homself vra: “Wat is die goed wat
binne my opkom as ek hom sien, ’n
wit middeljarige man wat in Johannesburg bly, en is daai goed rerig?”

Radio-aanbieder Charlene Lackay was ’n gas op twee NG dominees, Ivor Swartz (links) en
Rudi Swanepoel (regs) se gesprekreeks oor versoening in Suid-Afrika wat nou op onsvirjou.tv te sien is. Foto: VERSKAF

Leraars sê videoreeks bied gratis

‘tooltjie’vir
versoening

Rudi is al amper 13 jaar leraar by
die multikulturele Andrew Murray-gemeente in Johannesburg en is
’n gereelde rubriekskrywer vir die
Christelike tydskrif LiG, Kerkbode se
susterpublikasie. Sy eerste boek, Kom
sit aan – Maak ’n fees van die gewone
wat in 2018 verskyn het, gaan oor een
van sy ander groot passies: saam eet.
Hy is jarelank al passievol oor die
bou van verhoudings tussen mense
met verskillende agtergronde en
lewensuitkyke. “Vir my is Ivor se
gedagte van diep-werk amper die
belangrikste in hierdie gesprek ook,”
beaam Rudi terwyl sy hande saam
beduie vanuit die moue van sy blou
langmou hemp, ’n liggrys top los om
sy skouers.
Soveel mense is besorg oor stram
verhoudings tussen verskillende
groepe in die land, maar Ivor se frase
van diep-werk het dít by hom tuisgebring: “Ons slaag nie in goed soos
versoening nie omdat ons nog nie
binne toe gekyk het nie. Ons het nog
nie gevra wat is my vooroordele nie …
my beliefs … my persepsie. Baie keer
is dit so eenvoudig soos dat ons net
nie die geskiedenis of stories ken nie,”
sê Rudi.
Hierdie diep-werk was die vertrekpunt van hulle vriendskap en
die gesprekreeks het gebeur omdat
hulle vir mekaar gesê het: Hoe help ’n
mens ander mense om deel te neem
aan diep-werk om by ’n herstel van
vertroue en versoening uit te kom? –
iets wat beide meen die hart van die

evangelieboodskap is.
Evangelie die enigste agenda
“Die enigste agenda wat ons dryf, is
die evangelie. As ons beter met mekaar oor die weg wil kom, as ons meer
respek wil kweek, as ons mens wil
wees en ander mense toelaat om mens
te wees sonder om dit op ’n patronising manier te doen. Dan moet ons
praat oor hoekom sukkel ons so,” sê
Rudi wat uit ondervinding kan praat.
Hy en sy gesin woon langs jongmense
uit verskillende kultuurgroepe wat op
hulle kerkterrein gehuisves word.
Hy stel gerus dat dit ook ok is as jy
moet hand opsteek en sê jy weet nie
hoe om te sê wat jy voel nie, so jy gaan
dit net sê. Wat vir hom en Ivor belangrik is, is dat mense hand opsteek
om te probeer, want dié diep-werk na
versoening gebeur nie sommer vanself
nie.
Soos Ivor dit stel, dit gebeur nie om
braais, by koffiekuiers of kleingroepe
waar almal soos jy lyk, dink, praat en
julle kinders in dieselfde skool is nie.
Dit verg intensionaliteit en doelbewustheid, maar vir dié wat deelneem
bied dit ook die geleentheid om iets
goed te doen en dit gee hoop.
Hierdie hoop is iets wat Rudi nie
sterk genoeg kan beklemtoon nie:
“Ek en Ivor wil bitter graag mense
aanspoor om hulle lyf nie net na mekaar te skuif nie, maar ook na ruimtes
waar daar hoop is en waar daar lewe
is. Ek wil partykeer in my hande huil
as ek dink hoe min die kerk doen om

mense te shift na life affirming en life
giving en joyful spaces toe. Dit breek
my partykeer rêrig,” beduie hy met
altwee sy hande en bly dan stil waarop
Ivor inkom met sy waarneming dat
hy dink mense raak “potvol” van hoor
van versoening omdat dit net by hoor
bly. Hulle gaan nie tot aksie oor nie.
“Die oomblik wat jy die kleinste
aksie neem … skuif jou kop, skuif jou
lyf, skuif jou hart al klaar en dan wil jy
meer doen. Maar jy raak potvol, want
jy hoor hoor hoor en jy raak so obese
met content, jy raak oorgewig met
versoeningscontent, met demokrasiecontent, met liefdecontent dat dit
nooit vir jou in aksie sit nie,” sê Ivor.
In ons land waar soveel groepe
wantrouig teenoor mekaar voel, wil
die twee leraars dan graag sien dat
gemeentes van die reeks gebruik maak
om sulke gesprekke te begin, en ook
skole. Al wat nodig is, is om ’n groep
bymekaar te kry en ’n fasiliteerder wat
seker maak die ruimte waarbinne die
vrae gestel word is ’n geskikte ruimte. Ivor self is al na skole genooi om
rassespanning te help ontlont en dan
gebruik hy die vrae wat hulle in die
reeks aan gaste vra om tussen onderwysers met mekaar en kinders met
mekaar gesprekke los te maak.
Die tien gesprekke wat hulle in die
eerste reeks gevoer het, het egter nie
net oor ras gegaan nie, maar ook oor
fisiese gestremdheid en genderkwessies. Hulle gaste in die eerste gespreksreeks is juis gekies om divers te wees.
Hulle is almal aksie-mense soos die
akteur en komediant Bouwer Bosch
wat sê mense moet praat oor versoening, die joernalis en aanbieder Ivor
Price wat in wit boere se huise gaan sit
om hulle stories te hoor, sakeman
Barend la Grange wat mense mobiliseer om duisende gate in paaie op
te vul en radio-aanbieder Charlene
Lackay wat mense aanspoor om volhoubaar te leef.
“Hierdie is ’n klein tooltjie om
gesprek moontlik te maak wat nie niks
is nie … die feit dat ek en Ivor kan
praat oor ekonomiese ongelykheid
en hy wys my wat is die gesig van
armoede in Grabouw en met al die
kompleksiteit wat daarmee saamgaan,
dan is dit nie meer praat nie. Dan voel
ek, ek het geluister en ek kan anders
gaan doen, ek kan anders gaan praat
op plekke … my grappies verander,
want daar is sekere grappies wat net
nie ok is nie,” sê Rudi, wat byvoeg
hulle werk reeds daaraan dat opvolggesprekreekse in die toekoms kan
volg.
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Namibië roep Algemene Sinode ‘tot inkeer’

S

owat 96 afgevaardigdes het die
NG Kerk Namibië se 44 gemeentes en sowat 21 000 lidmate van
Donderdag tot Saterdagmiddag (20
Maart) in Windhoek verteenwoordig
by ’n streeksinode waarby ds Johannes
Maritz tot voorsitter en ds De Wet
Strauss tot ondervoorsitter verkies is.
Vele besluite is geneem – ook rondom
teologiese opleiding, waarvolgens studente in die Suid-Afrikaanse buurland
nou vir die eerste keer via die Namibiese Evangeliese Teologiese Skool

(NETS) ook nagraadse opleiding kan
ontvang, nie net die BTh-kwalifikasie
nie.
Maar die saamtrek sal waarskynlik vir een besluit onthou word. Die
besluit, wat met ’n meerderheid van
twee derdes goedgekeur is, baan die
weg vir Namibiërs om in November
vanjaar sy band met die Algemene
Sinode van die NG Kerk los te maak.
(Lees die volledige besluit hieronder).
Intussen het Strauss ’n verklaring

uitgereik waarin hy die besluit
opsom:
“Indien die pad van tug en dissipline
nie binne die volgende ses maande
uitloop op ’n vaste voorneme om
bepaalde besluite te herroep nie, sal die
Sinode van Namibië haar band met die
Algemene Sinode losmaak ingevolge
Artikel 37, wat as volg in die kerkorde
verwoord is: ‘Dit staan die samestellende kerke [sinodes] vry om met behoud
van alle regte, voorregte, besittings,

BESLUIT:
Die Sinode keur die volgende beginselbesluit rakende
Artikel 37 goed:
1) Om die Jesuspad van Matteus 18 met die Algemene
Sinode enduit te stap tot die mate dat uit die band met die
Algemene Sinode getree word op grond van Artikel 37.

ii) Namibiese Sinode Getuienis oor Skrifinterpretasie en
-gesag (2016);
iii)Besluit van Namibiese Taakspan Teologiese Vorming ten
opsigte van dosente en fasiliteerders aan opleidingsinstellings (2022).

2) Om so ’n stap voor God in die lig van sy Woord te regverdig
op grond van:
i) die teleurstelling in die Algemene Sinode 2019 se besluit
oor selfdegeslagverhoudings;
ii) die onvoldoende kerklike opsig en tug van die Algemene
Sinode ten opsigte van teologiese opleiding aan NG Kerk
geakkrediteerde opleidingsinstellings;
iii) die gevolglike wantroue wat die verhouding met die
Algemene Sinode kenmerk.

5) Die besluit word van krag wanneer die volgende prosesse
– nie later as einde November 2022 – afgehandel is:
i) Uitklaring van regskwessies rakende Artikel 37.
ii) Uitklaring rakende ’n kerkordelike herindeling van gemeentes van die NG Kerk.
iii) Uitklaring rakende toekomstige teologiese opleiding.
iv) Uitklaring rakende finansiële kompensasie vanaf AS.
v) Deeglike kommunikasie met gemeentes om hulle te
betrek in die besluit en onderskeie prosesse.

3)Nooi die ander deelnemende streeksinodes uit om saam
hierdie pad van kerklike dissipline met mekaar en met die
Algemene Sinode te stap.

6) ’n Ad-hoc taakspan in samewerking met die moderamen
rapporteer by wyse van ’n verslag wat dien by ’n buitengewone sinode teen einde November 2022 dat bogenoemde
prosesse afgehandel is.

4) Stel die volgende dokumente voor as getuienis en
werksdokumente vir die Jesuspad van Matteus 18 met die
Algemene Sinode:
i) Namibiese Sinode Getuienis oor selfdegeslagverhoudings
(2016);

7) Hierdie taakspan sal bestaan uit die volgende lede: DuBois
du Toit, Willem Burger, Kenneth McKenzie, Zack Pienaar,
Christo van Heerden en twee addisionele lede van die
nuutverkose moderamen.

naam, ensovoorts, uit die Algemene
Sinodale verband te tree wanneer hulle
so ’n stap voor God in die lig van sy
Woord kan regverdig.’”
Die Sinode van Namibië is vernaam
gekwel deur die besluite wat afgevaardigdes by die Algemene Sinode in
2019 gemaak het oor selfdegeslagverhoudings. “Die Sinode van Namibië
vertrou dat die Algemene Sinode tot
inkeer sal kom,” luidens die verklaring
deur Strauss.

KOMMENTAAR:
DS DUBOIS DU TOIT
skryf via kerkbode.co.za:
“Net ’n regstelling op
2 punte van die gegewe
inligting – hierdie is die
eerste weergawe van die
amendament, daar was
vanaf die vloer nog ’n
bietjie aan hom geskuur
– punt 6: ’n buitengewone sinode sal eers
op aanbeveling van die
taakspan aan die Namibiese Moderamen geroep
word, dit is nog nie vas
gemaak nie omdat ons
glo en hoop dat die ASM
van voorneme sal wees
om gehoor te gee aan ons
pleidooi vir bekering –
punt 7: De Wet Strauss is
ook op die taakspan.”

NG Kerk in Noord-Kaapland hou na ses jaar streeksinode (9-13 Mei)
’n Daglange bespreking van onder
meer Skrifgesag, kerkeenheid en
selfdegeslagverhoudings is van
die items op die agenda wanneer
Noord-Kaapland se streeksinode by
die City of Hope-kerk in Kimberley
vanaf 9 tot 13 Mei sal plaasvind.
Ander gesprekspunte sluit die
droogtehulpprojek, ekumene en die
Bedienaars van die Woord-kursus

in.

“Tussen 30% en 40% van die
streek se leraars het nog nie ’n
sinode in Noord-Kaapland beleef
nie,” wys ds Rudi Janse van Vuuren,
die voorsitter van die Taakspan
Sinodebeplanning, uit. “Dus is dit
vir ons belangrik om oor ons eie
identiteit te praat – wie is ons, hoe
lyk ons geskiedenis?”

Daar is by die vorige sinode
besluit om elke vier jaar (pleks van
twee jaar) sinode te hou, maar weens
Covid-verwante ontwrigting het
daar reeds ses jaar verloop sedert
die 20ste streeksinode in 2016 gehou
is, volgens Janse van Vuuren, wat
ook die leraar van Prieska se NG
gemeente is. Hou kerkbode.co.za
dop vir beriggewing.

Mostert het afgetree as PSD
Ds JPL (Mossie) Mostert het as
predikant in sinodale diens (PSD)
vir Noord-Kaapland onder meer
al die medianavrae oor streeksinodesittings hanteer.
Hy het egter onlangs afgetree en
die Noord-Kaaplandse sinode is
nog in die proses om die pos te
vul.
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Jaco Strydom gesels met Neil Büchner

“W

at doen Neil Büchner
nou eintlik?” Hierdie
vraag het ek mense al
meer as een keer hoor vra. Gewoonlik
wonder en bespiegel almal teenwoordig dan bloot hardop. Niemand is
heeltemal seker nie.
Die probleem is Neil is ’n vrye
wese, met buitengewoon baie talente
en passies, van musiek en kerk en
wyn, tot koffie en media en kosmaak
en surf – en ’n hele paar ander.
Hy en sy vrou Lettie en hulle drie
kinders woon op ’n wynplaas buite
Wellington waar Lettie ’n dominee is
by die Moedergemeente.
Een van die dinge wat Neil tans
besig hou, en waaroor hy erg opgewonde is, is die re-launch van die
album In verwondering saam met
Helmut Meijer, Louis Brittz en Retief
Burger op 19 Mei in Pretoria. Hulle
beplan ’n lewendige opname wat daarna op alle digitale platforms beskikbaar sal wees.
En In verwondering is ’n gepaste
naam! Die oorsprong van die projek
was tien jaar gelede op Sutherland
onder die sterre. Die vier van hulle
het hulleself destyds vir ’n week lank
daar afgesonder om die grootsheid in
te asem, saam liedjies te skryf en op te
neem.
Ek vra hom oor sy passie vir
musiek. Waar het alles begin?
“Ek kon van kleins af, as ek musiek
hoor, dit self op klavier uitfigure. As
’n seuntjie het my ma my eenkeer vir
’n skoolkonsert aangetrek soos David
Kramer en laat sing, en daarna by ’n
klomp ouetehuise in die omgewing
laat optree. Later wou ek net rugby
speel en surf. Maar toe maak ek my
rug seer met rugby en toe het ek weer
begin kitaar speel. Op universiteit
het ek my eerste liedjie geskryf na ’n
vriend my gevra het om hom te help.
Sou dit nooit raai nie! Maar daarna
het ek geglo in myself en al meer liedjies begin skryf,” vertel Neil.
Tydens sy studentejare op Stellenbosch het Neil vir ’n tyd lank in pubs
gesing vir sakgeld en later ook om ’n
groter klankstelsel te koop vir sy nuwe
band, Merchant Seal.
As hy vandag daaraan terugdink
besef hy dat van sy grootste geloofsvorming gebeur het in die sewe
jaar wat hy saam met Merchant Seal
bedien het.
Neil is ’n musikant, maar ook ’n

Neil Büchner,

tussen die branders,
onder die sterre …
surfer. Hy raak passievol as hy praat
oor branders en die see. Daar is soveel
metafore oor Christenwees en die
kuns van die lewe in branderplankry.
“Ek is baie lief vir die see. Dit is net
soos hierdie ding wat nooit nié daar
was nie. My pa het baie visgevang, en
ek onthou as ’n kind het ek dikwels
gestaar na surfers en gedink, dit lyk
net só amazing. My ma het ’n paddleski en ’n strandsambreel gehad.
Ek het eenkeer uitgeroei tot diep in
die see, opgestaan op die paddleski,
die sambreel oopgemaak en toe ry ek
daai ding soos ’n windsurfer al die pad
terug! Die wind was gelukkig van die
see se kant af! Maar ek dink my pa het
daar gesien dat ek ernstig was oor surf

“

Ek onthou dit was
op ’n corporate jet
van ’n groot
besigheidsman,
waar ek net gedink
het as dít die leer is
wat ek moet klim is
ek nie seker die leer
is teen die regte
muur nie!
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of so iets. So toe ek in graad ses was
verras hy my met ’n bord op vakansie
by Jeffreysbaai. Ek het gesê hulle moet
my net los, en binne ’n uur het ek dit
reggekry. Ek het gesurf van twaalfuur
af tot sesuur en daai aand amper ’n
bees opgeëet van die honger, maar van
toe af was ek gehook.”
Daar was ’n paar groot draaipunte
in Neil se lewe. Die dag toe hy in sy
koshuiskamer gevoel het die Here
roep hom om sy talente tot God se
eer te gebruik; die dag toe hy en Lettie
getrou het, en die dag toe hy besluit
het om die korporatiewe bemarkingswêreld te los vir ’n vryskut loopbaan
in bemarking en bediening.
Neil het wyd geswot en ’n klomp
interessante werke gedoen. Behalwe
vir ’n BCom-graad op Stellenbosch,
studeer hy digitale bemarking by die
Universiteit van Kaapstad en werk
onder andere vir ’n tyd lank as ’n
bemarker in die wynbedryf.
“Ek onthou dit was op ’n corporate
jet van ’n groot besigheidsman, waar
ek net gedink het as dít die leer is wat
ek moet klim is ek nie seker die leer
is teen die regte muur nie! Ek was bly
dat ek as ’n jongman kon sien wat ’n
mens kan bereik en dat jy baie geld
kan maak, maar ek het geweet dis
nie vir my nie. Dit het vir my gevoel
dis net nie so appealing nie. Selfs toe
ek BCom geswot het was dit vir my
vreemd dat die mense net die hele tyd
praat oor hoe hulle kan geld maak.
En dit was eintlik die laaste ding op
my radar,” lag hy. “Maar in dieselfde
asem is ek ook maar partykeer hierdie
worry-pot as daar nie geld is nie! Die
Here moes my eintlik soos ’n wilde
perd kom inbreek om op te hou worry
oor geld.”
Gesels jy met Neil, vertel hy elke
nou en dan iets oor sy gesin, hoe
belangrik dit vir hom is om ’n goeie
man en ’n goeie pa te probeer wees en
oral in die gesprek pop sy passie en
fassinasie vir Jesus op.
“Die ou Engelse woord vir worship
is worthshape (WORTH + SHAPE)
wat basies iets sê van ‘being shaped by
something of ultimate worth’,” sê Neil.
“Jesus help my sien wat alles ultimate
worth in my lewe het en bly my shape
tot ek word wie die Here my gemaak
het om te wees: een met Hom.”
Ds Jaco Strydom is verbonde aan
die NG Gemeente Villieria en die
Echo-Jeuggemeenskappe.
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Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense

In die straat, siekeboeg,
saailand, ja, selfs in die
studeerkamer …

Genesing en gesinsgeweld
Maak jou oë ’n slag toe en sê: Pa. Hoe voel dit?
Wat sien jy? Is dit die lankmoedige oë van ’n trotse
vader? Is dit ’n vae beeld, soos ’n veraf geluid? Of
te naby, te kwaad? ’n Gesprek met Nathan Kaplan
(sien bl 10-11) oor ’n lewe vol geweld maar ook
inkeer, neem onlangs self ’n verrassende wending. Sy
stiefpa het hom as jong seun mishandel, vertel hy.
Met die kop geslaan. Op hom geskel. “He would wake
me up when everyone is sleeping, three o’clock, and
say, run the water, you bastard,” vertel Kaplan oor die
nagte waarin hy na die badkamer gesleep en verneder is. “The reason he hated me (is) he said I looked a
lot like my father.” Dit is hierdie dubbele psigiese verwonding, van ’n afwesige pa en teenwoordige boelie,
wat Kaplan oorleef het en wat sy verhaal merkwaardig maak. Ons ontmoet via sy storie, die mense wat
daagliks met mense soos Kaplan werk om genesing
te bring. Foto: LE ROUX SCHOEMAN

CAS WEPENER

O

Evangelisasie in gemeentes:
Programme versus kultuur
FRIKKIE COETZEE

S

oms gebeur dit in gemeentes dat ’n entoesiastiese groepie lidmate evangelisasie
doen of dat die gemeente ’n spesifieke
program of veldtog oor evangelisasie doen.
Hierdie kan die persepsie of gerustheid skep
dat die gemeente wel evangelisasie doen. Bliese
en Van Gelder noem dit ’n ernstige reduksie
en selfs die doodsteek van evangelisasie (The
evangelizing church, p 114-115). Hulle maak
eerder ’n sterk saak uit vir die ontwaking van
’n evangeliserende kerkkultuur wat gemeentes
op alle vlakke deurdrenk.
Wat behels dit prakties? Dit beteken dat
evangelisasie nie ’n byvoeging in oorvol programme is nie, maar gewortel is in die hart van
ons missionale identiteit en roeping. Evangelisasie is dan deel van die gemeentekultuur wat
oor die oortuigings, denke, gedrag, waardes
en praktyke van die missionale gemeente as
evangelis gaan.
Die gemeente neem deel aan die missie van
die drie-enige God wat nuwe lewe en volheid
bring. Die hele gemeente en elke lidmaat is
dan ’n gestuurde wat die goeie nuus in al sy
dimensies deel met mense wat dit nie ken nie
of daarvan vervreemd is. Dit is ’n opwindende
voorreg en roeping in ons huidige post-Christendom en post-pandemie konteks. (Lees
gerus hoe mooi dit verwoord is in ons Kerkorde by artikel 2 en 53 en in reglement 25 oor
die gestuurdheid van die kerk.)
’n Kultuur van evangelisasie beteken dat
ons as geloofsfamilie saamkom om die Goeie
Nuus in God se teenwoordigheid te vier! Ons
identiteit as gestuurdes word opnuut bevestig
en ons lewe opnuut belyn met die werklikheid
van God se heerskappy. Sodoende leef ons
“in pas” met die lewende God. God se liefdesbeweging na ander inspireer ons, ons word
gedring deur die liefde van God, met die dienende gesindheid van Christus en in die krag
van die Gees. Dit doen ons saam as medegelowiges en in ons persoonlike daaglikse lewe.
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Om vanuit die Goeie Nuus te leef, is ’n opwindende avontuur en open verrassende nuwe
moontlikhede. Ons beliggaam die Goeie Nuus
in ons gebroke situasie en onderskei in die geloof waar ons by God se werk kan aansluit om
deur praktiese dade tekens van hoop te wees.
Verder is ons oop vir geleenthede wat die Gees
ons gee om te vertel van die Goeie Nuus en die
hoop wat in ons leef (1 Pet 3:15). Dit doen ons
in verhoudinge en gesprekke wat gebou is op
respek, nederigheid, luister en vertroue. Elkeen
doen dit op ’n manier wat pas by ons unieke
persoonlikheid, gawes en verhale.
’n Evangeliserende kultuur is oop en
gasvry. Dit reik uit na vreemde mense, bou
verhoudinge, nooi hulle in en ontvang hulle
gasvry in die geloofsfamilie. Hier kan hulle
tuiskom en sien en beleef wat dit beteken om
Jesus prakties te volg. Hierdie kultuur bring
’n nuwe dinamika en energeer gemeentes en
lidmate om met ’n verwagting voor die lewende Here te leef en om deel te neem aan die
kreatiewe werk van die Gees.
Is daar nog plek vir programme in ’n
evangelisasiekultuur? Ek dink eredienste gaan
al hoe meer ’n kritiese rol speel om die hele
gemeente te inspireer en toe te rus vir hulle dienswerk. Binne ’n evangelisasiekultuur is daar
wel ruimte om gelowiges verder toe te rus met
gepaste programme. Dit is noodsaaklik dat
hierdie programme se inhoud en styl belyn sal
wees met die Goeie Nuus en grondvat in die
leefwêreld van mense en die plaaslike konteks.
Anders doen dit skade aan mense se belewing
van die Goeie Nuus. Indien hierdie weg gevolg
word, is programme nie ’n byvoeging (“add
on”) nie, maar ’n uitvloeisel van ’n evangelisasiekultuur in gemeentes.
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 Frikkie Coetzee is ’n leraar by Lux Mundi
Gemeente.

ns sit om ’n tafel in Atteridgeville wes van Pretoria.
Ek en nagraadse studente gesels met ’n biskop en
priesters van Afrika Onafhanklike kerke oor prediking. Op ’n stadium maak die biskop sy keel skoon, kyk vir
my en sê met groot erns: “Sermon preparation is dangerous.”
Nou ja, ek doseer onder andere preekkunde, so indien dit
inderdaad die geval is, is my klasse ook gevaarlik. Hy gaan
verder en neem die groter Pretoria as voorbeeld. Verduidelik dat julle in Pretoria-Oos – en “Oos” is hier simbolies vir
alle predikers in tipiese hoofstroomkerke (NG, VG, Luthers,
Anglikaans) – mos prediking hoofsaaklik in ’n studeerkamer
voorberei. En dan doen julle dit byvoorbeeld op ’n Dinsdag- en Donderdagoggend. Hy skud sy kop: “That is very
dangerous.”
Die “oosterlinge” in die kerksaal in Atteridgeville frons vir
die biskop. Ons luister. Nee, hy is nie gekant daarteen dat ons
baie erns met die teks maak nie; dat ons met eksegese tot op
die been van ’n teks sny en hope tyd daaraan spandeer nie,
dit is nie sy punt nie. Inteendeel, hy stuur self sy priesters
vir teologiese opleiding. Sy punt, verduidelik hy, is dat
preekvoorbereiding gevaarlik is, wanneer dit slegs tot sekere
tye van die week beperk word. “If a priest of my church has
to preach this Sunday, there may not be one moment in the
course of the preceding week, that he is not preparing.”
Die biskop se “preaching preparation is dangerous” volg
my al lankal soos ’n skaduwee. Maar ek besef al meer hy bedoel gewoon net hiermee dat predikers voltydse “luisteraars”
moet wees voor hulle mag “praters” raak. Hy bedoel dat
predikers die hele week lank na alles en almal moet luister –
na die Bybeltekste, na die mense vir wie hulle gaan preek, na
hoe nuusgebeure op voetsoolvlak in Atteridgeville ontvang
word, na hulle eie lewe, na die Gees van God en tegelyk na
die gees van ’n teks, na ’n land, ’n gemeente en lidmate en na
hulle eie hart. Wanneer die biskop verder gaan en verduidelik dat predikers altyd “in the Spirit” moet wees, sluit dit vir
hom histories-kritiese eksegese van Bybeltekste in om so ook
in die “spirit” van die betrokke teks te kom.
Net verlede week sê ’n prediker van Khayelitsha vir my
dat die teks waaroor hy moet preek hom as prediker eers in
die voorafgaande week moet opeet, alvorens hy dit as prediking kan deel. Dit is deel van die biskop van Atteridgeville se luister. Dit gaan daaroor dat prediking in die oor
van die prediker en met diep luister begin en eers na baie
soorte luister in ’n mond eindig. Dit is waarom prediking
’n tydsame en moeisame proses is en ook een rede waarom
teologiese opleiding tyd neem. Ook mense en kontekste vra
vir eksegese. Uiteindelik gaan dit, soos Johan Cilliers dit
so treffend verwoord met die titel van een van sy onlangse
boeke, oor “timing grace”.
Indien preekvoorbereiding beperk word tot drie ure “voor
Donderdagmiddag”, word hierdie heilige tydsberekening in
die kansel nogal moeilik. Dit is hoekom ’n uitnodiging om
te preek vir mense wat ek nie ken en mee saam leef, lag en
huil nie, ’n uitdaging is. En dit is presies ook waarom die
prediking van gemeentepredikante deel van die hartklop van
die bediening is. Hulle weet baie goed “preekvoorbereiding
is gevaarlik”, dit is waarom hulle preekvoorbereiding elke
oomblik leef met die oog op die tydsberekening van die
genade vir die mense met wie hulle saamleef. Hulle doen dit
in die straat, in die siekeboeg, in die saailand, ja, selfs in die
studeerkamer.
Prof Cas Wepener doseer Praktiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch.
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Nelis Janse van Rensburg

Verantwoordelike teologiese opleiding

D

ie opleiding van voornemende
predikante in die NG Kerk aan
die fakulteite vir teologie van
die Universiteite van Stellenbosch,
die Vrystaat en Pretoria is tans onder
bespreking. Dit is ’n goeie ding dat
daar gepraat word oor die opleiding
van hierdie studente. Ons moet dit
gereeld doen. Hierdie vroue en manne
gaan immers in die toekoms ’n groot
invloed uitoefen in die kerk.
Dit is belangrik om te weet dat
hierdie fakulteite akademiese instellings is. By akademiese instellings
word navorsing gedoen. Daar word
akademiese artikels gepubliseer en
natuurlik word daar klasgegee. Daar
word ook oor teologiese en verwante
sake nagedink en nuwe onderwerpe
en velde word verken. Die nadenke
word vanuit verskillende perspektiewe aangevoer. Dit word onder
meer gedoen by akademiese konferensies waar dikwels teoloë vanuit
die buiteland bydraes kom lewer. Die
kwessies word met verskillende soorte
verstaansgereedskap ontsluit. Dit is
eie aan die aard van ’n akademiese
instelling.
Maar die Bybel en die betekenis
van die Bybelse boodskap is hierin
konsekwent die bron van nadenke.
Hierdie nadenke vind by die drie
fakulteite plaas binne die protestantse tradisie, met die gereformeerde
uitdrukking daarvan pertinent en
omvangryk ingesluit in die gekose
inhoude wat onderrig word.
Maar hierdie nadenke en navorsing vind ook plaas binne die konteks
van al die ander wetenskappe wat aan
hierdie universiteite beoefen word. Dit
hou daarmee rekening, word daardeur
verryk en word ook daardeur verantwoordbaar gehou. Was dit nie nog
altyd die hoofredes waarom die NG
Kerk gekies het om sy voornemende
predikante aan hierdie teologiese
fakulteite op te lei nie? Dat hulle diep
insigte verkry in die logika, oortuigings en inhoud van hulle eie geloofstradisie, maar dat hulle ook blootgestel word aan die ander wetenskappe
wat mense in staat stel om die lewe in
sy volle omvang te verstaan.
Is dit nie hoe gereformeerdes dink
nie, dat alle wetenskappe te doen het
met God se eie wêreld en werklikheid
nie? Ons keuse was nog altyd om ons
studente op te lei aan hierdie instellings sodat die afgestudeerdes dan
in staat is om in die komplekse wêreld
van ons tyd heldere en betekenisvolle perspektiewe te kan bied oor die

drie-enige God.
Voornemende studente het
voorheen vir drie jaar BA-Admissie
studeer. Dit het Grieks en Hebreeus
ingesluit, asook vakke soos sielkunde,
filosofie, Bybelkunde, sosiologie en
Afrikaans-Nederlands. Van hierdie
studente het selfs ’n honneursgraad
gedoen voordat hulle vir teologie
aangemeld het. Studente wat voorgraads hierdie vakke geneem het,
het geen spesiale ondersteuning van
die kerk gehad nie. Hulle het by die
universiteit aangemeld met hulle kategese-agtergrond en geloofsopvoeding.
Hulle is dan byvoorbeeld in die vak
filosofie blootgestel aan die ateïsme
van Friedrich Nietzsche, die marxisme van Karl Marx en die eksistensialisme van Jean-Paul Sartre, alles
sonder “regstellende” en aanvullende
perspektiewe en “hulp” vanuit die
Christelike geloofsleer of gemeenskap.
Die uitgangspunt was dat die studente
aan ’n universiteit studeer en hierdie
noodsaaklike perspektiewe nodig gehad het met die oog op hulle vorming.
Die huidige stelsel van teologiese
opleiding laat egter studente ten regte
van hulle eerste jaar af studeer aan
die fakulteit teologie. Dalk was dit
beter dat studente eers meer van die
lewe geleer het, voordat hulle teologie begin studeer het. Of dalk is die
huidige bedeling beter waar studente
so veel as moontlik tyd gegun word
om vertroud te raak met die Skrif en
die Christelike geloofstradisie se verstaan van die lewe deur die lense van
die Skrif. Trouens, as ek kyk na die
gemeentejaarstudente wat by ons gemeentes aanmeld met die oog op die
bediening, beny ek hulle die vyf jaar
se voltydse toewyding aan die Skrif en
teologie gedurende hulle studies.
Met die koms van die ekumeniese
fakulteite word studente in teologie
blootgestel aan meerdere geloofstradisies. Dit voeg buitengewone
waarde toe aan hulle verstaan van die
gereformeerde teologie. Is dit dan nie
juis wanneer jy blootgestel word aan
ander aannames en uitgangspunte dat
jy jou eie beter verstaan en leer om dit
te artikuleer nie? In praktyk sien ons
hoe ons studente daarby baat vind.
Voeg hierby die werk wat die onderskeie seminariums doen om kerkeie
kennis aan te vul, perspektiewe te
bied en studente te begelei in hulle
geloofsvorming en dit word duidelik
dat die studente baie goed voorberei
word vir die bediening.
Ons moet egter altyd krities bly vra

of ons verlies aan die vroeëre ekstra
lisensiaatjaar, genoegsaam ondervang
word deur die werk van die seminariums. Dalk moet ons die seminariums
se bestaande werk uitbrei na ’n volle
residensiële lisensiaatjaar waar ons
al ons studente saam vir ten minste
een volle jaar kan onderrig in gereformeerde teologie en bedieningspraktyk. Ons kan dit bekostig en ons het
genoeg bekwame leraars wat hierdie
onderrig kan behartig. Vir nadenke oor die regte formaat en aanbod
van teologiese opleiding is daar baie
ruimte. Almal wat ’n belang het, word
genooi om deel te neem aan hierdie
soort gesprekke.
Aan universiteite word studente
geleer om krities en onderskeidend te
dink. Daar word byvoorbeeld dikwels
oor ’n bepaalde kwessie meervoudige
standpunte of perspektiewe aangebied.
Studente word begelei om onderskeidend met hierdie standpunte om te
gaan. Soms word dit van hulle verwag
om selfstandig die nodige onderskeidings te doen. Probleme kán egter
ontstaan wanneer dosente ’n bepaalde
standpunt in die klas of openbare
ruimte stel en propageer as die korrekte teologiese weergawe oor ’n saak,
maar wat glad nie ooreenstem met
kerklike standpunte nie.
Hiervoor is daar kanale geskep
om dit direk met dosente te bespreek.
Die NG Kerk-gelegitimeerde dosente
is ook in die dosenteraad van die
onderskeie kuratoria opgeneem waar
kwessies oor teologiese uitsprake
bespreek kan word. Die fakulteitsrade
is ook gereed om sodanige kwessies
te bespreek. ’n Verdere opsie is om
die kwessie met die dekane van die
onderskeie fakulteite te bespreek.
Daar is genoeg opsies om dosente wat
sogenaamd dwaal, verantwoordbaar
te hou. Ter wille van billikheid moet
ek egter meld dat die dosente aan ons
fakulteite uitstekende en verantwoordelike werk doen waarvoor ons en die
kerk oor die wêreld heen groot agting

“

Ons moet egter altyd
krities bly vra of ons
verlies aan die vroeëre
ekstra lisensiaatjaar,
genoegsaam ondervang
word deur die werk van
die seminariums.

het.
Die Algemene Sinode Moderamen
en Algemene Kuratorium het oor
die afgelope tyd by talle geleenthede
alle belanghebbendes uitgenooi om
hulle bekommernisse oor teologiese
opleiding na die onderskeie kuratoria
te bring. Die Kairos Netwerk is ook
amptelik genooi om, indien hulle sodanige klagtes of kommer het, dit by
die kuratoria aan te meld. Die kuratorium van die NG Kerk in Wes-Kaapland het tans een leraar wat die
kuratorium genader het om te praat
oor standpunte van ’n dosent wat nie
strook met die belydenis van die kerk
nie. Die kwessie word tans deur die
kuratorium hanteer. Hierdie soort
gesprekke met die kuratoria word
absoluut verwelkom. Maar ongelukkig
is daar tans net een sodanige gesprek.
Die Kairos Netwerk het nog op
geen uitnodiging tot gesprek en
deelname met die Algemene Kuratorium of kuratoria gereageer nie. Dit
is ’n oop deur wat geïgnoreer word.
Intussen is daar ’n narratief geskep dat
die fakulteite liberaal is, dwaalleringe
verkondig en afwyk van die kerk se
leer. Dit is nie verantwoordelik nie. By
die pasafgelope vergadering van die
Algemene Kuratorium was al tien die
sinodes verteenwoordig en was daar
volledige instemming oor die goeie
stand van teologiese opleiding by die
fakulteite en seminariums.
Ons jong leraars maak landwyd ’n
reusebydrae tot die bediening van ons
gemeentes en by die hoogste uitsondering ondervind gemeentes enige
spanning om teologiese redes met ons
jong leraars. Die afwysende narratief
oor teologiese opleiding maak dat
hulle soms met agterdog by gemeentes
ontvang word. Dit is nie billik teenoor
hulle of die gemeentes nie. Ons sien
uit na gesprekke met kerklui wat ons
sal help om werklike probleme te
identifiseer en aan te spreek.
Intussen word geen steen onaangeroer gelaat om te verseker dat ons
studente op die beste moontlike manier voorberei word vir die bediening in die NG Kerk en in die wêreld
waarin ons leef. Die Algemene Sinode
vereis dat 16 uitkomste tydens teologiese opleiding behaal word. Ons dink
die universiteite en kerkeie opleiding voldoen uitstekend aan hierdie
vereistes.
Ds Nelis Janse van Rensburg is leraar
van die NG Gemeente Welgemoed en
voorsitter van die Algemene Sinode
Moderamen.
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Ons sien uit na gesprek met die
Sinode van Namibië – Nelis

DS NELIS JANSE VAN
RENSBURG, voorsitter: Algemene
Sinodale Moderamen, skryf: Die
brief “Oor Namibië se ‘ultimatum’”
verwys. Die Algemene Sinodale
Moderamen en Algemene Kuratorium het by verskeie geleenthede
lidmate, kerkrade, ringe en sinodes
genooi om oor teologiese opleiding
met konkrete besware of voorstelle
na die Algemene Kuratorium te kom
of om hulle kommer oor die teologiese opleiding van ons studente toe
te lig.
Ons het veral gehoor dat daar
kommer bestaan dat die studente
blootgestel word aan ’n sogenaamde
liberale teologie. Maar ons het gevra
dat die beweringe gesubstansieer
word sodat dit opgevolg kan word.
Ons het ook die Kairos Netwerk,
waarvan Henrietta Klaasing die
segspersoon was oor teologiese
opleiding tydens ons ontmoeting,
genooi om met die Algemene Kuratorium te ontmoet en saam met
die Algemene Kuratorium te kyk na
die kurrikulums wat gedoseer word
by die fakulteite, of om spesifieke
gevalle waar daar, soos hulle beweer
het, valse leerstellings aan studente
geleer word, uit te wys. Die KN het
tot op hede nie op die uitnodigings
tot deelname aan gesprekke met die
Algemene Kuratorium gereageer

nie. Die drie kuratoria van die drie
geakkrediteerde teologiese fakulteite
waar die NG Kerk se studente opgelei
word, kan nie met algemene beweringe iets doen nie, maar kan baie
vermag in verhouding met die ander
kerke en die onderskeie fakulteite om
verbeterings en regstellings te doen,
waar nodig.
In die gesprek tussen ds Dubois
du Toit en dr Frederick Marais waarna Henrietta Klaasing verwys, het dr
Marais uitgebreid verduidelik hoe die
kerk se verhouding met die fakulteite
werk en watter remedies daar is vir
die kerk wanneer daar ontevredenheid is oor dit wat by die fakulteite
aangebied word. Dr Marais het ook
verduidelik wat die NG Kerk se
seminariums doen om aanvullende
opleiding te verskaf, asook begeleiding en geloofsvorming te doen. Uit
die videos het dit duidelik geblyk dat
dit nodig was om hierdie toeligting
te gee. Niemand ontken egter dat dat
daar nie kommer en agterdog oor
die teologiese opleiding bestaan nie.
Die Algemene Kuratorium kan egter
nie op beweringe in videos reageer as
hulle nie bedien word met die nodige
ondersteunende inligting sodat hulle
verantwoordelik daarop kan reageer
nie.
By die laaste ASM-vergadering
van 2021 is almal, na ’n lang en

deeglike bespreking oor teologiese
opleiding, weer genooi om hulle
besware met die Algemene Kuratorium te bespreek op ’n wyse wat dit
moontlik maak om verantwoordelik
en waar nodig regstellend daarop te
reageer. Ds Du Toit was deel van die
Namibiese afvaardiging by daardie
vergadering. Daar was daarna egter
slegs een lid van die moderamen uit
’n ander sinode wat die kuratorium
genader het met toegeligte besware.
Die besware word tans hanteer en
ons hoop dat daar spoedig ’n bevredigende uitkoms sal wees.
Die Algemene Sinode was ook in
gesprek met die Goudlandse Sinode
oor hulle besware oor teologiese
opleiding. Ook hierdie besware was
algemeen van aard. Die sinode is genooi om verdere toeligting te verskaf.
Die gesprekke met die Goudland
Sinode was konstruktief en duur
voort.
Die Algemene Kuratorium is tans
besig met ’n proses om die formaat
van die teologiese opleiding van ons
studente te hersien. Dit is ’n deursigtige proses waarin die deelnemende
sinodes genooi is om insette te maak
ten opsigte van die voorstelle wat
tans op die tafel is.
Ons sien uit na die gesprek met
die Sinode van Namibië en glo dat dit
konstruktief en verrykend sal wees.

‘Belydend’ eerder as ‘dolerend’?
PROF JW (HOFFIE) HOFMEYR
skryf: In ’n nuwe en merkwaardige
ontwikkeling het dit by monde van die
plaaslike predikant van die NG Gemeente Richmond in die Noord-Kaap,
dr Theo Badenhorst, bekend geword
dat ook hierdie gemeente hulle op 23
Februarie met blydskap verklaar het
tot ’n “belydende gemeente” oftewel
“dolerende gemeente”. Hulle besluit
wat ook spreek van hoe breed en diep
die kommer in die NG Kerk reeds
in die land strek, lui soos volg: “Die
kerkraad van die gemeente Richmond
verklaar ons gemeente met blydskap
as ’n belydende gemeente (verkieslik
bo ‘dolerende’). Ons bevestig opnuut
die gesag van die Heilige Skrif, die
waarde van ons belydenisskrifte, die
liggaamlike opstanding van Jesus
Christus ons Here, die persoonlike
bestaan van ons vyand die duiwel,
sowel as die maagdelike geboorte van
Christus. Mag die kerk haar steeds
deur Woord en Gees alleen laat lei.”
Hierdie besluit is net nog ’n ver-

dere bewys van hoe omvangryk die
gegronde kommer oor die rigting
van die huidige NG Kerkleierskap en
sommige van sy teoloë is. Skynbaar
besef die huidige NG Kerkleierskap
nie hoe sentraal te midde van verskillende wêreldwye strominge en tans
ook die tragiese oorlog in Oekraïne,
die Woord van God en die God van
die Woord die hele mensdom se enigste Hoop is oor alle eeue heen. Daar
word gans te oppervlakkig oor basiese
geloofstandpunte en oor die sentrale
boodskap van die Bybel, soos onder
andere ook blyk uit die konferensie
oor Queer-teologie, heen geloop wat
tot omvangryke verwarring lei.
Die NG Kerk Richmond het met
sy term “belydende gemeente” ’n baie
interessante nuwe dimensie toegevoeg tot die debat oor die huidige
diepgaande krisis in die NG Kerk oor
Skrifinterpretasie en afwykende teologiese denke. Die term “belydend” het
’n lang geskiedenis in kerk en teologie.
Een van die belangrikste momente

in hierdie geskiedenis is toe ’n sterk
groep in die middel 1930’s standpunt
begin inneem het teen die Nazi-Duitsland-regime. Onder leiding ook van
mense soos die bekende Karl Barth is
’n verklaring uitgereik waarin gestel is
dat dinge in die kerk in Duitsland net
nie op die ou trant sou kon aangaan
nie.
Die interessante en merkwaardige
term wat die NG Kerk Richmond
gebruik, naamlik ’n “belydende kerk”
in plaas van ’n “dolerende kerk”, gaan
waarskynlik in die toekoms ’n al groter rol speel. Nadat byna ’n honderd
gemeentes van die NG Kerk nou reeds
vir ’n tyd lank gedoleer het, is die tyd
moontlik ryp om oor te gaan na ’n
positiewe beweging, naamlik om ’n
“belydende kerk” te word. In wese sê
dit niks anders as dat die NG Kerk ’n
kerk wil wees wat vashou aan Skrif
en Belydenis, al dan nie. En dit is die
groot kwessie wat tans in die omvangryke krisis in die huidige NG Kerk
besleg moet word.

Oor Namibië
se ‘ultimatum’
HENRIETTA KLAASING van
Randfontein skryf: Volgens ’n
berig in Rapport van 20 Maart 2022
(“Namibië se ultimatum aan die NG
Kerk”) werk die Namibiese sinode van
die NG Kerk aan ’n proses om sigself
los te maak van die kerk se algemene
sinode (AS) as dié nie binne die
volgende ses maande onderneem om
sekere van sy besluite te herroep nie.
Die bestuur van teologiese opleiding
aan universiteitsfakulteite word ook
onder andere genoem as iets wat die
kerk toenemend vervreem.
In dieselfde berig word ds Nelis
Janse van Rensburg as moderator van
die NG Kerk aangehaal: “Die AS het
almal genooi om hulle klagtes oor
teologiese opleiding met die kerk se
kuratorium te bespreek. In dié proses
sal ons waarskynlik die klagtes van
die Namibiese sinode kan ontvang en
bespreek. Ons het tot nou toe nog net
gehoor van mense wat daaroor brom
en algemene besware.”
Met groot respek, ds Nelis, lees u
ooit Kerkbode-artikels en kyk u na
die video’s? Dan behoort u bewus te
wees van gesprekke tussen ds Dubois
du Toit en dr Frederick Marais juis
oor teologiese opleiding asook ander
berigte oor die teologiese fakulteite.
Om hierdie allerkritieke saak af te
maak met geringskattende woorde
soos “ons het nog net gehoor van
mense wat daaroor brom en algemene
besware” van iemand in u posisie is
uiters teleurstellend. Ek het DIT nie
van u verwag nie!

Gedig: Geroep
Digter van Israel* skryf:
ek bestyg toe die kansel
met ’n knop in my keel
mens kon sweer
dit was my eerste keer
Moet elke keer tog so voel?
maar mag dit elke keer so wees
dat ek keer op keer saam met die gemeente
die wonder van God kan beleef
want Ma en Pa het my geleer
hulle was jare lank op die kerkraad
dat ek nie daar uit my eie kragte staan
maar ek staan daar tot God se diens
bereid
ek is maar ’n nederige dienaar van God
geroep vanuit ’n klein Bolandse dorp
geroep tot die akker van God, wetende
die arbeiders is min, maar die oes is
groot
Digter van Israel
*’n Skuilnaam.
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Gedig: Hierdie pad is die
tweesnydende swaard
’n Leser stuur hierdie gedig aan Kerkbode na
aanleiding van NG Kerk Namibië se streeksinode wat in Maart vanjaar in Windhoek
plaasgevind het. Die gedig word op versoek
anoniem gepubliseer.
Nog ŉ keer besluit julle om die haas se pad te
kies.
Maar hierdie keer met geen vrome standpunt
nie.
Nee, hierdie keer is julle godsmanne wat ons
kerk teen ons beskerm.
Steeds sê julle so …
Voorheen “’n onverstaanbare werklikheid”
Vandag “dwaalleer en helbestemdes”
En so gaan julle voort.
Julle glibberige woorde is wel hierdie rondte
skurf.
ja, nou is julle ernstig. Direk en skertsend.
Julle sê nou wat julle dink.
Dis ’n sonde!
Dis ’n gruwel!
Dwaalleer!! Skreeu julle oor die markplein.
Kwaad en opgewerk tog terselfdertyd dwepend
in gebed
Bring julle nou die antwoorde.
Die omarmende liefde het nou min geraak.
Want nou heers die skrif alleen.
Die skrif alleen sal bepaal hoe die pad van
God lyk
’n pad waarin opleiding geskied onder toesig
waarin denke gevorm word binne perke.
Net soos julle geleer is,
Met ’n geweer in die een hand en ’n Bybel in
die ander
betree julle die slagveld van Christus se kerk.
Sonder skaamte en sonder voorbehoud
vind julle, julle eer in die beskerming van die
skrif.
Met die kwaad en die Skrif van ’n vorige eeu
poog julle subtiel tog blatant om te besluit.
Besluit wat ek moet dink, moet voel en moet
sê
sodat ek ook soos jy van die wêreld maar nie
in die wêreld leef nie
Kwaad en opgewerk tog terselfdertyd dwepend
in gebed
Bring júlle die plan vir God se mense.
’n Plan wat ultimatums stel.
Een met woorde soos ‘as julle nie … dan …’
’n Plan vanuit die skrif alleen, natuurlik.
Want in die begin was die woord … en die
woord was by God.
Hierdie plan is nie deur die bloed beseël nie.
Of altans nie belangrike bloed nie.
Nie die ontkennende trane van kinders
of die spontanes van grootouers nie

Hierdie plan hou nie rekenskap met die trektou in die motorhuis
of die minora blade in die bad nie.
Hierdie plan gee nie om oor die denkers, kunstenaars en dromers
of die kritiese vrae oor jul werkswyses nie.
Kwaad en opgewerk tog terselfdertyd dwepend
in gebed
Voer julle dit klinies uit.
Hierdie pad is vir julle ’n reiniging.
Een waardeur julle skoner ander kant móét
uitkom.
Sonder die vlekke van harde werk, genade bo
stomp stemme en liefde.
Sonder sagte sinsnedes en selfopofferende
snert.
Hierdie pad is die tweesnydende swaard.
Die een wat families stukkend skeur
en sonder voorbehoud mense ter ere opsweep.
Die pad wat sê “ek het gekom om verdeeldheid
te bring”
Die pad van eer vir jou en skaamte vir my.
Gemeente vir gemeente gaan julle om.
Dwalend tussen deur vrees gevulde oë
bring julle die goeie skeiding.
Skeiding tussen mens en God.
En dan …
voor jy jouself kon kry is jou hel vol.
Vol van almal wat jy nooit ontmoet het nie
Almal wat dit ooit gedurf het
om verantwoordelikheid te neem vir hul eie
geloof
Almal wat deur jou plan, pad en uitvoering
kon sien.
Dit is dan die nalatenskap.
’n lyn getrek op ’n koue sement vloer
en teen die rand van ’n gladde bad.
’n Lyn wat oor 10 of 20 jaar weer oorgesteek
sal word
soos al die vorige skrif-alleen-lyne ingegraveer
op jou verstaan.
Maar soos die geskiedenis ons leer
is die pyn en verlies nie jou probleem nie
maar die van jou kinders en kleinkinders
terwyl jy salig onbewus na stof terugkeer.
Laat daar geen illusie wees nie.
Dit is waarmee jy ons sal los
Verskeur, verdeel en verlate.
’n kerk wat nie langer in hierdie wêreld leef
nie.
En weet jy wat is die mooiste van dit alles?
Die genade van God en God alleen, sal ook vir
jou genoeg wees.
Want God weet jy het eintlik nie ’n idee wat jy
doen nie.

‘Waarheid’ in die
verdeeldheid
CHRIS SMITH van Westonaria skryf:
Die verdeeldheid in die NG Kerk word duidelik
in die sienings rondom selfdegeslagverhoudings
(SGV). Dit is egter net ’n simptoom, want agter
elkeen se motivering gaan dit oor Skrifgesag en
Skrifhantering. Die meeste persone erken dat dit
is waar ons werklik verskil.
Ek vermoed die verskil in die benaderings
rondom Skrifhantering is ook net ’n teken van
’n ander, dieper vraag: HOE KEN ONS DIE
WAARHEID?
1. Groep A sê dat God en waarheid geken
word uit die Skrif. Die waarhede is daarin opgesluit. Die beginsels is ewig, want God verander
nie. Die Woord bly die riglyn en kompas. As daar
twyfel is, is die gereformeerde belydenisskrifte die
bril wat ons kan gebruik.
Die werklikheid waarin ons leef moet geëvalueer en geïnterpreteer word vanuit die Skrif.
2. Groep B se “ken” van die waarheid kom uit
ervaring. Ek wil graag twee aanhalings maak van
bekende teoloë om dit te beskryf:
a. “Kennis wat nie geleef en beleef word nie is
nie veel werd nie. Ons dink nie net met ons kop
nie, maar met ons hele liggaam. Daarom het ons
mekaar nodig om saam te onderskei, saam te
beleef. Ervaring en belewenis lei tot begrip en nie
andersom nie.”
b. As bron van nadenke moet ons nie begin
nadink vanuit ’n bepaalde geloofstradisie nie, ook
nie uit rede of wetenskaplik geïnformeerde denke
nie. Ons moet ook “bewus word van ’n vierde
bron vir teologiese refleksie oor seksualiteit, naamlik ervaring. In terme van seksualiteit
beteken dit dat die tradisionele beweging van teologiese nadenke uitgedaag word deur juis op ’n
ander plek te begin, naamlik nie by Skrif, tradisie
of rede nie, maar by die ervarings van mense.
Hierdie verandering van wegspringplek lei tot
die verskuiwing van ’n sogenaamde ‘Teologie van
Seksualiteit’ na die ontwikkeling van ’n Seksuele
Teologie” – Konferensie by US, 2015.
Die werklikheid waarin ons leef, interpreteer
en evalueer die Skrif – Ons begin by die praktyk.
Ekself skaar myself eerder by eersgenoemde
standpunt omrede ek glo dat die Skrif met ’n
openheid gelees moet word en nie NET met ’n
“liefdesbril” nie. God is ook heilig, alwetend,
regverdig, ens. Ervarings en emosies is belangrik,
maar dit is te wisselvallig en subjektief om as
bepalende faktor te dien.
Hierdie het my laat wonder oor die situasie
waarin Daniël se vriende was. Hulle was voor ’n
keuse: Verbreek die 1e gebod en aanbid die koning of beland in die vuuroond. Moet hulle
getrou bly aan die wet, selfs al ervaar en beleef
hulle die hitte van die vuuroond? Gaan hulle “vol
lewe” hier eindig?
Hulle het hulle besluit egter gebaseer op die
opdrag van God, hulleself verloën en was bereid
om te sterf. Ons ken die uiteinde: God is verheerlik en hulle het ’n ware vol lewe gelei.
Mag ons die waarheid aanvaar, soos Jesus dit
vir ons in die Woord leer, en daaruit leef. Dan
word die waarhede van die Woord beleefde waarhede. Dit lei dan tot ’n vol lewe tot sy eer.
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“Ons is geregistreer as ’n
tweede fase skuiling vir
hawelose volwassenes,”
vertel Riana Esterhuyse, ’n
maatskaplike werker wat
al nege jaar by Loaves and
Fishes dien. “Die eerste fase
is ’n nagskuiling. (Kliënte)
kry sop en ’n broodjie en hy
is uit … Deur die dag moet
hulle uitgaan,” verduidelik
Esterhuyse die onderskeid
tussen hulle werk hier, wat
fokus op haweloses tussen
25 en 63 jaar wat tussen
ses een twaalf maande
kan inwoon en individuele
aandag ontvang. By haar
in die kantoor sit Alfredo
Januarie (26), wat vanjaar
as die maatskaplike span se
tweede lid aangesluit het.

Inkeer en verandering is kos
vir span wat met haweloses werk
Loaves and Fishes in die Kaapse voorstad Observatory vier sy 25ste jaar. Le Roux Schoeman het
hierdie plek van vernuwing se storie gaan uitvis.
’n Man kry stry met sy vriendin, die
woede werk in hom en ’n dwelmlus
pak hom beet. Hy kort geld. Hy gaan
breek alleen by die kerkgebou in. In
die middel van die nag. Ongesiens in
Observatory. Hy plunder: musiekinstrumente, luidsprekers, bokse
nagmaalwyn en uit die saalkombuis,
’n groot ketel en ’n vleissnymasjien.
Na drie die oggend karwei hy als na
Soutrivier. Met dagbreek verkoop hy
alles. “I smoked drugs for days,” vertel
Nathan Kaplan onlangs op ’n rusbank
in die sitkamer van die einste dominee wie se gemeente hy twee dekades
gelede so besteel het.
Netjies geklee in ’n beige broek,
blokkieshemp en plakkies, is Kaplan,
dalk meer as die meeste van ons, vele
dinge vir vele mense: afgetredene,
geesdriftige skaakspeler, kranige
kitaarspeler, diaken, misdadiger wat
onder meer in dieselfde gevangenis
as die bankrower André Stander sy
tronkstraf uitgedien het, iemand
wat as bendelid en koppelaar (pimp)
prostitute se lewens en loopbane in
die strate van Brooklyn bestuur het.
Iemand wat op nege sy eerste tattoe
gekry het en op 10 sy eerste zol gerook
het en uiteindelik vir 38 jaar dwelms

gebruik het. En iemand wat sedert
2001 “skoon” is. Hy’t selfs ophou rook,
vertel Kaplan. “I still smoked tobacco
for a while. That held me down. Now
I’m anti-tobacco. But I do understand
smokers. I move away from them, I
don’t tell them, don’t smoke.” Sy aksent en vlot en innemende manier van
praat herinner aan die tergmanier
waarop David Kramer van die verhoog sou praat tussen sy liedjies wat
die eros en patos van plekke soos
Voortrekker Street en die suburbs
besing.
Kaplan oor sy kindertyd: “A lot
of violence. My stepfather, that man
brutalised me. He would pick me up
when I was seven and he would hit me
with his head, like this, unconscious.
My head used to be like a rugby
ball …”
’n Lewe van geweld en misdaad
het gevolg op ’n kindertyd van geweld
en misdaad. Die wending het later
gekom. Sy liggaam het begin oppak.
Sy longe het gelol. “From smoking cocaine, which we called rocks.” Kaplan
onthou die dag wat vir hom ’n soort
inkeerdatum sou word. Die dag toe hy
terneergedruk eenkant staan teen ’n
lamppaal in Observatory. Sy oog het ’n

plek gevang wat hy dag ’n sopkombuis
is. Hy vra toe uit en hoor dis ’n rehab.
Vir ’n groot deel van sy lewe wou hy
uit plekke kom: tronke en tight spots.
Maar hier wou hy in.
’n Plek van vernuwing
’n Lang ry palms versier die sypaadjie
voor Loaves and Fishes in Observatory. Die baksteengebou staan al ’n
kwarteeu. ’n Rits tydelike strukture
oorkant die straat, in Chathamweg,
gee met Kerkbode se onlangse besoek
’n ekstra grafiese gesig aan die uitdaging wat binne die mure van hierdie
“plek van vernuwing” aangespreek
word, naamlik Kaapstad se reuseprobleem met haweloosheid en die
ingewikkelde kombinasie van trek- en
stootkragte wat mense op straat laat
beland en daar hou.
“Ons is geregistreer as ’n tweede
fase skuiling vir hawelose volwassenes,” vertel Riana Esterhuyse, die
maatskaplike werker wat al nege
jaar hier dien. “Die eerste fase is ’n
nagskuiling. (Kliënte) kry sop en ’n
broodjie en hy is uit … Deur die dag
moet hulle uitgaan,” verduidelik Esterhuyse die onderskeid tussen hulle
werk hier, wat fokus op haweloses
tussen 25 en 63 jaar wat tussen ses een
twaalf maande kan inwoon en individuele aandag ontvang. “By die tweede
fase shelters kan ouens werk of in
programme betrokke wees. Ons ouens

betaal … As hy nie self kan betaal nie,
help sy borge (kerke, gemeentes),”
verduidelik sy. Verblyf kos R1 500 per
maand en sluit alles in van bedspasie en etes tot terapeutiese sessies en
groepwerk. Kapasiteit is 10 vroue en
30 mans, aldus Esterhuyse (55), maar
geld is ’n ewige remskoen vir hierdie
laeprofiel donasiegedrewe operasie.
By haar in die kantoor sit Alfredo Januarie (26), wat vanjaar as
die maatskaplike span se tweede lid
aangesluit het. Januarie, oorspronklik
van Graafwater, woon tans in Delft en
na ’n maatskaplike hulpwerkkwalifikasie deur Hugenote Kollege is hy nou
in sy tweede jaar van ’n Maatskaplike
Werk-graad deur Unisa. “Ek sê altyd,
if change needs to be, it starts with
me,” laat hoor hy wanneer ’n mens
hom uitvra oor wat hom toerus vir
hierdie emosioneel veeleisende werk.
“Ek is nog in die leerfase, ek het die
teoretiese agtergrond om met drug
addicts te werk, maar dit kan challenging wees.”
Esterhuyse se fokus is helder. Dat
elke mens wat instap op “’n program”
is en die geleentheid kry om individueel te ontwikkel en hierdie lewensveranderende pad te stap.
Individuele terapie, life skills,
werk aan sy verslawing, werk aan sy
gesondheid.
“Maar ons werk met die ou wat regtig wil verander. Wat regtig sê ek wil
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my lewe omdraai. Dis ons kriteria, jy
moet ’n gewilligheid hê om te verander. ’n Willingness to change. Assessering is deel van ons keuringsproses.
Ons praat met hulle referente. Ons vra
pertinent: Wil hierdie ou verander?
Het hy rock bottom geslaan? En hy
moet bereid wees om op te hou met
alkohol, dwelms, pornografie, dobbel
… Ons help en ondersteun hom,”
vertel Esterhuyse.
Sy het maatskaplike werk geswot in
die 1980’s en by gesinsorgorganisasies
gewerk tot sy nie meer kon nie. “Ek
het baie gewerk met kindermolestering en ek het uitgebrand,” vertel sy.
“Ek dink ek het al die tekens gesien
en ek het geweet hoe om dit te vermy,
maar dit het nog steeds gebeur.”
’n Breuk van sowat 10 jaar het
gevolg (“ek het ander goed gedoen.
Corporate training ensovoorts”). Maar
haar hele persoonlikheid is mensgerig.
Wat het haar laat terugkom? “My
absolute behoefte om te werk met destitute mense. Ek het vir die Here gevra
ek wil teruggaan in die bedryf maar
ek weet nie hoe nie. Ek het die storie
van die broodjies en die vissies gelees
een oggend in Bybelstudie,” vertel sy.
In die teksvers wat vir haar uitgestaan
het, vra die Here vir die mense wat
hulle het (“Hoeveel brode het julle?”).
“En ek het (vir die Here) gesê ek het
dit en dit en dit,” onthou Esterhuyse.
’n Uur later het sy ’n oproep gekry van
Loaves and Fishes. ’n Vriendin van
haar het haar naam ingegee en die uitvoerende beampte, dr Ben Kotzé, het
haar gebel en gevra of sy wil aansoek
doen vir hierdie pos.
Alles is genade
Kotzé word in Julie 70. Sy pa was
’n dominee in Bellville. Kotzé wou
aanvanklik die beroep vermy. Maar
’n roeping het hom gevind, vertel hy.
“Ek het nog altyd geglo the need is
the call.” Hy sit in die pastorie wat hy
oorgekoop het by die gemeente waar
hy as NG dominee begin werk het en
binnekort sal aftree. Hy is ook reeds
dekades verbonde aan VGK Ebenezer
in Woodstock. En by Loaves and Fishes, waar hy die span lei. “As daar ’n
nood is, dan roep die Here ons,” vertel
Kotzé oor die ontstaan van sy
drieluikbediening. “Ons het ’n sopkombuis (in Observatory) begin. Ons
het net besef, jy kan nie net vir ouens
kos gee nie. Jy moet vir hulle onder
jou sorg kry. Onder jou dak kry. Jy
moet ’n hospitality house oopmaak
om te wys daar is iets meer in die
lewe. En natuurlik, as jy in iemand
belangstel kom dit uit: ‘ja, om die
pyn te verdof, drink ek’. ‘Om die pyn
te verdof, gebruik ek dwelms’. ‘My
pa het my verkrag’. Daai soort van
stories hoor jy oor en oor en oor. En
‘niemand wou na my luister nie’,” verduidelik Kotzé op sy rustige manier

Nathan Kaplan en Dr Ben Kotzé. Oor sy
bediening en pad met die NG Kerk vertel dr
Ben Kotzé: “Die kerk is nie net eentalig en kom
slegs uit een teologiese agtergrondgroep nie.
Ons is nou 35 jaar besig met LCAG, Liesbeek
Christian Action Group. Uit LCAG het die
Loaves and Fishes-projek ontwikkel. Dit was
12 mainline kerke wat gesê het ons moet iets
doen vir die behoeftiges en straatmense van
hierdie area.”

Verblyf by Loaves and Fishes kos R1 500 per maand en sluit alles in van bedspasie
en etes tot terapeutiese sessies en groepwerk. Foto’s: LE ROUX SCHOEMAN

wat hom stellig ook ’n soort vaderfiguur vir vele by Loaves and Fishes
gemaak het. “Ek het nooit maatskaplik
gedoen nie, maar ek weet, die Here
skrywe reguit op ons krom en skewe
lyne,” praat hy verder.
Hierdie NG dominee wat nooit “vir
die galery wou speel” of in kerkpolitiek betrokke wou raak nie, se oë verhelder wanneer hy meteens wil weet
of die onderhoudvoerder al ooit Dorothy Day se verhaal gelees het? Day, die
charismatiese stigter van die Catholic
Worker Movement in Amerika, is een
van ’n paar inspirasiebronne vir Kotzé.
“Exploring the slums of Chicago was
Dorothy’s first experience of finding
beauty in the midst of desolation,” lui
’n sin uit Jim Forest se boeiende boek
oor haar lewe, getiteld All is grace – A
biography of Dorothy Day.
Day was aangetrokke tot gemeenskappe op die kantlyne asook tot
mense van ekstreme oortuiging. “Giv-

ing is the essence of religious life: giving time and attention, giving prayer,
giving possessions and money, giving
space in one’s life and home, giving a
welcome, giving forgiveness, giving
love, even giving one’s life. Don’t save.
Don’t store up treasure which moth
and rust attack,” is ’n aanhaling deur
Peter Maurin wat die jong Day begeester het, leer haar biografie ons.
’n Studie van die werk en lewe van
Day, wat in 1980 oorlede is, is “absoluut die moeite werd,” sê hierdie pa
van drie en spring op om die biografie uit sy studeerkamer te gaan haal.
Rondom hom is varings en huisplante,
kunswerke en die klanke van klassieke
musiek.
Oor sy bediening en pad met die
NG Kerk vertel hy: “Die kerk is nie
net eentalig en kom slegs uit een
teologiese agtergrondgroep nie. Ons is
nou 35 jaar besig met LCAG, Liesbeek
Christian Action Group. Uit LCAG

het die Loaves and Fishes-projek
ontwikkel. Dit was 12 mainline kerke
wat gesê het ons moet iets doen vir
die behoeftiges en straatmense van
hierdie area.”
Daar was vele lesse, onthou Kotzé
oor die begindae. “Ons is vanjaar 25
jaar oop. Ons het die plot van die
stadsraad gekoop. Ou tannies het R2
bydrae gemaak. Ons het self fondamente gegrawe. Regtig ou mense
gehad wat kom help het en steeds die
projek steun. Daar’s ’n ou tannie wat
nog altyd R100 gee. Sy is 90 jaar oud.
Sy dien op die raad. Sy doen haar
deel.”
Kotzé glo dat mense kan verander.
Uit Loaves and Fishes se klein personeelgroep tel twee werknemers wat
self uit verslawing losgewoel is. Een
is uit die Vloot geskop; die ander uit
Bahrein. Vandag is hulle staatmakers
wat ander dien.
Sy pad met Nathan Kaplan – die
kerkboef – tipeer hierdie geloof in
verandering soos g’n ander storie
nie. Dekades later onthou Kotzé nog
die voorval. “(Kaplan) het tot bekering gekom en kom skuldbelydenis
doen by my. En ek het gesê, ‘Boeta,
jy’t nie by my gesteel nie, jy’t van die
gemeente gesteel. Jy sal maar Sondag
vir hulle moet kom vertel.’ En weet jy
hy het dit gedoen. Hulle oë was net so
groot, dat die ou nou bereid was …”
vertel Kotzé met ’n glimlag. “En hy’t
gevra, gaan julle my vergewe, toe sê
die mense ja. En vandag is hy een van
ons staatmakerdiakens. En dit is so
wonderlik om te weet ons kon so ’n
ou help”.
Deesdae is Kaplan boonop ook
daardie oënskynlik ononderhandelbare “spesie” in die NRO-wêreld: Die
impakstorie. Die lewende bewys van
sukses. ’n Praktyk waaroor Kotzé, as
iets van ’n ewige outsider, self ’n bietjie
skepties klink. “Don’t ask us about our
success rates, we only have success
stories!!!!” lui ’n inskrywing op hulle
webwerf se raak-betrokke-blad.
Op die vooraand van Kotzé se aftrede, na al die verandering wat ’n 43
jaar-bediening in ’n Suid-Afrikaanse
voorstad meebring, wonder ’n mens
oor sy vreugde en frustrasie binne
die NG Kerk. Binne ’n gemeente wat
beweeg het van oorwegend Afrikaans
(Freek Burger, wat die groot skeidsregter daai jare was, was leierdiaken!)
met ’n kerkraad van 24 lede en oor die
400 lidmate, tot vandag se gemeente:
40 siele, en ’n volledig geïntegreerde
gemeenskap.
Hy haal ’n gedig aan om te sê die
kerk is sy beste vriend en grootste
vyand. “Ek het twee kante aan my,
ten minste. Dis wat die ouderdom my
geleer het. Ek het my kinders grootgemaak, maar my kleinkinders maak
my groot. Hulle laat my met sagter oë
sien.”
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Marileen Steyn gesels met

DR TOM SMITH
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Dr Tom Smith maak dit ’n prioriteit om mense vir die koninkryk te wen, maar nie op
die manier wat ’n mens dalk sal verwag nie. Marileen Steyn vind meer uit.

Missionale dissipelskap: om mense
vir die koninkryk te “wen”

D

aar was eens ’n tyd wat dit baie gewild was om te praat
van die kerk se agenda “om mense vir die koninkryk
van Christus te wen”. Dit was taal wat geassosieer is
met sendelinge, uitreike en kopskuiwe oor God.
Hierdie taal het op baie plekke afgeneem en plek gemaak
vir die nuwe kerklike taal van die dag: missionaliteit. Vir dr
Tom Smith het missionaliteit ten diepste te doen met die
avontuur van God. “God en God se wese is op avontuur. Daar
is iets daarvan om in te skakel by die God wat op avontuur is
wat ons innooi in die verskillende plekke en arenas van ons
lewe.”
Terwyl die NG Kerk baie oor missionaliteit praat, praat
sy min oor die manier waarop mense as dissipels/volgelinge
aan hierdie missionaliteit deelneem en hoe hulle moontlik as
missionale dissipels gevorm kan word, aldus Smith.
In sy proefskrif getiteld Designing and developing a
“Rhythm of Life” as a pedagogy that assists in the cultivation
of missional disciple formation ondersoek Smith die manier
waarop die kerk mense kan vorm om aan missionaliteit deel
te neem.
Hiervoor gryp Smith terug na die antieke wysheid van die
regula of reëls van die lewe. Reëls? vra ek. Bloot die woord
skrik my af! Smith verduidelik egter dat die sogenaamde Rule
of Life soos ’n traliewerk is wat die
wingerdstok kan help oprank. “Die
reëls skep vir my ruimte vir groei,”
sê Smith.
Smith begrond die reël van die
lewe in agt ritmes of gewoontes wat
mense kan help om die goeie lewe
te leef. “Die agt ritmes help ons om
’n verbeelding en ’n taalhuis te bou
van hoe dissipelskap lyk, want die
meeste mense reduseer dissipelskap
tot net die kragprop (klassieke spirituele dissiplines),” verduidelik Tom.
Hy gaan verder deur te sê dat
missionale dissipelskap nie net oor
die geestelike groei van die individue gaan nie, “maar dat ons leer
hoe om dit saam met ander mense
te doen en dat ons saam met ander
dit doen ten bate van die omgewing waarin ons onsself bevind.”
Daarom moedig Smith gemeentes
aan om saam deur hierdie ritmes
as uitnodigings tot beliggaming te
beweeg.
Smith se oë blink as hy vertel dat
die Afrikaanse woord “gewen” ook
kan verwys na die proses waardeur
iemand ’n nuwe gewoonte aanleer.
In daardie oomblik sien ek vir die
eerste keer die frase “om iemand vir
die koninkryk te wen” in ’n totaal
nuwe lig. Want om iemand vir die
koninkryk van God te wen, gaan nie
(net) oor kopskuiwe nie, maar oor
lywe wat nuwe ritmes en gewoontes

aanleer wat die koninkryk van God dien. Om iemand vir die
koninkryk te wen, is om ’n lyf te transformeer om aan God se
avontuur deel te neem.
Agt gewoontes om te “wen” (sien grafika hiernaas)
’n Spieël/triquetra: Wat is jou beeld van God en jou beeld van
jouself? Die antwoorde op hierdie vrae staan sentraal tot die
ander ritmes omrede dit alles anders beïnvloed.
’n Muurprop: Hier gaan dit oor inskakeling en die klassieke
spirituele dissiplines soos stiltetyd wat tipies Bybel lees en
gebed insluit. “Wat interessant is, is dat baie mense wat dink
aan spirituele dissiplines, eintlik net daaraan dink,” aldus
Smith. Spirituele dissiplines kan egter soveel meer insluit,
soos die Reël van die lewe-model ook aandui.
’n Driepootpot/brood: Die driepootpot of brood herinner aan
gemeenskap en die manier waarop almal reisgenote op hulle
spirituele pad nodig het. “Dit is die familie en vriende wat
sonder oordeel saam met jou lewe.”
’n Legkaartstuk: “Ons moet ritmes ontwikkel in ons lewe waar
ek my eie uniekheid ontdek, my persoonlikheid en gawes en
die manier waarop ek in die wêreld my unieke verskil kan
maak,” verduidelik Smith.
’n Boom: Waar is jy geplant? is die onderliggende vraag.
Op watter manier kan jy in jou gemeenskap in getrouheid
teenwoordig wees sodat jy ook aan
die koninkryk deelneem, ook met
betrekking tot die ekologie?
’n Horlosie: Smith verduidelik:
“Geloof het ook te doen met
roeping, wat beteken dat mense se
eie reis saam met God nie geskei
kan word van hulle agt-tot-vyf
werk nie. Ons eie uitnodiging is
om ons werk ook te sien as deel
van God se werk.” Deel hiervan is
die rentmeesterskap van mense se
hulpbronne.
’n Sirkeltjie/brug: Wie, vra hierdie
sirkel of brug, sluit ek in en waar
sluit ek ander uit? “Ek dink dit is
veral in ons land en vir ons wit
Suid-Afrikaners massive en ook vir
die NG Kerk se gesprekke oor seksualiteit, ras, klas en gender. Ons
land se tafel is gedek met ongelooflike geleenthede vir ritmes wat ons
daar kan help,” sê Smith.
’n Klein mediese tassie: Wonde en
verwondheid is deel van elkeen,
maar so ook is daardie uitnodiging om te floreer en heel mense
te wees.
Prop Marileen Steyn is vryskutnavorser en PhD-student aan
Universiteit Stellenbosch.
>> 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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Dissipelskap:

Die dinge
wat jy moet
ophou doen

Fontainebleau Gemeenskapskerk is besig om dissipelskapgewoontes aan te leer.
Doret Niemandt gesels met Rozzetta, Julani en Johan*.
Is jy ’n dissipel?
Selfs as ’n predikant, met teologiese
grade en baie preke agter my, wil ek
nie daardie titel vir myself toe-eien
nie. Ek weet nog nie genoeg nie, ek
het nog nie genoeg gedoen nie. Daar
is altyd nog iets wat kort. Ek voel nie
soos ’n dissipel nie.
Het jy ook al so gevoel? Met ’n
klomp 40-dae-reekse agter jou, as ’n
getroue kerkraadslid, iemand wat nie
een aand van pinkster mis nie? En
steeds voel jy nie goed genoeg nie …
Dalk het Fontainebleau
Gemeenskapskerk die antwoord.
Daar gaan dissipelskap minder oor
wat jy nog moet weet of doen en meer
oor dit wat jy moet ophou doen. Dié
gemeente het op hulle eerste 10-weekreis gegaan om Gewoontes vir die
Goeie Lewe te ontdek en in te oefen.
Dit is die lewe van ’n dissipel.
Hier is vyf dinge wat jy moet ophou
doen as jy ook wil kies vir die Goeie
Lewe.
1. Hou op om ‘besig’ te wees

Hoe gaan dit met jou?
Hoe baie het jy al hierdie vraag beantwoord met: “Goed dankie, net besig”?
Om besig te wees is nie sleg nie,
maar met ons besigwees het ons
verleer om teenwoordig te wees in die
oomblik en bewus te wees van God.
Die #6 hulpbron-gewoonte skyn ’n lig
hierop en die #2 kragprop-gewoonte
daag jou uit om tyd saam met God te
skeduleer in jou kalender – soos wat
jy enige ander afspraak sal skeduleer.

Want soos Julani sê, soms gebeur die
lewe net. Jy moet iewers ingeprop
wees by ’n kragbron as jy wil kies vir
die Goeie Lewe. Hierdie gewoontes
help jou dan om met meer bewustheid
te lewe, vertel Johan.
Hou op om te besig te wees. “Ja,
maar …”
Geen verskonings nie, maak jou
kalender oop.
2. Hou op om dit alleen te doen

Die afgelope twee jaar het ons mekaar
gemis. Daar was geen drukkies of
bladskud nie. Geen groot feesvieringe
of samekomste vir ouma se 90ste
verjaarsdag nie. Maar dalk het dit ons
juis herinner, ons kan dit nie alleen
doen nie.
Rozzetta vertel hoe die #3
brood-gewoonte haar uitgedaag het
om na die alleenheid tydens Covid-inperkings weer uit haar gemaksone te
kom en tussen ander mense te wees.
Julani vertel ook hoe maklik dit is om
soms net op jouself staat te maak: “Dis
’n spanpoging, saam met Jesus”.
Die Goeie Lewe is ’n reis saam met
ander en saam met Jesus.
Die inperkings is gelig.
Gaan breek brood saam met ander
mense.
3. Hou op om te dink jy is nie goed
genoeg nie

Facebook verbind ons met langverlore
vriende, maar nooi ons ook elke dag
uit om onsself met al ons vriende te
vergelyk. Jy word heeltyd herinner

hoe jy nié lyk nie, wat jy nié is nie, en
wat jy nié het nie. So gou dink jy, jy is
nie goed genoeg nie.
Op Rozzetta se yskas is daar onder
andere ’n legkaartstukkie-magneet
wat haar herinner dat sy iewers inpas
en die #4 legkaart-gewoonte het haar
help ontdek waar sy inpas. Elke persoon het ’n unieke bydrae om te maak
op hierdie reis van die Goeie Lewe.
Hou op fokus op dit wat jy nie is
nie, wie ís jy?
Hoe lyk jou legkaartstukkie?
4. Hou op om versigtig te wees

Ek wil my 4-jarige dogtertjie teen alles
beskerm wat haar moontlik kan seermaak. Op dieselfde tyd besef ek dat sy
gaan uitmis op die lewe as ek haar te
styf vashou.
Van kleins af word ons geleer om
versigtig te wees en lewe ons dan as
volwassenes met allerhande polisse,
versekering en agter slot en grendel.
Rozzetta noem dat dit ’n uitdaging is
om uit jou kokon te klim en te waag –
om ’n brug oor te steek en om sosiaal
te verkeer met ‘ander’ mense. Die #5
boom-gewoonte nooi jou om uit te
gaan en ’n seëning in jou gemeenskap
te wees en die #7 inklusiewe-gewoonte
nooi jou uit om mense in te sluit wat
uitgesluit word. Johan vertel dat hierdie konkrete uitnodigings is om iets te
gaan doen – skuif jou aandag en skuif
jou lyf! Want as jy te versigtig is, gaan
jy uitmis op die Goeie Lewe.
Partykeer gaan speeltyd op die
klimraam jou ’n stukkende knie kos.

Hou op om versigtig te wees, die
swaai is oop.
5. Hou op om skuldig te voel

As jy vir jouself as ’n Christen ’n punt
uit 10 moet gee, wat sal dit wees?
Hoekom?
Ons het soms ’n ongesonde prentjie
van ’n Christen. Iemand wat nooit
twyfel nie, wat altyd naby aan Jesus
voel, en wat sterk staan, maak nie saak
hoe wild die storms van die lewe woed
nie.
Die #1 Godsbeeld-gewoonte daag
hierdie prentjie uit en die #8 heelheid-gewoonte nooi jou uit om te
erken wie jy is. Julani noem dat sy
soms naby aan die Here voel, soms
ver, maar op hierdie reis leer sy hoe
om met meer lig te lewe. Dit is ’n reis
wat haar vrymaak soos wat sy sekere
goed afleer en agterlos.
Hou op om skuldig te voel.
Dit is jy wat die punt vir jouself
gegee het.
Ja, jy is ’n dissipel.
En God nooi jou uit om jou titel te
omhels.
Ontdek en oefen Gewoontes vir die
Goeie Lewe.
Besoek www.fgk.co.za vir meer oor
hierdie gemeente.
Dr Doret Niemandt is ’n leraar by
Valleisig-gemeente in Pretoria.
>> Hierdie skrywe word aangebied in
samewerking en met ondersteuning van
die Taakspan vir Teologiese Navorsing.
(Wes-Kaap).

*Rozzetta, 80, pensionaris met hondjie, Bella.*Julani, 27, data-analis in Johannesburg.*Johan, 25, betrokke by Biko-huis.
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Histerie en historie klink
amper dieselfde. Maar
die gebruik van twee
afsonderlike klinkers,
tien letters van die alfabet van mekaar, sê tog
dat daar ’n wesenlike
verskil is, skryf Johann
Ernst.

D

aar het nou weer in die pers
’n histerie losgebars oor die
Du-Plessisstryd van destyds
na analogie van vandag se teologiese
stryd in die NG Kerk oor Skrifgesag
en Skrifgebruik. Dieselfde stemme
word weer gehoor.
Dit wat so angstig en teikengerig
oor professor Johnny (so was hy
bekend) du Plessis van Stellenbosch,
alias Pienk Piet, geskryf word, laat ’n
mens dink aan die aanmerking wat
die dominee op ’n spesifieke plek
van sy preek in die kantlyn geskryf
het: “Argument weak, shout here.” In
Bryan Griffin se boek Panic among
the Philistines skryf hy in ’n effens
ander konteks: “They had become an
interest group battling for a share of
influence, seeking to preserve their
sense of self-importance by bullying
an increasingly disgusted public into
extending their mandate for another
decade or two. The more they were
called to account, the louder did they
howl.”
Die Engelse het ’n woord vir
hierdie gebruik van ’n naam om ’n
argument te probeer wen en verwerping of veroordeling te bewerk,
sonder om na alle kante van ’n saak te
kyk en die feite objektief te beoordeel.
Hulle noem dit “name dropping”.
Volgens sielkundiges kom “name
dropping” gewoonlik van iemand wat
met ongemak, angs en twyfel oor ’n
eie bydrae tot die situasie sit. Dit word
ook gedoen om beheer oor ’n saak te
kry of om beheer daaroor te behou.
In die logika word gewoonlik negatief
daarna verwys, omdat dit dikwels ’n
beroep op valse gesag is.
Dit is verstommend (“mind
boggling”) dat dit juis teoloë is wat
aandring dat daar histories-krities met
tekste omgegaan word, wat so a-histories en a-krities met hulle eie verlede
omgaan. Soms is dit so dat ander
beskuldig word van die dinge wat jy
self doen, veral as jou eie vooropgestelde sienings ter sprake kom en
jy jou daarteen moet verdedig.
Wie Johnny du Plessis was en
waarvoor hy gestaan het, kan nie hier
in ’n paar sinne saamgevat word nie.
Maar dat hy ook maar net ’n man van
sy tyd was met sienings wat vandag
krities en met onderskeiding beoordeel moet word, is waar. Ongelukkig

‘Johnny du Plessis

must fall’

was sy teologie nie so Bybelgetrou as
wat sy naamgebruikers wil voorgee
nie, maar hy het verseker ook ’n
bydrae gemaak tot ’n beter verstaan
van die Bybel. Natuurlik het die Du
Plessisstryd ’n demper geplaas op die
onderrig en prediking van omvattender Bybelteksvertolking, maar
die eksegetiese “vakuum” wat daarna
ontstaan het, was meer omdat daar in
die NG Kerk ’n demper geplaas is op
die vrysinnige, rasionele, mensgerigte
en ervaringgedrewe omgaan met die
Bybel, wat die Bybel sy gesag wil ontneem, op die lewe ten koste van die
leer wil fokus, die kerk kredietwaardig, voordelig en relevant wil maak,
taal belangriker as die waarheid wil
ag, oor Jesus vir ons en nie soseer óns
vir Jesus wil praat en skryf nie, meer

“

Wat gemaak met
Johnny du Plessis se rassemeerderwaardigheid,
rassistiese opmerkings
teenoor laerklas swartmense en sy fundamentalistiese Skrifgebruik wat
voortgesette klasse-apartheid tussen die “haves” en
die “have-nots” verdedig
het? Sal die ware Johnny
du Plessis asseblief
opstaan?!

weë tot God wil baan en God die
Vader (of Moeder) van almal wil
maak.
Na Johnny du Plessis se afsterwe
is sy tydskrif Het Zoeklicht, wat hy
met geld uit Amerika bedryf het, in
1933 vir die eerste keer in Afrikaans
uitgegee. Daarin het ds DJ Malan
opgemerk: “Geen ‘reguit’ mens sal
hom vandag met godsdiens, waaraan
’n slaafmoraliteit kleef, tevrede stel
nie. Die kerkistiese, dogmatiese
godsdiens met forserende formules
en voorskrifte is nie meer godsdiens
wat die intelligensie, die gemoed en
gewete van die mens beetpak nie.”
Hierop het prof EE van Rooyen
van die Teologiese Fakulteit in die
Gereformeerde Vaandel geantwoord:
“Die ‘ander standpunt’ is blykens die
onmiddellike verband, en wat met reg
daaruit afgelei kan word, die nie-dogmatiese, nie-konfessionele, dit wil sê,
die vrysinnige, liberalistiese, modernistiese …”
Elke mens het seker ook sy donker
kant, waaroor jy later skaam sal kry
as iemand daaroor moet skryf. So is
ons maar elkeen mens van ons tyd.
Sou die protesteerders, wat in 2015
daarin geslaag het om Cecil John
Rhodes se standbeeld van die kampus
van die Universiteit van Kaapstad
verwyder te kry, hier verder lees, kan
Johnny du Plessis se standbeeld in
die winderige Kaap moontlik spoedig
op Stellenbosch ook waai. As aktiewe
ondersteuner van generaal Smuts se
Sap-party (Smuts het ook sy grafrede
gehou), het Johnny du Plessis na die
stembusoorwinning van die Nattes
in 1924 hom gereeld in die open-

baar oor die “rassepolitiek” uitgelaat.
Hierin het hy sy bondgenote voor- en
nagepraat. Die Du Plessisstryd het
duidelike politieke ondertone gehad.
Johnny du Plessis se ma was ’n dogter
van ’n sendeling van die Londense
Sendinggenootskap en hy het hom
tuis gevoel in die Kaaps-liberale en die
Brits-imperiale politiek van toe. Stellenbosch het intussen met Jan Marais
se Rhodes-diamantgeld die bastion
van Afrikanerdom en die broeiplek
van Apartheid geword. Generaal
Hertzog se swaer het die behoudende
teenskrif De Oude Paden befonds.
Gegewe die feit dat daar nou
amptelik te Stellenbosch vanuit ’n
liberale, post-koloniale, woke en queer
perspektief teologie beoefen word,
wonder ’n mens net wat vorentoe
met “Pienk Piet” gaan gebeur. Of
gaan die naamvallers dit bly verswyg
en voortgaan om met halwe waarhede die stryd verder te voer? In Het
Zoeklicht van 1925 skryf Du Plessis:
“Wij hebben te veel vertrouwen in de
kundigheid en zedelike kracht van het
gekerstende blanke ras, te veel vertrouwen in de deugden en vermogens
die de Kaukasiërs in de loop van velen
eeuwen van opvoeding en oefening
opgegaard, te veel vertrouwen in de
uitspraak van de geschiedenis (de
openbaring van Gods Voorzienigheid), dan dat wij geloven dat de blanken in Zuid-Afrika door een ras dat
zij tot kennis van ’t Evangelie hebben
geleid … opgevoed, opgeheven, en
met nieuwe idealen bezield, zullen
worden oorweldigd en uitgestoten …”
In 1926 in die International Review of
Missions sê Du Plessis: “So then, the
Natives within the Union of South Africa have no reasonable claim to equal
rights and equal privileges … Holding
as we do the doctrine of inequality, we
cannot admit that there [are] any such
thing as equal rights. The demand
for equal rights can claim no support from the New Testament, which
recognizes the existence of ranks and
classes in the social order …”
Wat gemaak met Johnny du Plessis
se rassemeerderwaardigheid, rassistiese opmerkings teenoor laerklas
swartmense en sy fundamentalistiese Skrifgebruik wat voortgesette
klasse-apartheid tussen die “haves”
en die “have-nots” verdedig het? Sal
die ware Johnny du Plessis asseblief
opstaan?!
Miskien moet diegene wat vir
Pienk Piet by die Fakulteit Teologie in
Stellenbosch ingedra het, hom vinnig
weer uitdra, voordat die wekroep die
nuwe generasie studente bereik en die
protes begin: Johnny du Plessis must
fall!
Dr Johann Ernst is ’n voormalige aktuarius van die Algemene Sinode van die
NG Kerk.
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In pas met die lewende God

Waar die hemel aan die aarde raak
LOURENS BOSMAN

T

amboti-tentkamp in die
Krugerwildtuin is seker ons
gunstelingplek op aarde. Die
afgelope skoolvakansie was ons, na ’n
lang Covid-afwesigheid, weer daar.
Die kamp is op die wal van die Timbavati-rivier en die natuurlike veld is
nie uitgehaal nie – die tente staan in
die bos. In die kamp is nie ’n winkel,
restaurant of lugversorgers nie. Daar
is wel twee astrante ratels, ’n klompie
grootkolmuskeljate, bosbokke en ’n
trop bobbejane.
As ons daar is, gaan ek graag in die
nag buitentoe. Jy hoor geen mensgemaakte geluide nie en rondom jou
is hierdie misterieuse werklikheid: die
bos, die diere en die sterre. Dit het ’n
eie bestaan wat buite die mens om,
oor eeue heen, eenvoudig voortgaan.
Ek het altyd die ervaring dat ek hier
op die raakvlak met ’n ander werklikheid staan, groter en anders as die
mensgemaakte wêreld.
Met elektroniese tegnologie soos
rekenaars en slimfone, is die

gebruikersraakvlak (user interface)
baie belangrik. Die interface maak
dat gewone mense uiters komplekse
tegnologie kan gebruik al verstaan ons
nie hoe dit inmekaar sit en werk nie.
Tamboti is vir my so ’n raakvlak
tussen die menslike en natuurlike
werklikhede.
Om in pas met die lewende God te
leef, het ons sulke raakvlakke met God
nodig. Ons kan God nie sien, beheer
of ten volle begryp nie. Ons kan God
egter beleef deur raakvlakke tussen
ons beperkte menslike werklikheid en
die transendente, groter werklikheid
van God.
Een van ons uitgangspunte vir ’n
lewe in pas met God, is dat God oral
en altyd teenwoordig is. God is nie
net te sien in die buitengewone nie,
God is in die alledaagse. Een van die
grootste probleme in die Westerse
Christendom is dat mense God al
minder in die alledaagse beleef. Soos
Bette Middler se liedjie dit sê: God
is watching us, from a distance. Ons,
daarenteen, glo dat God nie van ver af
na die wêreld kyk nie. God is teen-

woordig en ons kan dit in die gewone
gang van die lewe raaksien. Ons oë
moet net oop wees.
Dit gesê, het ons tog ook plekke en
tye nodig om meer intens te ervaar
dat die transendente naby aan ons
gewone wêreld kom, waar ons God se
teenwoordigheid byna direk beleef. In
die Keltiese spiritualiteit praat hulle
van “dun” plekke waar die hemel aan
die aarde raak. Baie mense beleef dit
in die natuur en die Tamboti-tentkamp in die nag herinner my dat daar
’n werklikheid is wat God gemaak het
en wat sonder ons mense, eenvoudig

“

Om in pas met die lewende God te leef, het ons
sulke raakvlakke met God
nodig. Ons kan God nie
sien, beheer of ten volle
begryp nie.

voortbestaan.
Ons godsdiensoefeninge is ook
so ’n raakvlak. Toe ons kleingroep
verlede week na ’n tyd van afwesigheid weer bymekaargekom het,
was God ervaarbaar in ons blydskap
om mekaar weer te sien. Wanneer
jy die Bybel met ’n ontvanklike gees
lees, hoor jy God se lewende en
persoonlike woorde aan jou. As ’n
baba gedoop word, sien ons as ’t ware
hoe God ’n klein mensie merk as sy
eiendom. En wanneer jy in die aand
stil word en terugkyk op jou dag,
herinner die Gees jou aan die plekke
en geleenthede waar God vandag weer
teenwoordig was.
Vir ’n lewe in pas met die lewende
God, is dit regtig belangrik om God
se teenwoordigheid al meer te ervaar.
Daar is baie raakvlakke tussen die
hemel en die aarde, in alledaagse én in
spesiale ervarings. Ons moet dit net
ontvang.
Dr Lourens Bosman is die algemene
bestuurder in die kantoor van die
Algemene Sinode.

TERUG NA DIE TOEKOMS
Teologiese opleiding in die NG Kerk in die spervuur: Dit is niks nuuts nie
JOHAN VAN DER MERWE

niks nuuts nie. By verskeie
geleenthede in die verlede was
eologiese opleiding in
teologiese opleiding in die NG
die NG Kerk is opnuut in Kerk in die brandpunt. Een
die spervuur.
van die bekendste sake wat die
Aan die een kant word bekerk geskud het, was die sogeskuldigings teenoor dosente
naamde Du Plessis-saak van
gemaak dat wat hulle verkon1932. Prof Johannes du Plessis
dig in stryd is met die leer en
was die eerste hoogleraar van
die belydenisskrifte van die
die NG Kerk wat van onregkerk. Selfs die kuratoria van
sinnigheid aangekla is. Die
die verskillende fakulkuratorium het hom aangekla
teite word beskuldig dat hulle
omdat hy die gesag van die Bynie voldoende toesig oor die
bel ondermyn het en omdat hy
dosente hou nie. Op sosiale
onderskeid gemaak het tussen
platforms, in vergaderings en
die saligmakende en historiese
in die media word woorde soos gedeeltes van die Bybel. Hy is
dwaalleer en selfs ongeloof
in 1932 uit sy amp ontslaan.
kwistig gebruik.
Meer onlangs was dit die
Aan die ander kant is daar
Hervormingsdaggetuienis
’n onsensitiwiteit en dalk selfs
wat op 5 November 1980 in
’n stuk moedswilligheid onder Die Kerkbode gepubliseer is,
wat groot beroering veroorsommige dosente as temas
vir konferensies en seminare
saak het. Die akademici wat
geformuleer word.
dit onderteken het was CFA
Hierdie gebeure is egter
Borchardt, HJB Combrinck,

T

BA Müller, WP Esterhuyse, JA
Heyns, WD Jonker, HW Rossouw en AB du Toit. Die
Getuienis het onder meer
gepleit vir die uitskakeling
van liefdelose en rassistiese
gesindhede, solidariteit met
almal wat deur sosiale praktyke (apartheid) in verhelpbare
nood en lyding gedompel is en
sigbare kerkeenheid. Terwyl
die Getuienis vir sommige ’n
ligpunt was, was dit vir ander
’n steen des aanstoots en het
dit vinnig tot grootskaalse
polarisasie in die kerk gelei.
Op 4 Februarie is ’n dringende
oproep uit die kantoor van
die Algemene Sinode in Die
Kerkbode gepubliseer waarin
gemeentes gevra is om hulle
nie aan die verklaring te steur
nie. Die storm het egter veral
in die destydse Transvaal in
so ’n mate toegeneem dat ’n
geheime byeenkoms van alle

predikante in Transvaal op
23 Maart 1981 op ’n kampterrein by die Hartebeespoortdam
naby Brits gehou is. Terwyl
talle sprekers die agt teoloë
broederlik tereggewys het, het
die byeenkoms in ’n triomf vir
die Getuienis geëindig toe die
540 predikante wat teenwoordig was, prof Johan Heyns
staande toegejuig het.
Hierdie twee voorbeelde –
daar is ander ook – maak dit
nodig dat persoonlike gesprekke aan die een kant en groter
sensitiwiteit vir lidmate aan
die ander kant dringend deel
van die NG Kerk se reis met
teologiese opleiding word. Dit
is die Christelike manier om
die vlamme van hierdie vuur
te blus.
Prof Johan van der Merwe
doseer Kerkgeskiedenis en
Kerkreg aan die Universiteit
van Pretoria.
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Bundel verken Bybel
se sleutels om misterie
van lyding te ontsluit
Anderkant twyfel – kreukelgedagtes oor lewe en dood
deur Johann Voges
Uitgewer: Barnabas-Uitgewers, 2022
Resensent: Heléne Meissenheimer
“Nie nog ’n domineeboekie oor geloofsekerheid nie,”
moet ek bieg was my eerste sugreaksie toe Anderkant
twyfel in my inboks beland. Dr Johann Voges prikkel
my belangstelling egter al net na die titelbladsy met sy
deernisvolle eerlike woordspel in die opdra van hierdie bundel gedigte en preke aan sy oorlede lewensmaat Martie.
Sommamanet ’n klomp kreukelgedagtes uit my
alleenagterbly hart wat huil oor die heengaan van my
lewensmaat en geesgenoot na die ewigheid hier anderkant.
Dit is in hierdie selfde gemaklike gesprekstrant
waarop hierdie afgetrede predikant in sy nuwe bundel
met jou as leser gesels oor diep temas soos die dood
en hoe moeilik ons regtig daaroor praat, oor die
“donkerkant” van geloof, oor wat ek maak met my
en ander se “andersomgeit”, oor die tye wanneer die
lewe onderstebo lyk en ek nie antwoorde kry op al die
hoekoms nie.
Sonder om die pyn van swaarkrytye weg te praat,
deel Voges wat hom in sulke tye hoop gee. As iemand
wat self ouers, ’n eggenoot en ’n kind verloor het en
ook in sy rol as predikant langs vele oop grafte moes
staan, kan hy skryf vanuit die lesse wat die lewe hom
geleer het.
Voges gee nooit voor dat hy al die antwoorde op
die vrae van die lewe het nie. Hy is eerlik oor sy eie
worstel met “daai eb-en-vloed vrae waarin my logika
alewig verspoel”, maar nooi jou dan om saam met
hom die sleutels te verken wat die Bybel bied om die
misterie van lyding te ontsluit.
Soos prof Cas Wepener in sy voorwoord opmerk,
hierdie “is ’n eerlike teks: eerlik oor pyn; eerlik oor
vrees; eerlik oor twyfel; eerlik oor lewe en menswees
te midde van die dood. Juis dit maak van hierdie boek
’n troosteks”. Wepener beveel die boek dan ook aan
vir elkeen wat deur ’n moeilike tyd gaan asook vir
mense wat “rondom die dood soms ’n woord moet
spreek of iemand wat ander moet bystaan, soos predikante en pastorale werkers”.
Beskikbaar by Barnabas-Uitgewers, ’n afdeling van
Christelike Lektuurfonds (CLF).

Besluitnemingsprosesse en
emosies kan nie geskei word
Emotional deur Leonard Mlodinow
Uitgewer: Penguin Books, 2022
Resensent: Rethie van Niekerk
Opvallend van die gelade gesprekke wat voortdurend in die kerk gevoer word, is die aandrang dat ons tog emosie buite rekening moet
laat. Ewe opvallend is hoe emosioneel juis die
mense is wat hierop aandring. Daarom was ek
geïnteresseerd in Mlodinow se boek Emotional
– The new thinking about feelings.
Emotional is inderdaad tydig, nie net vir
die gelade gesprekke in die kerk nie, maar ook
vir die uitdagende tydvak waarbinne ons leef.
Bitter lanklaas het ek ’n boek gelees wat my
vorige aannames – dit wat ek dag ek “weet” –
so grondig uitgedaag en omgekeer het.
Mlodinow beskryf ’n rewolusie in die
studie van emosie, veral die laaste 10 jaar.
Tradisioneel word daar ’n onderskeid gemaak
tussen dit wat logies/rasioneel is en dit wat
emosioneel is. Dit is die populêre teorie. Dit is
ook verkeerd. Selfs die konsep van die driedelige brein (reptiel, limbies of emosioneel en gesofistikeerde neurokorteks) is verkeerd bewys.
Danksy die ontwikkeling van tegnologie
soos onder andere neurobeelding, het die
studie van emosie radikaal verander. ’n Nuwe
veld genaamd “affektiewe neurowetenskap” het
ontstaan. Hieroor gee Mlodinow ’n oorsig.
Dit raak aan besluitneming tot gedragsteurnisse en verslawing. Die kleine blik op moontlike toekomstige behandelings van onder
andere depressie is fassinerend.
Emotional beklemtoon dat ons nié emosies
en besluitnemingsprosesse van mekaar kan
skei nie. Inteendeel, ons emosies beïnvloed
hoe ons data interpreteer en besluite neem. In

Mlodinow se woorde: “Affective neuroscience
tells us that biological information processing
cannot be divorced from emotion, nor should
it be. In humans, that means that emotion is
not at war with rational thought but rather a
tool of it.” Emosie versterk ons rasionele denkprosesse, sodat ons (meestal) beter besluite kan
neem. En dit verbind ons aan mekaar.
Selfs net die hoofstuk oor die verstand-liggaam-konneksie is fassinerend en belangrik
om van kennis te neem. Mlodinow skryf ook
oor die sosiale rol van emosies. Sy beskrywings van hoe besluite beïnvloed word deur
omgewing of gevoelens van ongemak, het
verreikende implikasies.
Die afdelings oor die rol van geluk (wat
mense laat innoveer), of oor die rol van hartseer – “die argitek van verandering” – is relevant en insiggewend. Dan is daar natuurlik
ook nog besprekings oor hoe mense realiteit
konstrueer, emosionele intelligensie, begeerte,
motivering en hoe om emosies te “bestuur”.
In die laaste deel is daar ’n aantal toetse wat
die leser help om hulle unieke “emosionele
profiel” te ontdek.
Tipies van ’n boek wat ’n hele wetenskaplike
veld op populêre wyse toeganklik wil maak,
is Emotional vol anekdotes en oorsigte oor
studies. Argumente word sorgvuldig gebou.
Gevolglik is dit nie ’n maklike lees nie. Tog is
dit uiters relevant.
Dit is ’n goeie boek om te lees vir jou
eie stigting, maar enige leier, pastor of gemeenskapswerker behoort beslis hiervan
kennis te neem.
Bestel teen ongeveer R350 by verskillende
boekwinkels.
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NG GEMEENTE VOSBURG
(Noord-kaap)

In biddende afhanklikheid nooi die NG Kerk Vosburg
alle gelegitimeerde leraars om aansoek te doen vir die onderstaande pos.

VAKATURE: 2 JAAR VASTE TERMYNPOS VIR LERAAR
GEMEENTEPROFIEL
’n Rustige landelike atmosfeer geleë in die Bo-Karoo waar hoofsaaklik skaapboerdery
bedryf word. Die dorp en gemeente is in 1895 gestig en is verder in drie plaaswyke en
twee dorpswyke verdeel. Die pragtige NG kerkgebou is in 1978 as nasionale gedenkwaardigheid verklaar.
Daar is tans 111 belydende lidmate en 29 dooplidmate waarvan ongeveer 30% ouer
as 60 jaar is. Talle jonger mense vestig hulle nou in die boerdery en brei die gemeente
sodoende uit.
LERAARSPROFIEL:
Huis- en pastorale besoeke is ’n prioriteit.
Meelewend en aanpasbaar in die breër gemeenskap wees.
Aanvoeling hê vir vernuwende en Woordgetroue prediking.
VERGOEDING:
’n Vergoedingspakket van R270 000,00 word aangebied asook ’n ruim pastorie.
AANSOEKE:
Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV en kontakbesonderhede van minstens
twee referente. Kandidate op die kortlys kan vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.
Rig aansoeke aan: Die Kerkraad:
E-pos: vosburgngk@gmail.com
SLUITINGSDATUM: 13 Mei 2022.
NAVRAE: Louis van der Merwe, 082 578 7603.
Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling
te maak uit die aansoeke ontvang nie.

NG KERK KING WILLIAM`S TOWN
VAKATURE: VOLTYDSE GEMEENTELERAAR
Bepaalde termyn drie jaar

Is deel van die Ring van Oos-Londen en is in die Oos-Kaap Sinode.
GEMEENTEPROFIEL: Die NG gemeente King William’s Town is
aan die voet van die pragtige Amatolaberg geleë, 50 km van Oos-Londen en deel van
die Buffalostad Metropool. Naasliggend is Bisho, administratiewe hoofstad van die OosKaap. King William’s Town het unieke uitdagings in ’n groot plattelandse dorp. Ons poog
om ’n missionale gemeente te wees wat uitreik na ’n naaste en streef daarna om ons
visie uit te leef: Christus ons lig vir almal. Ons probeer om ons gemeente se geboue en
lidmate se gawes aan te wend om ons visie in ons gemeenskap en gemeente te laat realiseer. As gemeente is ons op soek na iemand wat ons visie- en missiedoelwitte verder
kan neem. Ons is ’n klein hardwerkende gemeente wat bestaan uit 126 belydende en 31
dooplidmate.
LERAARSPLIGTE EN -PROFIEL:
•
Gewone predikantspligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
•
Begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n plattelandse gemeente.

NG COLESBERG
VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS
Gemeenteprofiel:
COLESBERG is ’n plattelandse dorp, langs die N1, in die Noord-Kaap en ongeveer 200
km vanaf Bloemfontein. Alhoewel die gemeente in die Noord-Kaap-provinsie geleë is, is
ons sinodaal ingeskakel by die Oos-Kaapse Sinode. ’n Hele aantal vee- en wildsplase is
binne die gemeentegrense. Die gemeente bestaan uit ongeveer 401 belydende en 87
dooplidmate wat verdeel is in vier plaas- en 14 dorpswyke. Binne die gemeente funksioneer ’n tehuis vir senior lidmate.
Leraarsprofiel:
•
’n Leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.
•
Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde, oortuig wees van die roeping van
die Here om as leraar diensbaar te wees in die gemeente.
•
Skrifgetroue Woordverkondiging doen, verbind wees aan die gereformeerde
leer en belydenisskrifte van die NG Kerk.
•
’n Hart hê vir die aktiewe bediening met die doel om ’n verskil te maak in ons
gemeente en gemeenskap.
•
’n Passie hê vir die bediening van die Woord, en die verkondiging van die evangelie (die Goeie Nuus) van ons verlossing in Jesus Christus.
•
’n Leier met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke kan
uitreik.
•
Rekenaargeletterdheid en -vaardigheid in die gebruik van tegnologie in die erediens.
Vergoeding en voordele:
’n Vergoedingspakket volgens die Oos-Kaapse sinodale riglyne word aangebied. Die
volledige vergoedingspakket, wat ’n ruim pastorie by die kerkgebou insluit, sal met die
suksesvolle kandidaat onderhandel word.
Aansoeke
’n Volledige CV, nie langer as drie bladsye nie, asook die name en kontakbesonderhede
van drie referente aan: ngkerkcolesberg@absamail.co.za
Beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n preekgeleentheid tussen 24 Julie en 7 Augustus
2022.
Sluitingsdatum: 31 Mei 2022.
Diensaanvaarding: 1 Oktober 2022 indien moontlik.
Navrae:
Fanie Slabbert, 082 921 0756 of Rian Lingenfelder, 083 309 8872.
Die Kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit
die aansoeke wat ontvang is nie.

NG GEMEENTE SMITHFIELD
VAKATURE: VASTETERMYNPOS (3 JAAR-KONTRAK)
Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke
in vir die pos van die leraar.
GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Smithfield is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Suid-Vrystaat, ongeveer 130 km vanaf Bloemfontein en 75 km
van Aliwal-Noord op die N6. Die gemeente bestaan uit 271 belydende lidmate en 120
dooplidmate wat verdeel is in vyf plaaswyke en vier dorpswyke. Die gemeente se samestelling is multikultureel en word by twee punte bedien, die kerk op die dorp en die kerk
op Rietpoort. Elke tweede Sondag na die dorp se erediens word daar ook ’n erediens by
Rietpoort gehou.

VERGOEDINGSPAKKET:
•
Vergoeding: R320 000,00 TKVI (Ingesluit in die pakket is reistoelaag, mediesefondsbydrae, pensioenfondsbydrae, en ander toelae/bydraes soos ooreengekom met die kerkraad).
•
Gratis huisvesting in ’n ruim pastorie (met swembad) word voorsien.
•
Pastorie met gratis munisipale dienste, water en alarmsisteem word voorsien.
•
Elektrisiteit vir die pastorie sal tot en met R1 500 (koopkrag) voorsien word.
•
Landlyn vir die pastorie sal voorsien word tot en met R600.
•
Reiskoste vir besoeke buite die gemeentegrense sal vergoed word volgens die
tarief soos deur die sinode bepaal.

LERAARSPROFIEL: Die leraar en herder wat die genade ontvang het om in die Here se
diens te staan moet:
• Meelewend wees in ’n plattelandse gemeenskap met sy besonderse uitdagings.
• Die gereformeerde belydenisgrondslag onderskryf.
• In ’n span kan saamwerk asook in die breë gemeenskap betrokke sal wees.
• Artikel 9 van die Kerkorde dien as raamwerk vir al die verantwoordelikhede.

AANSOEKE moet vergesel wees met:
•
CV (drie bladsye) en kontakbesonderhede van twee onlangse referente.
•
Voorsien ons asseblief met skakels na u erediensopnames of aanlyn eredienste.
•
Indien kortlys gehaal word moet kandidate beskikbaar wees vir ’n onderhoud in
Mei 2022.
•
U moet ook aanduiding gee van wanneer diens aanvaar kan word.
•
Stuur aansoeke per e-pos na die skriba.

AANSOEKE: Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV en kontakbesonderhede
van ten minste twee verwysings.
Rig aansoeke aan: Pre-advieskommissie.
E- pos: ngsmithfield@gmail.com

DIENSAANVAARDING: Middel Junie 2022 of so spoedig as moontlik daarna.

NAVRAE:
Voorsitter Pre-Advies: Marco Heymans, 082 780 0697.
Brugleraar: Ds Sollie Pretorius, 083 499 1103.
Kerkkantoor: Annatjie Wessels, 051 161 0030 / 072 245 4833.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 30 April 2022.
KONTAKBESONDERHEDE:
Skriba: Carol Ann Bartlett, 043 642 1350, e-pos: ngk.kwt@gmail.com
Ouderling Johan de Jager, 079 891 6737, e-pos: rms@border.co.za

VERGOEDING:
• Pakket sal onderhandel word volgens sinodale riglyne.
• ’n Pastorie is beskikbaar.

SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 Mei 2022 om 17:00
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

Die Kerkraad hou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.
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AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by
lida@tydskrifte.co.za
BEROEP
Ds Quentin Groenewald van Die Kruin, Newcastle na Coram
Deo, Risiville, Vereeniging; ds Jacobus Stephanus Kloppers na
Sederpark (Lichtenburg); ds Santie Nel van KimberleyHarmonie na Langebaan; ds Cecil Allan van der Merwe van
kerksondermure na Wierdapark-Suid (Kerk-in-Suid).
AANVAAR
Ds Marius Ellis van Kroonstad-Oos na Eendekuil; ds Stefan
Fourie van Parow-Panorama na kerksondermure; ds Willem
Lubbe vanaf Secunda-Goedehoop na Caledon.
WES-KAAP
BEVESTIGING
Ds Jan Theron van Pionierspark-gemeente in Windhoek
het die beroep na NG gemeente Vredendal aangeneem. Hy
word op 14 Mei 2022 in die gemeente bevestig en lewer op
Sondag 15 Mei 2022 sy intreepreek (Ds Anton Verwey, Leraar,
16.03.2022).
Prop Irenke Berko het die beroep na NG gemeente Brackenfell-Wes as tentmakerdiensleraar vir die jeug- en familiebediening aanvaar. Sy word DV op 15 Mei 2022 in die gemeente
bevestig (Dr Guillaume Smit, Waarnemende ringskriba,
26.03.2022).
Ds Petronella Elizabeth Stander, voorheen werksaam by
die NG gemeente Jacobsdal, is op Sondag, 27 Maart 2022,
in die NG gemeente Velddrif bevestig. Die bevestiging is
waargeneem deur ds Christoffel Koch (Tenique Barkhuysen,
29.03.2022).

’

EMERITAAT
Ds Monty Sahd het op Sondag 27 Maart 2022 om 09:30 sy
afskeidspreek by NG Stellenbosch-Welgelegen gelewer. Hy
het op 31 Maart 2022 geëmeriteer en die akte van demissie is
ook by hierdie erediens aan hom oorhandig (Elzanne van der
Westhuizen, Ringskriba, 22.03.2022).
Ds DH (Dawid) de Wet van die NG gemeente Hartenbos
emeriteer op 30 April 2022. Sy afskeidspreek vind plaas op
1 Mei 2022 om 08:00 en 10:00. Die akte van demissie sal by
die 10:00-diens aan hom oorhandig word (Ds André Kritzinger, Ringskriba, 23.03.2022).
KENNISGEWING
Hiermee word kennis gegee van die eenwording van die
NG gemeente Bellville-Oos en Bellville-Riebeeck op 1 Maart
2022. Die gemeente sal as NG gemeente Bellville-Riebeeck
voortgaan met sy roeping en bediening (Marinus Theron,
Leraar, 31.03.2022).
NOORD-KAAP
SINODESITTING
Kennis geskied hiermee van ’n gewone sinodesitting van die
NG Kerk in Noord-Kaapland wat gehou sal word op Maandag,
9 Mei 2022, tot Vrydag, 13 Mei 2022, in die saal van die
City of Hope Christian Church, Kimberley (Fernette Fourie,
30.03.2022).
BEVESTIGING
Ds Marius Britz het die beroep na Griekwastad aanvaar.
Sy bevestiging het plaasgevind op 3 April 2022. Ds Dirkie
van Heerden, sy klasmaat en vriend sedert 1980, het die

NG KERK GEORGE-BERGSIG
Die kerkraad van NG Kerk George-Bergsig wag in biddende afhanklikheid van die
Here aansoeke in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: EMERITUSLERAAR

Dienstermyn: Vastetermyn-kontrakpos wat jaarliks hersien word.
Gemeenteprofiel:
Bergsig-gemeente se visie is: “God verander lewens, Hy stuur ons om sy liefde te leef.” Hierdie
liefde vir God, mekaar en die wêreld is wat Bergsig se roeping kenmerk. Dit is ons strewe om in
verhoudings ons visie uit te leef en die Goeie Nuus van Jesus Christus tot in die uithoeke van die
wêreld te verkondig. Getuienis, barmhartigheid en dissipelskap lê ons baie na aan die hart tesame
met deernisvolle versorging van mekaar.
Bergsig is geleë op George en het 1 859 belydende en 380 dooplidmate. Ongeveer ’n kwart van
die gemeente is afgetredenes wat in George hulle tuiste kom vind het.
Leraarsprofiel:
Die gemeente is op soek na ’n dinamiese afgetrede leraar wat passievol is oor die versorging en
geestelike begeleiding van senior lidmate.
Pligte:
• Die emeritusleraar aanvaar verantwoordelikheid vir die pastorale versorging en begeleiding
van senior lidmate van die gemeente ouer as 70 en lidmate in al die verskillende aftree-oorde
en ouetehuise in die grense van Bergsig-gemeente naamlik Groenkloof, Blue Mountain, Wel
gelegen, Kraaibosch, Genevafontein en Tuiniqua.
• Die pastorale bediening en versorging behels onder andere siekebesoek, roudienste en begrafnisse wat binne sy/haar bedieningsgebied val, organisasie van die wyksbediening in die
aftree-oorde, kwartaallikse vergaderings met ouderlinge in die aftree-oorde en ook ander pastorale gesprekke en berading.
• Aanvaar die verantwoordelikheid om die bediening vir die senior lidmate in Bergsig-gemeente
te begelei in al sy fasette.
Vergoedingspakket:
• ’n Mededingende salaris sal met die kandidaat onderhandel word.
Aansoeke:
• ’n Verkorte CV met minstens drie referente moet gestuur word na:
admin@george-bergsig.co.za asook rudolph@george-bergsig.co.za
• Die CV moet vergesel word deur ’n dekbrief waarin die aansoeker beskryf wat hulle strategie
sal wees om ’n gesonde, omvattende seniorbediening in die gemeente te bewerkstellig.
Die dekbrief moet nie langer as 500 woorde wees nie.
• ’n Kortlys van aansoekers sal genooi word vir persoonlike onderhoude.
• Sluitingsdatum: 30 April 2022.
• Diensaanvaarding: Verkieslik 1 Junie 2022 of so gou moontlik daarna.
Navrae:
• Ds Rudolph Grobler – 082 820 9899 of rudolph@george-bergsig.co.za
Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Ds Dirkie van Heerden (links), ds Marius Britz (middel)
en ds Danie Kritzinger, voorsitter van die Ring van Griekwastad (regs). Foto: VERSKAF
bevestiging waargeneem. Ds Britz het nege jaar terug
geëmeriteer by Trichardt en ds Van Heerden 4 jaar gelede by
Buffeljagsrivier. Albei is as emeriti beroep na onderskeidelik
Kuruman-Moedergemeente en Griekwastad (Ds Marius Britz,
Leraar, 01.04.2022).
VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds Frans Lodewyk Steenkamp is op 3 April 2022 in die Warden-gemeente bevestig as voltydse leraar. Ds GD Victor het
die bevestiging behartig (Ds FUO Ohlhoff, 16.03.2022).
Dr Samuel Louw (emeritus) van Standerton het die beroep
na NG gemeente Bethulie (dolerend) aanvaar. Sy bevestiging en intreepreek vind plaas op Sondag, 24 April 2022 (JA
Griesel, 28.03.2022).
Prop Domonic Basson is op 5 Maart 2022 in die NG Kerk
St Helena, Welkom bevestig deur ds Jan Lubbe (Domonic
Basson, Leraar, 01.04.2022).
Ds Jacobus Stephanus Henning is op 3 April 2022 in die

Aandbloem-gemeente deur
ds Christo Louw bevestig (Veronica Pretorius,
07.04.2022).
NOORDELIKE
BEVESTIGING
Ds Willem Jacobus Rothmann, voorheen van NG gemeente Vanderbijlpark-Sentraal, het die beroep na
NG gemeente Overkruin
aanvaar. Sy bevestiging het
op 3 April 2022 plaasgevind
(Naomi Bekker-Kapp, Skriba, 29.03.2022).
Ds Petro Jonker het op 1
April 2022 as voltydse pre- Dr Samuel Louw en sy vrou, Jeanette.
dikant in die NG gemeente
Rietfontein-Suid begin werk. Die gemeente het ds Jonker op Sondag, 3 April
2022, verwelkom, gevolg deur tee in die kerksaal. Ds Jonker was vanaf 1 Julie
2019 in ‘n vastetermynpos by dié gemeente, wat nou verander is na ’n voltydse
predikantspos (Elna du Plessis, Skriba, 25.03.2022).
AFSKEID
Die NG gemeente Rietfontein-Suid het op Sondag, 27 Maart 2022 na 27
jaar van ds Leon en Monique Tait afskeid geneem. Ds Tait het om 09:00 sy
afskeidspreek gelewer, waarna tee in die kerksaal bedien is. Die Taits verhuis na
Durbanville-Bergsig gemeente (Elna du Plessis, Skriba, 25.03.2022).
HOËVELD
EMERITAAT
Ds Rian Steenkamp, verbonde aan Randburg-gemeente, het op 31 Maart 2022
geëmeriteer. Sy afskeidspreek het op 3 April 2022 plaasgevind (Yolandi Kok,
Skriba, 31.03.2022).
OOSTELIKE
BEVESTIGING
Ds Marco la Grange is op Sondag, 10 April 2022, bevestig as voltydse leraar van
Lux Mundi Gemeente. Hy was in diens van NG Koedoeskop tot 31 Maart 2022.
Die bevestiging is waargeneem deur dr Johan Taute van Lux Mundi Gemeente
(Nelia Kotzé, Bedieningskoördineerder, 11.04.2022).

Regstelling:
In Kerkbode van 25 Maart 2022 het ons geskryf Beroep aanvaar: Ds RA du
Plooy van Postmasburg na Reivilo. Dit moet lees Beroep aanvaar: Ds RA du
Plooy van Groot-Brakrivier na Reivilo. Jammer vir die fout. - Red.

Vakatures 19

22 April 2022

NG GEMEENTE SUIKERBOS

NG GEMEENTE SOMERSET-OOS

VAKATURE: LERAAR (VOLTYDSE PREDIKANTPOS)

VAKATURE: Voltydse medeleraar
Gemeenteprofiel:
Die NG Gemeente Somerset-Oos is 180 km noord van Port Elizabeth geleë in ’n dinamiese
en diverse plattelandse gemeenskap. Die gemeente bestaan uit sewe dorpswyke en
sewe plaaswyke. Die gemeente het ongeveer 726 belydende en 258 dooplidmate. ’n
Beduidende groep van ons lidmate is jonger gesinne in die ouderdomsgroep 30-50 jaar.
Die gemeente is bo en behalwe die Covid-19-pandemie deur ’n baie moeilike en spanningsvolle tyd, waar die drie voltydse leraars almal weg is by die gemeente. Gevolglik is
die gemeente begelei deur ’n brugleraar tot middel Februarie 2022, waarna die kerkraad
besluit het om met die goedkeuring van die Ring van Albanie, waarvan hierdie gemeente deel vorm, twee leraarsposte te skep. Die eerste leraarspos is gevul vanaf 1 Maart
2022. Die tweede leraarspos moet gevul word om sodoende die gemeente te help in hulle
strewe om ’n herstelde gemeenskap in Christus te bou met die fokus op Afhanklikheid van
die Here, Gasvryheid teenoor alle mense en deur Relevant te wees in die Somerset-Oos
gemeenskap.
Leraarsprofiel:
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde is die kernvereistes waaraan die suksesvolle kandidaat moet voldoen:
•
Iemand wat die Here liefhet en ’n roeping het om hierdie gemeente te help om
nuut te begin.
•
’n Gelegitimeerde van die NG Kerkfamilie.
•
Ten minste vyf jaar bedieningservaring.
•
Vaardighede sluit in inklusiewe verhoudingsbou, bemagting, visionering en
dinamiese leier wat in spanverband kan werk.
•
Selfaangedrewe (neem inisiatief, is energiek en entoesiasties).
•
Verder moet hy/sy die gemeente help met die uitbou van die prosesse wat
reeds begin het, onder die leiding van die brugproses. Hiervoor is ’n dinamiese
persoon nodig wat op ’n innoverende en kreatiewe wyse verbeteringe en veranderinge in die gemeente en gemeenskap sal kan aanbring.
Vergoeding:
Onderhandelbaar, volgens sinodale riglyne. Gratis huisvesting in ’n ruim pastorie word
voorsien.
Aansoeke:
Aansoeke geskied op die voorgeskrewe aansoekvorm, vergesel van ’n volledige CV (maksimum drie (3) A4 bladsye) asook die kontakbesonderhede van drie referente. Die vorm
is beskikbaar by die gemeentebestuurder mev Jolene du Plessis: ngkso@telkomsa.net
E-pos: ngkso@telkomsa.net
Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word om te kom kuier vir ’n gesprek, preekbeurt
of om ’n skakel na ’n aanlyn/YouTube preek te verskaf.
Die Pre-advies/Kerkraad behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win.
Sluitingsdatum: Vrydag, 29 April 2022.
Diensaanvaarding: Soos ooreengekom.
Vir enige navrae kontak:
Mev Jolene du Plessis: ngkso@telkomsa.net 042 243 2080 – Gemeentebestuurder.
Ds Wikus Venter: 078 800 3353 – Konsulent.
Mnr Prieur du Plessis: 071 977 8233 – Voorsitter van die kerkraad.
Die kerkraad behou die reg voor om geen van die aansoekers aan te stel 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 POPI-wetgewing
(Protection of Personal Information Act) deur NG Somerset-Oos gemeente vir die
beroepingsproses gebruik kan word.

Klein Advertensies:
VAKANSIE-AKKOMMODASIE
BELLVILLE: Selfsorgeenheid vir 4. Veilige parkering. Naby
Tygervallei. Billike tariewe. Skakel Alta 021 919 7161.
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.grietseplek.com

SLUITINGSDATUM: 6 Mei 2022
Gemeenteprofiel:
Suikerbos-gemeente is op 1 Oktober 1985 gestig. Die ingebruikneming van die gebou was
op 22 Oktober 1988. Die eerste leraar was ds JJ Louw wat op 26 Januarie 1986 bevestig
is. Weens ons vorige leraar se beroep wat deur haar aanvaar is, beskik ons gemeente oor
’n voltydse predikantpos. Suikerbos-gemeente is tans 37 jaar oud en geleë oos van Vereeniging. Ons het tans 240 belydende lidmate en 31 dooplidmate. Ons gemeente is besig
om te verander. Een van die kerkraad se doelwitte is om jonger gemeentelede te lok en te
behou deur energieke en innoverende bediening. Jeug, jong volwassenes, volwassenes
en bejaardes lê ons na aan die hart. Ons is ook betrokke by Catherine Robson-kinderhuis
en NG Welsyn Vereeniging.
Die kerkraad is van mening dat vir leraars wat tans in ’n groter gemeente werksaam is en
wat beskik oor die vermoëns om die onderstaande te kan doen, hierdie ’n ideale geleentheid is om aansoek te doen vir die leraarspos van Suikerbos-gemeente.
Ons visie is om só kerk te wees dat God die wêreld ook deur ons kan liefhê. Daarom as
’n geloofsgemeenskap verheerlik ons God, bou ons mekaar op, en bring ons hoop in ons
omgewing en die wêreld.
Leraarsprofiel:
Die ideale kandidaat moet ’n geordende NG Kerkleraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 30 en 40 jaar wees en oor minstens vyf jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy
moet lief wees vir die Here asook vir mense van alle ouderdomsgroepe. Aansoekers moet
bewys kan lewer dat hulle suksesvol oor natuurlike leierseienskappe beskik ten einde die
personeel, kerkraad en gemeente te kan lei. Dissipelskap, eredienste, lof en aanbidding
(musiek), prediking, gasvryheid en ’n passie vir alle ouderdomsgroepe is vir ons baie belangrik.
Ander vereistes:
Rekenaarvaardig wees en daardeur tegnologie kan gebruik as ’n hulpmiddel alleen om die
taak van leraar suksesvol deur te voer. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel
wees. Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ’n leraar wat nuut
kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.
Bewys kan lewer van suksesvolle deurvoering van nuwe idees en insigte, die skep van
innoverende oplossings vir hedendaagse situasies. Die klem val op suksesvolle gemeenteverwante veranderinge en verbeteringe. Hou aan om op datum te bly met mededingerinligting en die kerkgemeenskap-tendense, die identifisering van kerklewe-geleenthede in
finansiële bewustheid.
Vergoeding:
’n Toepaslike vergoedingspakket volgens sinodale riglyne word aangebied. ’n Behuisingstoelaag vorm deel van die TKVI wat aangebied word.
Aansoeke:
Stuur die volgende elektronies aan ngksb@lantic.net
•
’n Volledige CV met ten minste drie referente.
•
Dekbrief wat meer vertel van uself, u spesifieke bydraes wat u kan lewer en
passies. (Die proses kan vergemaklik word indien bewyse van u spesifieke bydraes gelewer word met die indien van hierdie aansoek.)
•
Skakels na jou erediensopnames of aanlyn eredienste.
Alle aansoekers sal skriftelik verwittig word van die uitslag van hierdie proses.
Sluitingsdatum: 6 Mei 2022.
Diensaanvaarding: So spoedig moontlik na die aanvaarding van die beroep.
Navrae: Telefoniese navrae kan gerig word aan die voorsitter van die kerkraad Pieter
Möller (082 454 1266) of die kerkkantoor Mariska Botha (072 110 9719/016 423 6295).
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 POPI-wetgewing deur Suikerbos-gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.
Die kerkraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit aansoeke te maak nie.

MOSSELBAAI (REEBOK)
SEE-UITSIG vakansiewoning
bestaande uit 2 ruim selfsorgwooneenhede (2½- en 3½
slaapkamer). Slegs skoolvakansies en langnaweke beskikbaar.
8 km van Hartenbos.
083 508 4289.

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, skougronde, hospitale en inkopiesentrums. Vanaf R250.
Skakel Hanlie, 084 400 2693.
hanliedevilliers@webmail.
co.za

Die volgende
Kerkbode verskyn op
13 Mei 2022.
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Edwinah kom
by die blinkrooi
stoep se trappies
af. Haar ma,
tannie Wilna,
kom groet en
ons gaan sit in
die sitkamer.
Tannie Wilna is
die een wat al vir
vyftig plus jaar
elke Paastyd die
kerrievis maak
volgens haar Van
Reenen-ma se
resep. Foto: DANA
SNYMAN

Kerrievis op Goeie Vrydag:

familie, stories en ’n resep

I

n een van die Spar op my dorp
se oop koelkaste merk ek dit die
oggend op: plastiekbakkies met
kerrievis in. Gepiekelde vis, soos dit
ook genoem word.
Elke jaar vergeet ek so half en half
daarvan, en elke jaar in Paastyd word
ek weer daaraan herinner: In die
bruin gemeenskap in die Kaap is dit
’n tradisie om gepiekelde vis in die
Paastyd te eet. In heelparty winkels en
sommige kafees sien jy dit hierdie tyd
van die jaar.
Op pad huis toe besef ek weer hoe
min ek weet van sommige van die
mense saam met wie ek al ’n leeftyd
lank in die land woon. Waar sou die
tradisie vandaan kom om kerrievis in
Paastyd te eet?
Die simboliek van vis, gesien uit ’n
Christelike hoek, is taamlik voor die
hand liggend: Die vroegste Christene
het die vis as ’n simbool gebruik om
mekaar uit te ken. Jesus gee opdrag
aan sy dissipels om “vissers van
mense” te word. Op vele plekke in
die Bybel word na vis en vissermanne
verwys.
Ek vra rond en hoor van Edwinah
Pick-Fredericks op Darling, een van
ons buurdorpe. Edwinah en haar
mense maak hulle eie kerrievis in
Paastyd. Ek bel vir Edwinah. Sy werk
in die week by die Darling-romery,
maar kan ek Sondag kom?
Sondagoggend toe ek voor hulle
huis stilhou, heet allerhande geure my
by die hekkie welkom. Kerrie.
Gebraaide uie. Iets soos koljander of

naeltjies. Edwinah kom by die blinkrooi stoep se trappies af. Haar ma,
tannie Wilna, kom groet en ons gaan
sit in die sitkamer. Tannie Wilna is
die een wat al vir vyftig plus jaar elke
Paastyd die kerrievis maak volgens
haar Van Reenen-ma se resep. En
daardie resep kom weer van háár ma
af. So ’n resep is ’n erfstuk, wat van
geslag na geslag oorgedra word.
Ons gaan sit in die sitkamer. Tyson,
Edwinah se seuntjie, loer om die hoek.
“Ek dink ek raak nou te oud vir
kosmaak en vis piekel.” Tannie Wilna
vryf oor haar bene. Sy het onlangs 77
geword.
“Mammie moenie só praat nie.”
Edwinah kyk na haar met sagte oë.
Die tradisie van kerrievis in Paastyd kom moontlik uit die slawetyd in
die Kaap, vertel Edwinah. Kerrie en
kruie is ’n belangrike bestanddeel in
die Maleise en Oosterse geregte. Die
slawe wat in die 17de en 18de eeu uit
die Ooste na die Kaap gebring is, het
die ou resepte in hulle geheue met
hulle saamgebring.
Moontlik het hulle vis ingelê om te
keer dat dit sleg word.
Maar dit is deur die kerk, hulle
geloof, wat Edwinah se voormense
kerrievis in die Paastyd begin eet het.
Hulle is Metodiste. Die Metodistekerkie is hier oorkant die straat.
“Ons bly in die kerk se bek.” Edwinah lag. Nie dat dit altyd só was nie.
Tannie Wilna en haar oorlede
man Samuel, het eers in die bodorp
gewoon. “Ons het tussen die blankes

gewoon,” noem tannie Wilna dit by
die naam, “maar hier in die 1960’s
moes ons skuif oor die Groepsgebiedewet en daai dinge.”
Edwinah bly ’n rukkie stil. “Die
NG Kerk was tóé net vir die wittes.”
Die Metodistekerk was darem daar
vir hulle, hoewel die Metodiste nie ’n
kerkgebou in die bodorp gehad het
nie. Hulle het in Edwinah-hulle se
huis dienste gehou.
Haar mense was ook welkom in die
Katolieke en die Anglikaanse Kerk in
daardie aparte jare. In die Katolieke
Kerk was dit van die vroegste tye af
die gebruik dat lidmate op ’n Vrydag
vis en nie rooivleis eet nie. Dit was
’n vorm van vas om vis te eet op ’n
Vrydag, die dag, só word dit aanvaar,
waarop Jesus gesterf het.
Hier op Darling en baie ander plekke is dit asof die verskillende kerke
mekaar se gebruike beïnvloed het. Die
Moslems maak ook piekelvis.
Die kerrievis kom saam met die
gebruik om in die Lydenstyd vir 40
dae iets op te gee, in navolging van
Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het,
sê Edwinah. Party mense besluit, sê
maar, om vir 40 dae nie TV te kyk nie.
Ander eet vis pleks van rooivleis.
“Dit sit diep,” sê Edwinah. “Dis in
jou in. Dis hoe jy grootgeword het.”
Dit laat jou besef wie jy is en waar
jy vandaan kom. Op Goeie Vrydag,
die Saterdag en Opstandingsondag eet
hulle slegs kerrievis – kerrievis en hot
cross buns.
Op Goeie Vrydag hou hulle lank

kerk. Die prediker maak melding van
Jesus se sewe kruiswoorde. Tyd vir
tannie Wilna om nog kos te maak, is
daar nie. Dikwels eet hulle die piekelvis en paasrolletjie met die hand. In
die Paasnaweek sien jy oral mense
rondstap met geel vingers.
Edwinah se man Tyrrell, Tyson en
hulle dogtertjie Tyler-Joan sit ook nou
by ons.
Edwinah haal ’n velletjie papier te
voorskyn waarop sy die familie se kerrievisresep neergeskryf het. Snoek of
geelstert maak die lekkerste piekelvis,
maar as die sente die jaar omgedraai
moet word, gebruik die mense stokvis.
“Jy vat een kilogram vis, dan gooi
jy twee eetlepels sout daarby, ’n koppie
koekmeel, twee teelepels chilli-poeier …” begin Edwinah die resep lees,
byna asof dit ’n Psalm is. “Dan vat jy
vier uie en sny dit in groot ringe, en
daarby kom ’n eetlepel fyn koljanderkorrels …”
Dit is lekker hier by Edwinah-hulle
in die huis. My ouers en oupa’s en
ouma’s is al oorlede, maar in hulle
sitkamers het dit net so gelyk: die
bank en die stoele, die koffietafeltjie in
die middel van die tapyt, die toonkas
waarin teelepeltjies, porseleinornamente en allerhande spesiale dingetjies tentoongestel word.
Later groet ek en gaan klim terug
in die bakkie. Almal staan op die
stoep vir my en waai toe ek ry. Langs
my op die sitplek is ’n bakkie vars
piekelvis. Goeie Vrydag gaan hierdie
jaar anders wees.

