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Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense

LE ROUX SCHOEMAN

Voor hy en twee van sy mede- 
afgevaardigdes die Woens- 
dagoggend om 4 vm gery het 

om ’n rooi-oog-vlug vanaf OR Tambo 
huiswaarts te vang, het dr De Wet 
Strauss gesê “die Namibiese ouens” 
keer baie dankbaar terug na hulle 
tuisland omdat die Algemene Sinode 
Moderamen (ASM) hulle “deeglik 
uitgeluister” het.

Ná altesaam sowat 15 uur se 
gesprek met ’n klein groep kerklei-
ers het Strauss op 17 Mei ook aan 
die moderamen in geheel (sowat 50 
stemgeregtigdes) die Namibiese bele-
wenis gedeel en terugvoer ontvang.

Die Namibiese Sinode sê onder 
meer dat die 2019-besluit (selfde-
geslagverhoudings) “en die  
manier waarop dit binne die NG 
Kerk ontvang en toegepas, verstaan 
en teengestaan word … polarisasie 
en antagonisme laat toeneem in die 
kerklike verhoudinge onderling.”

As assessor van die Namibiese 
Sinode en voorsitter van die taakspan 
wat na hulle buurland gestuur is, 
was dit Strauss wat die ASM namens 

Namibië versoek het om ’n “onder-
neming te gee om die mees toepaslike 
en kerkordelike wyse te vind om ’n 
moratorium op die AS 2019-besluit te 
plaas”.

Die versoek op ’n moratorium op 
die NG Kerk se besluit oor selfde-
geslagverhoudings is met min geesdrif 
ontvang. “Het Namibië, toe hulle 
hierdie besluit geformuleer het, na 
die lang proses van bykans 25 jaar in 
die NG Kerk gekyk?” wou een van die 
afgevaardigdes in reaksie op die voor-
stel weet. “Waar daar by verskillende 
sinodes teologies geworstel is oor 
hierdie saak, Skriftuurlik geworstel is 
oor hierdie saak …”

In ’n geskrewe reaksie op die 
gesprek met Namibie het die  
Algemene Sinode Moderamen gesê 
hulle “het nie ’n kerkordelike mandaat 
om besluite van die Algemene Sinode 
op te skort nie. Op weg na die Al-
gemene Sinode van 2023 is daar egter 
geen prinsipiële besluit wat sinodes, 
ringe en gemeentes die geleentheid 
ontneem om verder te onderskei en 
besluite in hulle eie konteks te neem 
nie,” luidens die ASM-reaksieStrauss 
is deur ds Nelis Janse van Rensburg, 

die voorsitter van die mo- 
deramen, kans gegee om op die terug- 
voer te reageer. Hy het verduidelik 
dat hy meen die 2019-besluit ’n breër 
“kultuuroorlog” in die hand werk (“dit 
is regs opgesit teen links,” verduidelik 
Strauss).

Die leraar van Windhoek was later 
dieselfde aand positief oor die besoek 
in geheel. Hy het die aanvanklike 
gesprek wat die ses-lid Namibiese 
afvaardiging met onder meer Janse 
van Rensburg oor die loop van twee 
dae gehad het, uitgesonder. “Die 
ouens het vir ons baie tyd begroot en 
hulle het baie moeite gedoen om ons 
goed uit te luister,” het Strauss aan 
Kerkbode gesê.

’n Tweede onderwerp op die tafel 
(wat teologiestudente aan universiteite 
mag leer) het ook heelwat praatwerk 
geverg, maar stappe waarmee die 
Algemene Kuratorium, die bestaande 
oorsigliggaam, besig is, word goed 
ontvang, volgens twee ingeligdes met 
wie Kerkbode gesels het.

Terwyl beide die 2019-besluit en 
teologiese opleiding stellig onder 
lidmate en kerkrade in al die kerk se 
ander nege streeksinodes bespreek 

word en ook by die onlangse streek-
sinodale sittings in die Vrystaat en 
Noord-Kaapland groot aandag gekry 
het, het Namibië se taakspan verder 
gegaan in dié sin dat hulle in Maart 
hulleself ’n spertyd gestel het: om teen 
November te besluit of hulle die NG 
Kerk sal verlaat.

Oor die intense gesprek met 
die Namibiese taakspan wat die 
ASM-ontmoeting voorafgegaan het, 
het Janse van Rensburg aan die verga-
dering gesê: “Ons het met soveel erns 
na die (Namibiese) sinode geluister 
omdat dit een van die tien samestel-
lende sinodes is waarvoor ons baie 
respek en waardering het. Ons het ’n 
baie diep verbondenheid aan die land 
… dis nie die buiteland nie. Dit is nie 
iemand ver nie, dis ons. En dit is ons 
kerk. So ons het met daai verantwoor-
delikheid geluister.”

Oor wegbreek van die NG Kerk 
sê Strauss kort voor sy tuisvlug dat 
daar nog ’n paar maande oor is voor 
die besluit geneem moet word. “Die 
eenheid in Christus is vir ons die heel 
belangrikste,” aldus Strauss.

Maratongesprek om eenheid te behou
Namibië-span vlieg na SA

Nie reën, koue of beurtkrag kon ’n demper plaas op die Murray-Jubileumdag wat onlangs by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington gehou is nie. Op Vrydag 6 Mei is 
die wye nalatenskap van die nasate bekyk van die Skotse predikant wat vanjaar 200 jaar terug Suid-Afrika sy tuiste gemaak het. Foto: DJ MULLER  Sien fotoblad op bl 13.

Murrays se spore loop wyd

>> Vervolg op bl 15
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Geld stroom in vir droogtehulp, 
gesprek oor kerkverband duur voort
HELÉNE MEISSENHEIMER

Die landwye reaksie op die NG 
Kerk in Noord-Kaapland se 
Rampdroogteprojek het alle 

verwagtinge oortref, te blyke uit ver-
slae wat by die onlangse streeksinode 
gedien het.

Meer as R11 miljoen is ingebring: 
“’n Verslag kan nie vasvang wat 
werklik gebeur het nie … die golf van 
welwillendheid en deernis … woorde 
is te min om dit alles te kan ver-
woord,” skryf ds Kobus van Tonder, 
voorsitter van die ad hoc Taakspan 
Gemeenskapsversorging in sy verslag 
aan die sowat 150 afgevaardigdes wat 
op 9-13 Mei in Kimberley vergader 
het.

Sy span van nog twee leraars en sy 
vrou Hanelie het aan die einde van 
2019 saam met landbou- 
organisasie Agri Noordkaap en die 
NG Kerk in Noord-Kaapland se kerk-
like maatskaplike organisasie, Caritas, 
met fondsinsamelingsprojekte begin 
om humanitêre hulp in die streek te 
verleen.

In drie jaar is meer as R5,7 miljoen 
se fondse aan 21 hulpbehoewende ge-
meentes in die streek uitbetaal. Skool- 
en koshuisgelde en studentegeld was 
’n groot nood – R3,6 miljoen is aan 
die Studente-Droogtehulpfonds uit-
betaal om hiermee te help.

Die projek maak hom emosioneel, 
vertel nog een van die spanlede, ds 
Marais Kluge: “Ek het in drie jaar 
van betrokkenheid by hierdie ad hoc 
taakspan meer gesien wat die kerk van 
die Here moet wees as in my hele lewe 
… die projek was ’n wonderwerk wat 
ons sien gebeur het!”

’n Miljoen rand het ook gegaan na 
Agri Noordkaap wat dit weer in die 
vorm van koopbewyse vir die aan-
koop van kruideniersware na plaaslike 
besighede gekanaliseer het. Sodoende 
kon plaaslike ekonomieë aan die gang 
bly.

Agri Noordkaap se president, Nicol 
Jansen, het gesê “dit was werklikwaar 
’n baie geseënde projek wat ’n enorme 
verskil gemaak het”.

Hoewel die veld mooi herstel 
toon na goeie reënval die afgelope 
somer, wag ’n lang pad op die pad 
na herstel, waarsku Jansen. Boere se 
uitdagings sluit in kredietverskaffers 
wat ongeduldig raak, verminderde 
veekuddes en berge skuld.

Daarom voorsien hulle dat hier- 

die Rampdroogteprojek nog gaan 
voortgaan maar met ’n sterker fokus 
op heropbou en pastorale sorg, sê ds 
Christo Jonck van die Sinodale Kom-
missie vir Hulpdienste (SKHD) wat 
ook op die taakspan is.

Kerkverband: Spanning met Al-
gemene Sinode
Die afgelope weeklange sinodesitting 
was ’n versoeningsgesinde saamtrek 
wat in die ouditorium van ’n charis-
matiese kerk met sitplek vir 800 gehou 
is. Aan die einde van ’n tweedaglange 
bespreking oor Skrifgesag en herme-
neutiek (hoe verstaan ons die Bybel) 

het voorsitter ds Kobus Conradie 
opgemerk “moet tog asseblief nie dat 
ons vir mekaar vinger wys nie … ons 
glo en vertrou dat ons ’n weg (met 
verskillende) perspektiewe … sal kan 
oorleef.”

Die afgevaardigdes het gestem dat 
daar met beide die Algemene Sinode 
asook dolerende gemeentes in hulle 
streek oor kerkverband gepraat moet 
word vóór die volgende streeksino- 
dale-saamtrek.

“Die NG Kerk in Noord-Kaapland 
is hartseer en ontstig oor die spanning 
en wantroue wat tussen die Algemene 
Sinode en die sinodes en gemeentes 
van ons NG Kerk die afgelope tyd ont-
staan het,” lui een van verskeie voor-
stelle wat eenparig aanvaar is. “Ons 
treur oor die moontlike oneer wat dit 
aan die Here se Naam kan bring. Ons 
treur oor die seer en ontsteltenis van 
sommige kerkrade, ampsdraers en 
lidmate.”

Ds Rudi Janse van Vuuren, touleier 
by die Taakspan Sinodebeplanning, 
het die uitkoms van die gesprekke 
vir Kerkbode as volg saamgevat: “Die 
Noord-Kaap koop in by die Algemene 
Sinode … (ons) gaan nie uit die breër 
verband uitklim nie, maar ons gaan 
met die Algemene Sinode ’n pastorale 

Sinode Noord-Kaapland

Dr Carel Boshoff, as voorsitter van die sinodale kerkordekommissie, in gesprek met ondervoorsitter ds Peet Louw en voorsitter ds 
Kobus Conradie tydens die tweedaglange gesprek oor ondermeer  Skrifgebruik en -gesag by die 21ste sinodesitting van die NG Kerk in 
Noord-Kaapland.                                                                                                                                                                                                                                 Foto’s: HELÉNE MEISSENHEIMER  

82 
gemeentes (17 sonder leraar) 

69 
dienende leraars (Drie van die leraars 
het gedurende die week tydens 
spreekbeurte as synde van dolerende 
gemeentes geïdentifiseer.) 

Vir byna 40% van die afgevaardig-
des was hierdie hulle eerste sinode 
in Noord-Kaapland en vir ’n hele paar 
onder hulle was hierdie hulle eerste 
sinode. Skaars twee jaar in die bedie- 
ning en nog net ’n paar maande leraar 
op Carnarvon, tel ds Marli Badenhorst 
onder laasgenoemde. Gevra wat sy van 
die ervaring huis toe neem, het sy aan 
Kerkbode vertel buiten dat sy baie ge-
leer het, het die belewenis opnuut vir 
haar bevestig “hoe belangrik dit is om 
te onthou dat elke gemeente deel van 
die groter liggaam van Christus is”.

NOORD-KAAPLAND: Vinnige feite

Ek het in drie jaar 
van betrokkenheid by 
hierdie ad hoc taak-

span meer gesien wat 
die kerk van die Here 
moet wees as in my 
hele lewe... die pro-

jek was ’n  
wonderwerk wat ons 

sien gebeur het! 

“
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pad soek dat ons mekaar kan vind.”
Die sinode het ook besluit om te 

kyk hoe die gesprek oor hereniging 
met die VGK weer op die tafel kan 
kom na dit grootliks skipbreuk gelei 
het met die buitengewone sinode van 
2015.

Orania se Boshoff lei gesprek
Die sinode was volgepak met daglange 
besprekings en saans was daar ver-
gaderings van tydelike kommissies. 
In die agenda van 330 blaaie was 
sake soos die eiesoortige aard van die 
kerk, ’n nuwe sinodale struktuur vir 
Noord-Kaapland, Skrifgesag en  
-gebruik, die Algemene Sinode, 
dolerende gemeentes en missionale 
kerkwees gelys.

Die gesprek oor onderlinge ver-
skille oor Skrifgebruik en -gesag was, 
nes in ander sinodale streke van die 
NG Kerk, ’n groot besprekingspunt. 
Die gesprek is oor twee dae gelei deur 
dr Carel Boshoff, voorsitter van die 
Sinodale Kerkordekommissie (SKOK), 
een van vier sinodale kommissies vir 
die NG Kerk in Noord-Kaapland. 
Daar is nie ’n moderatuur soos in die 
ander tien sinodale streke nie.

SKOK het vroeg in 2019 ’n 
buitengewone sinodesitting aan-
gevra onder meer oor “die woelinge 
in die kerk rondom besluite van die 
algemene sinode” soos die agenda dit 
verwoord.

Boshoff het aan die hand van ses 
vrae die afgevaardigdes genooi om aan 
die gesprek deel te neem, “die belang-
rike ding is nou waar almal vir almal 
hoor … sodat ons kan sê só lyk dit in 
die Noord-Kaap,” het hierdie ouder-
ling van NG gemeente Orania gesê.

 
Terugvoer oor twee jaar 
Tydens die besprekings het dit geblyk 
daar is ongemak by van die streek se 
gemeentes oor die Algemene Sinode 
se hantering van die interne teologiese 
geskille oor selfdegeslagverhoudinge 
en Skrifgesag. Teen die einde van die 
week het die afgevaardigdes eenparig 
besluit Noord-Kaapland se kerkorde-
kommissie sal voor die volgende 
sinodesitting met die Algemene 
Sinode in gesprek tree om die oor-
sake te identifiseer wat “hartseer en 

verdeeldheid veroorsaak het” en dit 
aan te spreek.

Die Sinodale Kommissie vir Bedie- 
ningsondersteuning sal leiding neem 
sodat gespreksgeleenthede in gemeen-
tes geskep word om oor hierdie sake 
te praat. Daar gaan ook met dolerende 
gemeentes in gesprek getree word.

Na twee jaar sal beide kommissies 
oor die verloop van hierdie gesprek-

ke by Noord-Kaapland se volgende 
sinodesitting terugvoer gee.

“Ons moet nederig wees”
Tussendeur elke dag se gesprekke het 
lede van taakspanne verslag gedoen 
oor verskillende sake. Een van hulle, 
ds Bootjie Booysen, voorsitter van die 
Taakspan Aktuele Sake, het terugvoer 
gegee oor die rol van hermeneutiek 

(Skrifverstaan en -hantering). “Ons 
moet onthou ons lees almal die Bybel 
met ’n bepaalde bril as gevolg van ons 
opvoeding, ons agtergrond … wie ons 
is,” het hy verduidelik. Oor gerefor-
meerd wees het hy gesê dit beteken 
“ons kom om die Woord saam met 
mekaar … en ons lees die Bybel in 
die lig van die totale Bybel. God vra 
van ons om werklik te swoeg met sy 
Woord … maar ons moet nederig 
wees … as gereformeerdes om te dink 
net ek ken sy wil … dit is gevaarlik”.

 
Nuwe leierskapstruktuur ondersoek
Noord-Kaaplandsinode het nie soos 
ander sinodes ’n uitvoerende lei-
erskap- model nie. Daar is wel vier 
kommissies met taakspanne, maar 
hierdie model het gebreke getoon 
tydens die Covid-pandemie toe die 
beplande sinodesitting nie weens 
inperkingsmaatreëls kon plaasvind 
nie. Die kommissies kon nie terugvoer 
gee oor hulle werksaamhede nie en 
nuwe opdragte kon nie gegee word 
nie. Die behoefte is daar vir ’n kritiese 
gesprek dat die sinode sy struktuur en 
leierskapsisteem herbedink, het Janse 
van Vuuren aan die afgevaardigdes 
verduidelik.

’n Koördineringsgesprek-
groep, bekend as die Sinode van 
Noord-Kaapland se deputate (ou ge-
reformeerde woord), gaan oor die vol-
gende twee jaar werk aan ’n moontlike 
nuwe leierskapsmodel.

Gehoor in die sinodesaal
TEENSPOED: “Covid het ons op ’n plek gebring wat 
ons nie ken nie en nie verstaan nie.” – ds Christo 
Jonck van Kuruman wat in een maand 15 begraf-
nisse gehad het.

OORDEEL: “Ek verskil nie dat ons uit genade gered 
is en sy liefde moet uitleef nie, maar as ek sê iets is 
verkeerd, veroordeel ek nie. Ek vind dit moeilik om 
’n standpunt in te neem vir iets wat in die lug hang, 
want as my gemeente selfdegeslagverhoudings nie 

goedkeur nie en sulke lidmate kom … hoe moet ek 
dit hanteer?” – Ds Gert Barnard.

MIDDELGROND: “Van my seun twee jaar terug uit 
die kas geklim het, het ek ’n reis met hom begin. 
Toe ek vir hom vra hoekom, het hy gesê: “Ek kan 
maar net verklaar dat ek deel van die gebroke 
wêreld is.” Is ons nie maar almal deel van die 
gebroke wêreld nie? Kom ons laat ook ruimte vir 
die middelgrond, vir ons wat sê ons weet nie” – Ds 

Ruan du Plooy.
HEELWORD: “Ek het ’n bietjie stukkend hier in die 
Noord-Kaap aangekom. Dit is een sinode waar ek 
beleef het dat dominees kan kom heel word, waar 
dominees kan kom leer, want ons is klein genoeg.” – 
Ds Rudi Janse van Rensburg van Prieska.

GOD: “Ek wil nie in ’n kerk wees wat nie nuut dink 
oor God en sy genade en sy betrokkenheid nie.”  
– Prof Hannes Knoetze.

Esté van der Merwe en Sandra Walles wys die hemde wat hulle kerklike maatskaplike 
hulporganisasies Caritas bemark ten bate van die Droogterampfonds vir ds Stronkie van 
Wyngaard van Askham-Noenieput in die Kalahari.                                                                                                                                

Ds Bootjie Booysen deel sy mening met die Ring van Upington tydens een van vele kere 
tydens die sinodesitting wat in ringsverband gesprek gevoer is oor ’n verskeidenheid sake 
soos kerkverband en ’n moontlike nuwe leierskapstruktuur vir die streeksinode.

Ons moet onthou 
ons lees almal die 

Bybel met ’n bepaal-
de bril as gevolg van 
ons opvoeding, ons 
agtergrond … wie 
ons is, ons kom om 

die Woord saam met 
mekaar … en ons lees 

die Bybel in die lig 
van die totale Bybel.

“
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Die Blignaut-familie wat twee huise van  
ons af gewoon het, het my met oop  

hande verwelkom. Ek was baie keer plaas  
toe saam met hulle. Hulle is die rede waarom 

ek vandag verslaaf is aan biltong!

“

Jaco Strydom gesels met Sandile Mnisi 

Sandile Mnisi: 
Hy beweeg  
oor grense

“Ons bly in ’n baie mooi 
land en die diversiteit 
maak dit nóg mooier!” 

sê Sandile Mnisi wat onlangs gelegi-
timeer is. Hy het teologie studeer by 
Tuks en preek die afgelope paar jaar 
amper elke Sondagaand by Melville 
Kruisgemeente, ’n NG kerk in Jo-
hannesburg. Sondagoggende is hy by 
VGK-gemeentes in Soshanguve en op 
ander plekke.

“Daar is ’n groot tekort aan domi-
nees in die VGK,” sê hy en vertel van 
’n sinodale gebied waar daar tans 
meer as 50 gemeentes is sonder ’n 
predikant.

Sandile se moedertaal is Ndebele, 
maar hy kan vier ander tale vlot praat. 
Ons gesels in Afrikaans. Ek vra hom 
uit oor sy grootwordjare.

“Ek is deur my ouma en oupa 
grootgemaak, my pa en ma was baie 
jonk toe hulle my gehad het en was 
meestal afwesig in my lewe. Ek was 
die oudste kind van twee, ongeluk-
kig is my jongste boetie oorlede.” sê 
Sandile. Later is ook sy oupa oorlede, 
en onlangs sy ouma.

Tans pendel hy tussen twee huise, 
sy ouma-hulle se huis in Soshanguve 
en die huis langs Melville Kruis-
gemeente in Johannesburg.

Sandile ken van “met twee voete in 
verskillende wêrelde staan”.

Hy vertel van sy kinderjare in 
Walmer waar hulle op daardie stadi-
um die enigste familie van ’n ander 
kleur in die woonbuurt was. “Dit was 
’n bietjie rof in terme van rassisme,” sê 
hy, “maar ek het goeie vriende gehad 
met wie ek kon speel en kuier. Die 
Blignaut-familie wat twee huise van 
ons af gewoon het, het my met oop 
hande verwelkom. Ek was baie keer 
plaas toe saam met hulle. Hulle is die 
rede waarom ek vandag verslaaf is aan 
biltong!”

Dit was by ’n jeugweek van Hoër-
skool Pretoria-Noord waar hy die 
eerste keer gevoel het dat die Here 
hom roep. “Dit het rof gegaan by die 
huis,” sê hy, “en die worship daai week 
het my diep geraak. Die ou wat in 
die aande gepreek het, het oor en oor 
gesê, ‘die Here is lief vir jou, die Here 
is lief vir jou, die Here is lief vir jou …’ 
Op ’n manier het daai woorde gestuck 
en het ek deep down besef die Here 
is lief vir my! Dit het my hele lewe 
verander. Ek het besluit ek wil ook 
soos daai ou wees, ek wil ook eendag 
iemand wees wat rondgaan en vir 
mense daarvan vertel.”

Dit was moeilike jare. Hy onthou 
hoe ’n “groot oom” op ’n dag saam 

met die polisie hulle voordeur oop-
geskop het. Vir ’n tyd lank moes hy by 
’n vriend gaan woon. “Die vriend van 
my se ma was ’n ware prayer warrior,” 
sê hy. “Sy het altyd gesê, Sandile, kom 
hier dat ek vir jou bid! Die tannie was 
een van die mense wat ’n groot in- 
vloed op my geestelike lewe gehad 

het.”
Na skool wou hy aanvanklik ’n sjef 

word, maar dinge het nie uitgewerk 
nie. Hy vertel van ’n dominee wat 
’n belangrike rol in sy lewe gespeel 
het: “Ds Norman Motloutsi was die 
dominee in Soshanguve, hy het my 
storie geken en geweet van my eintlike 

droom om vir die Here te werk, hy 
het my gelei om teologie te swot en 
my baie gehelp met ’n klomp van my 
geloofsvrae.

“’n Baie slegte ding het gebeur 
tydens my eerste jare op fakulteit en 
ek was erg depressief,” sê Sandile. 
Hy het in hierdie tyd ernstig begin 
wonder oor die pad wat hy besig was 
om te stap. Maar toe kom die volgen-
de draaipunt in sy lewe. ’n Vriendin 
wat saam met hom studeer, het hom 
saamgenooi op ’n vakansie-uitreik van 
MES in Hillbrow.

Sandile vertel hoe die kinders van 
Hillbrow hom gered het. Hulle het 
hom weer laat besef dat die Here hom 
liefhet en dat daar ’n roeping op sy 
lewe is.

Nog iemand wat ’n groot invloed 
op Sandile se lewe gehad het was Ben 
Klut, die dominee by Melville Kruis-
gemeente. Sandile het saam met Ben 
se dogter Jana teologie studeer. Op ’n 
dag nooi Ben hom vir ete en bied hom 
’n pos by die gemeente aan. “Ds Ben 
Klut het ’n groot invloed gehad op my 
lewe, hy het vir my baie geleer, onder 
andere dat kerkwees oor meer gaan 
as oor dit wat in kerkgeboue gebeur,” 
sê hy.

Hy vertel ’n klomp verhale van 
lesse wat hy geleer het in die inten-
sionele-gemeenskap in die huis langs 
Melville Kruisgemeente – waar hy 
vandag steeds betrokke is as leier. Van 
sy grootste lewenslesse het hy by die 
diverse mense wat daar saam woon 
geleer. “Dis maar partykeer moei-
lik, maar daar is ook baie om te leer. 
Erick du Toit, ’n dominee wat destyds 
daar saam met ons gewoon het, het 
my soveel oor community geleer,” 
sê Sandile, en vertel van sy grootste 
droom om eendag soortgelyke huise 
in Soshanguve te begin.

Sandile se passie is aansteeklik. 
Wanneer hy praat oor die Here, die 
potensiaal van die kerk en sy liefde vir 
die mense van ons land, blink sy oë. 
Al die ongeregtigheid, wreedheid en 
armoede ontstel hom, maar juis dít 
maak dat hy hier wil wees. Dit is vir 
hom belangrik dat die kerk ’n plek van 
hoop is, ’n gasvrye plek wat uiteenlo-
pende mense laat tuisvoel.

Waaraan hou jy vas as dit rof gaan? 
vra ek.

“Woorde wat my ouma vir my gesê 
het voor haar dood: ‘You are a destiny 
child, you are my answered prayers, 
never forget that.’”
Ds Jaco Strydom is verbonde aan die 
Echo-jeuggemeenskappe en die NG 
Gemeente Villieria.
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KOMMENTAAR Kobus Conradie

Samel betroubare data in. En 
benader die probleem holisties 
deur middel van koalisies.

Dit is drie praktiese aspekte wat 
blyk uit ’n onlangse verslag oor ’n 
gesprek wat begin soek het na toe-
paslike reaksies vanuit die geloofs-
gemeenskap tot die uitdagings van 
toenemende haweloosheid.

Die fokus was die Kaapse Metro, 
maar die temas was – ongelukkig – 
nasionaal relevant. “Haweloosheid 
is ’n simptoom van ’n gebroke 
samelewing waaraan ons almal 
behoort,” lui ’n uittreksel uit ’n 
voorlopige verslag wat onlangs deur 
dr Braam Hanekom van die Sentrum 
vir Publieke Getuienis uitgereik is. 
“Dit is die resultaat van gebroke 
huisgesinne, gebroke gemeenskappe 
en gebroke en oneffektiewe strukture 
en instellings.”

Die verslag het gevolg op ’n kon-
ferensie oor haweloosheid wat on-
langs in die Groote Kerk in Kaapstad 
aangebied is, in samewerking met 
die Sentrum vir Publieke Getuienis, 
MES, Straatwerk en nog verskeie rol-
spelers (wat ds De la Harpe le Roux 
van die Torings van Hoop-gemeente 
in Bloemfontein ingesluit het). Daar 
is by die geleentheid ook na die 
stemme van voormalige haweloses 
geluister, luidens die verslag.

Die doel is om die duisende 
haweloses in ons midde te help, 
maar nie vanuit ’n hoogte nie: “Die 
kerk sal op reis moet gaan en dit 
gaan vra dat ons fisies veel nader aan 
hierdie hawelose gemeenskappe sal 
moet beweeg,” luidens ’n versoek wat 
sedertien aan gemeentes uitgestuur 
is en wat Kerkbode graag hier eggo.

“Hoe verander ons ons eksklu- 
siewe ruimtes na ware inklusiewe 
ruimtes? Die aanbod van oortol-
lige kerkgeboue en -ruimtes is in 
detail bespreek, asook omvattende 
en holistiese strategieë wat kul-
mineer by die herintegrering van 
haweloses in die breë samelewing,” 
verduidelik Hanekom. “Ons soek 
dringend gemeentes wat bereid is 
om hulle hande ‘vuil te maak’ en in 
die ‘messiness’ van so ’n reis betrok-
ke te raak. Dit hoef nie chaoties te 
wees nie. Ons soek gemeentes wat 
bereid is om klein lewegewende 
gemeenskappe te bou. Verhoudinge 
is hier die sleutel. Intussen moet ons 
veel beter data oor die uitdaging 
insamel en dringende gesprekke 
behoort nou met die stad te volg.”

Haweloosheid: 
Goeie data, sterk 
koalisies … en 
vuil hande Moenie net kampe maak 

vir ‘reg’ en ‘verkeerd’

Daarom moet ons 
steeds in ’n gees van 

liefde en begrip 
bereid wees om, 

terwyl ons na God 
luister, ook na 

mekaar te luister ...

“

Met dankbaarheid kan ons 
as sinode terugkyk op ’n 
vergadering wat uit ’n aan-

vanklike gevoel van onsekerheid en 
beklemming by afgevaardigdes oor 
wat die uitkoms van die vergadering 
kon wees, gegroei het tot ’n belewe-
nis van deernis, verdraagsaamheid 
en gewilligheid om met mekaar op 
weg te bly en ook saam te soek na 
wat God vir ons en deur ons wil sê.

’n Belewenis wat bevestig is deur 
’n gewilligheid om eerlik na mekaar 
te luister en ’n weiering om toe te 
laat dat daar verwydering tussen 
ons ontstaan, omdat ons roeping as 
getuies van God en sy koninkryk 
ons dring om uit een mond ons 
belydenis te laat hoor. Ons temalied 
Flam 387 “Hier is die kerk”, wat 
daagliks tydens die vergadering ge-
sing is, het hierdie ervaring dat ons 
as kerk hier is ter wille van Christus, 
verder versterk.

Reeds vroeg in die vergadering 
het ons as Sinode Noord-Kaapland 
vir mekaar duidelik uitgespel dat ons 
ten opsigte van kwelvrae wat tans in 
die kerk gevra word:
• ons onsself as kerk nie vasgeloop 
ervaar nie;
• ons ons verbintenis tot die Bybel 
as God se Woord en as bron van 
bestaan bevestig;
• ons in ons Skrifverstaan erken dat 
ons nie alle kennis in pag het nie 
en daarom saam soekend op weg 
wil wees om die Skrif duideliker te 
verstaan;
• ons aanvaar dat plaaslike kerke/
gemeentes steeds met dwingende 
kwelvrae worstel en hulle waar 
nodig vir bystand tot die ring of 
sinode wend;
• ons ons band met gemeentes en 
ringe bevestig en versterk;
• met die algemene sinode in 
gesprek wil bly oor sake wat kwelling 
by lidmate veroorsaak.
 
Ook wil ons duidelik sê: 
1. Die NG Kerk in Noord-Kaap-
land is hartseer en ontstig oor die 
spanning en wantroue wat tussen 
die Algemene Sinode en die sinodes 
en gemeentes van ons NG Kerk die 
afgelope tyd ontstaan het. Ons treur 
oor die moontlike oneer wat dit aan 
die Here se Naam kon bring. Ons 

Uit die Noord-Kaap:

treur oor die seer en ontsteltenis 
van sommige kerkrade, amps-
draers en lidmate. (“As een lid ly, 
ly al die lede saam …” –  
1 Korintiërs 12:26).

2. Die NG Kerk in Noord-Kaap-
land versoek die Algemene 
Sinode om met hulle volgende 
sitting oor hierdie spanning en 
wantroue te besin en ernstig na 
die wil van die Here te soek met 
die doel om hierdie spanning en 
wantroue wat ontstaan het, aan te 
spreek. Die oorsake wat hierdie 
hartseer en verdeeldheid ver- 
oorsaak het, moet geïdentifiseer 
en aangespreek word. Die wyse 
waarop hierdie aangeleentheid 
hanteer word, moet ’n getuienis 
wees van hoe die kerk van Chris-
tus moeilike vraagstukke in die lig 
van die evangelie hanteer.

3. Die NG Kerk in Noord-Kaap-
land wil met die ander sinodes 
wat deel van die Algemene 
Sinode is, hande vat en saam met 
toewyding en in nederigheid na 
die leiding van Christus, die Hoof 
van die kerk, soek en saam in 
gehoorsaamheid voor die gesag 
van die Woord buig en die leiding 
van die Gees volg.

4. Die NG Kerk in Noord-Kaap-
land wil haar gemeentes in staat 
stel om deel van hierdie proses te 
wees. Die sinode besluit dus om 
ons gemeentes te help om self ook 
in ’n proses van geloofsonder-
skeiding na die wil van die Here 
te soek.

As Sinode Noord-Kaapland 
het die hartseer en trauma wat 

ons lidmate en gemeentes oor 
die afgelope jare ervaar het as 
gevolg van jarelange droogte en 
die Covid-pandemie, ons weer 
diep onder die indruk gebring 
van ons eie gebrokenheid en 
weerloosheid. Eweneens het ons 
ook baie bewus geword van die 
feit dat God ons in hierdie krisisse 
nooit los nie, maar juis in die 
nood geleenthede geskep het waar 
ons lidmate en gemeentes met 
dade van liefde en omgee, God 
se liefde duidelik sigbaar gemaak 
het. (Oepke Noordmans: God 
buig ons ellendes om ten goede.)

Die bydraes van onder- 
steuningsdienste soos Caritas, 
die Droogtehulpprojek, asook 
professionele medewerkers en 
gemeentes van buite ons sinodale 
gebied was in hierdie uitreike van 
onskatbare waarde.

Die Sinode Noord-Kaapland 
het met dankbaarheid kennis 
geneem dat daar met groot kerk-
like verantwoordelikheid toesig 
gehou word oor die opleiding van 
bedienaars van die Woord.

Die Sinode Noord-Kaapland 
het besef dat ons as gelowiges wat 
almal eerlik God se stem wil hoor, 
moet erken dat ons nie sommer 
goedsmoeds mekaar in kampe 
van reg of verkeerd mag plaas 
nie. Daarom moet ons steeds in 
’n gees van liefde en begrip bereid 
wees om, terwyl ons na God 
luister, ook na mekaar te luister, 
asook na ander kerke en ook 
met húlle waar die gesprek in die 
verlede doodgeloop het.

Verandering, vernuwing en 
herstel is nie iets wat onmiddellik 
kan gebeur nie, maar is ’n proses 
wat soms tyd neem om plaas te 
vind. In die lig hiervan moet ons 
as kerk ook bereid wees om met 
groot geduld te wag terwyl Chris-
tus sy kerk op sy manier lei. 
 
Ds Kobus Conradie van Keimoes 
is verkies as voorsitter van die 
afgelope 21ste streeksinode van die 
NG Kerk Noord-Kaapland. Hierdie 
is ’n geredigeerde weergawe van sy 
“herderlike brief ” wat na gemeen-
tes in die streek gestuur is na die 
sinodesitting. – Red.
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Nelis Janse van Rensburg

Toe die vierde deel van die Zon-
do-verslag op Vrydag 29 April 
bekend word, was dit amptelik: Daar 

is onbetwisbare bewyse gelewer dat die 
regering en die ANC hulle skuldig gemaak 
het aan uitgebreide korrupsie.

Tot op hierdie Vrydag was dit nog be-
weringe, of straat- of koerantstories. Maar 
hier het ’n regter dit nou bevind na afloop 
van ’n uitgebreide ondersoek. En die be- 
vinding dui aan dat dit nie op ’n klein 
skaal gedoen is nie, maar omvangryk. 
Eintlik het ons dit lankal geweet, maar 
nou staan dit daar geskryf, bevind in ’n 
regterlike verslag. Die mense wat verkies is 
om na ons bates en belange om te sien, het 
ons uitgebuit.

Die astronomiese bedrae geld wat 
verkwis is en spandeer moes word aan die 
opbou van die infrastruktuur van die land, 
die ontwikkeling van die ekonomie en die 
welsyn van die burgers van die staat, dui 
op diepgaande morele verrotting in die 
geledere van die regering en die regerende 
party.

Dat die parlement ook sy morele gesag 
verloor het, was maar net die logiese 
uitkoms nadat soveel mense as gevolg van 
skelmstreke gekompromiteer was. Hoof-
regter Zondo se verslag laat ook dan geen 
twyfel nie dat die parlement ernstig gefaal 
het om sy toesighoudende verantwoorde-
likhede na te kom.

Oor die gemeenheid en eerlose on-
derduimsheid waarmee die stroping van 
die staat se bates plaasgevind het, sou ’n 
mens lank kon uitwy. Die ongebreidelde 
arrogansie waarmee politici en amptenare 
hulleself en ander verryk het ten koste van 
die armstes van Suid-Afrika en vir so lank 
daarmee weggekom het, is nog ’n skandv-
lek op die geskiedenis van ons nasie.

Dat daar op die hoogste politieke vlak 
in Suid-Afrika met bedenklike strategiese 
visie verseker is dat die vervolgingsgesag 
ontmagtig is, die veiligheidsdienste 
ontkrag is en die toesighouers se monde 
gesnoer is, bewys dat bedrog sistemiese 
afmetings aangeneem het en meer en 
meer mense begin insuig het in ’n morele 
moeras.

Uiteindelik was dit die weerstand vanuit 
die burgerlike samelewing wat die alarms 
laat afgaan het en die regering, staats- 
diens, parlement en die regerende party 
tot verantwoording geroep het.

Bedrewe joernaliste het met die een 

Ons het ’n nasionale 
bekering nodig

Daar is in die geskiede-
nis van ons land hartseer 
voorbeelde van onkritiese 
solidariteit tussen die kerk 
en die staat. Te midde van 

groot magsmisbruik was die 
kerk se profetiese stem by 
te veel geleenthede stil.  
Gelukkig het die ekume-

niese kerk dikwels wel ern-
stig protes aangeteken teen 

magsvergrype.  

“

publikasie na die ander die bedrog 
oopgevlek. Uit hierdie verhale tree daar 
gelukkig ook ’n aantal eerbare helde uit 
die amptenary en politieke geledere na 
vore. Daar was inderdaad manne en vroue 
wat hulle persoonlike welstand en dié van 
hulle families op die spel geplaas het in 
verset teen die ontspoorde magte en kragte 
waarteen hulle moes opstaan. Daar het 
ook leiers na vore getree wat sterk weer-
stand gebied het en die waarheid erken 
en ontbloot het. Vryheid van spraak, ’n 
hoeksteen van ons demokrasie, het die 
ontbloting van duisende leuens moontlik 
gemaak.

Die onbehoorlike regering in ons land 
behoort elke Bybelleser te herinner aan die 
tyd voor die ballingskap in die geskiedenis 
van Israel en Juda in die Ou Testament. 
Het die profete van destyds dit dan nie 
juis teen die ekonomiese gevolge van die 
uitbuiting van armes, weduwees en vreem-
delinge gehad nie? Was die vals weegskale 
en mates waarmee gemeet is dan nie 
lynreg in stryd met die oeroue waarde-
sisteem van die volk van God nie? En het 
die profete van destyds dan nie hulle lewe 
gewaag om as God se rigtinggewers op te 
staan teen onreg in die land nie?

Daar is in die geskiedenis van ons land 
hartseer voorbeelde van onkritiese solida- 
riteit tussen die kerk en die staat. Te midde 
van groot magsmisbruik was die kerk 
se profetiese stem by te veel geleenthede 
stil. Gelukkig het die ekumeniese kerk 
dikwels wel ernstig protes aangeteken teen 

magsvergrype. Die SA Raad van Kerke het 
so tydens apartheid en die afgelope jare in 
die korrupsietyd ernstige morele weer-
stand gebied teen regeringslui en amptena-
re wat die staatskoffers geplunder het.

Die NG Kerk was deel van hierdie ge- 
samentlike protesstem wat gewaarsku het, 
gepleit het, weerstand gebied het, morele 
advies gegee het en opgestaan het teen die 
tirannie van korrupsie. Dat ook hierdie 
protes dikwels soos ’n stem roepende in 
die woestyn was, is nie te betwyfel nie. Dat 
daar ook geleenthede was waar die kerk 
sentrale protesfigure staande help hou het, 
lyk ook nou na ’n klein bydrae teen die 
omvang van korrupsie.

Wat ook al die gewig van die kerk se by-
drae in die nasionale verset was, nou is die 
tyd om daaraan verdere momentum te gee. 
Korrupsie gaan nie sommer verdwyn nie.

Magshonger word nie sommer net 
gestil nie. Die feit dat president Cyril 
Rhamaphosa en die vervolgingsgesag en 
die beleidmakers die regte stappe doen en 
die regte geluide maak, gaan nie die gesteel 
en uitbuiting beëindig nie. Korrupsie 
gaan nie deur meer polisielede en meer 
wette en selfs nie deur suksesvolle vervol-
gings beëindig word nie. Die siel van die 
nasie moet genees. Ons het ’n nasionale 
bekering nodig. Ons het ’n nuwe kultuur 
nodig, nuwe gewoontes wat van diefstal en 
bedrog ’n bose vyand maak.

In ons skole en kerke, trouens in elke 
plek van opvoeding, sal waarheid en 
eerbaarheid verkondig en ingeoefen moet 
word. ’n Heilige onverdraagsaamheid teen 
diefstal en oneerlikheid sal bevorder moet 
word, selfs teen die oënskynlik onskuldig-
ste vorme daarvan. Lede van die polisie-
diens sal weer simbole van selfrespek en 
integriteit moet word. Leiers sal hierdie 
hergevonde waardes moet modelleer en 
regeringsinstellings sal nuwe bedelings 
sonder bedrog moet ontwerp en bedryf. 
Gelowiges in regerings sal moet, onder-
wysers en verpleegkundiges sal moet. 
Die gewone mense van die land sal moet. 
Elkeen sal moet vra: Watter bydrae kan ek 
maak om eerlikheid te bevorder? Elkeen 
sal moet bepaal hoe hy of sy hulle stem 
kan gebruik teen korrupsie. Want só, soos 
nou, kan dit nie aangaan nie. 
 
Ds Nelis Janse van Rensburg is predikant 
van die NG Gemeente Welgemoed en voor-
sitter van die Algemene Sinode Moderamen.
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Bring my woorde warmte? 

JOHAN van Noordwes skryf:
Ek vind in gesprekke en lees-
stof al hoe meer mense wat 
hulle beroep op die wetenskap 
om hulle siening oor veral die 
selfdegeslagkwessie binne die 
kerk te informeer. Ek self is 
“pro-wetenskap”, maar wanneer 
dit op sy plek gebruik word. Die 
wetenskap is ’n wonderlike ma- 
nier om God se skepping te 
ontdek en om te leer ken wat “is”, 
maar as die gesprek gaan oor 
wat “behoort te wees” skiet die 
wetenskap te kort.

Ons bly in ’n gevalle wêreld 
wat smag daarna om herstel 
te word en alles wat “is”, is nie 
soos dit “behoort te wees” nie. 
Dr Frank Turek sê gereeld in 
sy praatjies: “Wetenskap self sê 
niks, dit is wetenskaplikes wat 
die praatwerk doen.” Om met 
’n (ekstreme, soos alle teorie 
getoets moet word) voorbeeld te 
illustreer, kan die wetenskap vir 
ons vertel wat die verskil tussen 
’n lewende en ’n dooie mens is, 
maar dit kan nie vir ons sê watter 
een beter (nader aan die ideaal) 
is nie. Dit is tog net molekules en 
energie wat van vorm verander 
wat die wetenskap betref.

Om te bepaal wat reg is, word 
onderliggende filosofiese oorwe-
gings gebruik. God leer ons in sy 
Woord dat die mens na sy beeld 
geskape is en dat die dood ’n 
vyand is. Die ateïstiese standpunt 
hierop is dat reg/verkeerd deur 
kollektiewe menslike voorspoed/
geluk gemeet moet word. Hier 
word moraliteit bepaal. Ek ver-
moed die ateïstiese standpunt is 
besig om in die kerk “ingesmok-
kel” te word.

‘Ateïstiese 
standpunt’ 
klink só

RUDI SWANEPOEL 

Ek gaan aanhou droom van 
warmte, ook in die kerk.
Ek gaan aanhou droom oor ’n 

kerk wat soos ’n kaggel, ’n braai- 
vleisvuur, ’n bonfire of selfs net ’n 
kers is.

Ek gaan aanhou om te wil weg-
hol van debatte oor wie by die vuur 
mag kom sit of met die vuurhout-
jies mag werk. 

Ek gaan aanhou hoop dat ek 
sal onthou dat daar ’n tyd was toe 
die Here my hart warm gemaak 
het met sy vergewende en onvoor-
waardelike liefde vir my.

 Ek bely dat daar ’n tyd was toe 
ek die massiewe fout gemaak het 
om te dink dat onvoorwaardelike 
liefde net my eie hart hoef warm  

te maak.
Ek gaan onthou dat elke liewe 

mens wat nog ooit geleef het en 
nog gaan leef, instinktief en spon-
taan en onskuldig en opreg gaan 
soek na warmte.

Ek gaan probeer besef dat ek nie 
op my eie ’n klomp kaggels aan die 
brand kan hou nie, dat ek dit saam 
met my susters en broers – die an-
der lede van die opgestane, warm 
liggaam van Christus – moet doen.

Wanneer ek praat, gaan ek die 
Here vra of my woorde warmte 
bring.

Wanneer ek opdaag, gaan ek 
bid dat my oë (die vensters wat my 
gesindheid verklap nog voordat ek 
’n woord vorm) hitte uitstraal.

Wanneer ek vat, gaan ek dit sag-
gies doen en probeer om my naaste 

nie te manipuleer of omvorm nie.
Ek gaan myself herinner wie die 

hittebron is.
Ek wil deel wees van ’n kerk wat 

deur mense opgesoek word omdat 
hulle wéét dat hulle daar warmte 
gaan vind.

Ek wéét dat daar genoeg vuur 
vir almal is. En altyd sal wees. 
 
Ds Rudi Swanepoel is leraar by 
die Andrew Murray Gemeente in 
Johannesburg.  
Die stuk hierbo is geskryf na afloop 
van ’n drie-dag byeenkoms van 
sinodale verteenwoordigers wat 
byeengebring is deur die Algemene 
Sinode van die NG Kerk se taak-
span wat moet aandag gee aan 
anti-rassisme, geregtigheid en 
versoening.

Voorgestelde dienslewering 
sonder befondsing deur Depar-
tement Maatskaplike Ontwik-

keling (DMO)
Die CMR Noord het tot op hede 

nog geen bevestiging ontvang vanaf 
die Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling (DMO) vir die uitbe- 
taling van subsidie aan die organisasie 
vir die finansiële jaar vanaf 1 April 
2022 tot 31 Maart 2023 nie.

Oor die afgelope 12 maande het 
die verhouding tussen CMR Noord en 
die DMO versleg as gevolg van onder 
andere die volgende omstandighede: 
kliënte wat sogenaamde klagtes oor 
CMR Noord by DMO gemaak het.

DMO het die organisasie sedert 
Junie 2021 ondersoek terwyl CMR 
Noord ten alle tye volle samewerking 
gegee het. DMO het tot op hede nog 
geen terugvoer oor die ondersoek 
gekommunikeer nie. CMR Noord het 
selfs opgevolg met prokureurskrywes 
met geen reaksie nie.

Die situasie het die beheerraad van 
CMR Noord genoop om in Februarie 
2022 ’n scenario sonder DMO- 
subsidie as ’n moontlike realiteit na  
31 Maart 2022 biddend te oorweeg.

Hierdie besluit het gelei tot die 
beplanning om dienste van die CMR 
Noord te herorganiseer.  

Die beheerraad van CMR Noord beves-
tig hiermee die volgende:

1. CMR Noord sluit beslis nie haar 
deure nie, maar is in ’n proses van die 
herorganisering van dienste sowel as 
personeel en sal voortgaan om dienste 
te lewer aan begunstigdes tot heror-
ganisering gefinaliseer is.

2. Alle nuwe aanmeldings sal oorweeg 
word, maar sal nie noodwendig deur 
CMR Noord hanteer word nie, aange-
sien hulpbronne beperk is.

3. Kerkaanmeldings via die kerk sal 
wel hanteer word aangesien die kerk 
ons vennoot is en bly.

4. Enige ander aanmeldings wat nie 
hanteer kan word deur CMR Noord 
nie, sal verwys word na die DMO toe.
Betrokke partye sal ingelig word van 
enige verwysings.

Die beheerraad wil die geleentheid 
gebruik om die gemeentes gerus te 
stel dat dienste aan alle begunstigdes 
geregistreer voor 31 Maart 2022 sal 
voortgaan in die interim. Alle nuwe 
aanmeldings sal hanteer word binne 
die kapasiteit van die organisasie.

Sodra die beheerraad meer duide-
likheid het oor die pad vorentoe wat 
DMO betref, sal dit aan u gekommu-
nikeer word.  
 
Enige navrae kan gerig word aan:  
> ds Danie Janse van Rensburg  
(Voorsitter: Beheerraad by  
danievr@lantic.net) en  
> dr Ronel Aylward  
(Algemene Bestuurder:  
CMR Noord by  
manager2@cmrn.co.za).

‘CMR Noord sluit nié haar deure’

Dr Ronel Aylward

CMR Noord, die NG Kerk se kerklike maatskaplike diensorganisasie in die Noordelike 
Sinode, se beheerraad het vanjaar ’n scenario waar na voortgesette dienslewering 
sonder ’n staatsubsidie gekyk moet word. 

Die wetenskap is ’n 
wonderlike manier  

om God se skepping 
te ontdek en om te 
leer ken wat “is”, 

maar as die gesprek 
gaan oor wat  

“behoort te wees” 
skiet die wetenskap  

te kort.

“

Die skrywe hieronder het in die sinodale  
nuusbrief Verskil van 13 Mei 2022 verskyn.
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NG Kerk in Noord-Kaapland sinodesitting 9-13 Mei 2022

Nuwe gesigte, ’n paar eerstes en ’n bietjie son

Ds Roné Vosloo van Kathu is een van 27 predikante vir wie hierdie hulle eerste sinode- 
sitting van die NG Kerk in Noord-Kaapland was. Sy en ander ringskribas bring hier hulle 
ring se stembriefies om getel te word in die geslote stemming vir ’n voorsitter by hierdie 
sinodesitting.

By die onlangse 21ste sinodesitting van die NG Kerk in Noord-Kaapland in Kimberley was min gesigmaskers te sien, maar op ander maniere was ’n mens tog bewus van die pandemie. 
Die middagetes is byvoorbeeld in bruin papiersakke bedien in plaas van as ’n aansitete. Dit het beteken dat afgevaardigdes die ete ook kon geniet buite die ouditorium van die City of 
Hope Christian Church waar die samekoms gehou is. Kerkbode het verneem die venue met sitplek vir 800 is gekies vir genoegsame spasie in die lig van pandemieverwante beperkings 
op binnenshuise byeenkomste. Foto’s: HELÉNE MEISSENHEIMER

Ds Rudi Janse van Vuuren verwelkom die president van die Agri Noord-Kaap landbou- 
organisasie, Nicol Jansen, wat die vergadering oor die redes vir die lang pad na herstel vir 
die plaaslike landbousektor kom toelig het.

Ook vir die eerste keer by ’n Noord-Kaaplandse sinode, was ’n afvaardiging vanaf die  
Portugese NG gemeente Angolana in Pomfret in Noordwes. Prof Hannes Knoetze het 
namens die groep opgetree.

Fernette Fourie van die sinodale kantoor het Maandagmiddag al die afgevaardigdes by 
die ingang na die ouditorium ontvang en die 330 blad-agenda oorhandig.  



  10  Aktueel 27 Mei 2022

Om uit die ghetto te  

hardloop na hoop
Björn Alexander het dit reggekry om (letterlik) uit sy hooplose omstandighede te 
hardloop. Vandag probeer hy om lewenslesse aan die jongmense in die Paarl leer. 

Om hoop te skep. Deur Conette le Roux

Björn Alexander het in Chicago 
grootgeword. “Dis nou in Paarl-
Oos en nié die een in Ame- 

rika nie!” En hy lag sy kenmerkende 
vrolike lag.

In sy Chicago gaan die pa’s glo win-
kel toe om melk te koop – net om dalk 
nooit terug te keer nie. Dit is ’n plek 
waar geweld en trauma deel is van die 
elkedagse lewe.

En, vertel Björn, tye van totale 
hooploosheid is volop.

“Ek het op laerskool ’n witrot as 
troeteldier gehad. Ek het hom oral 
met my saamgeneem. Hy was regtig 
my buddy, my vriend. Eendag het my 
ma saam met vriende by die huis gesit 
en drink. Om haar vriende te ver-
maak, het sy my buddy in ’n plastiek-
sak toegeknoop.

“Toe, voor my en my vriende, slaan 
sy hom dood teen die muur.

“Daardie gevoel van totale hoop-

loosheid sal ek nooit vergeet nie.”
 
Ontvlugting
Al dié dinge onthou Björn asof dit 
gister was. Maar vandag is hy die be- 
sturende direkteur van Hilltop Legacy, 
’n niewinsgewende organisasie wat 
die afgelope agt jaar hoop bring in die 
Paarl se swaarkrygemeenskappe.

Hy vertel verder oor sy grootword-
plek: “Ek het báie mense sien sterf. 
Mense wat voor my oë met ’n mes 
doodgesteek is. Ek onthou byvoor-
beeld ’n kind wie se ouer doodgesteek 
is omdat hy nie ’n sigaret vir iemand 
wou gee nie. En ’n vrou wat duidelik 
sopas verkrag is.”

Wanneer jy Björn vra hoe hy as 
kind met al dié trauma saamgeleef het, 
is sy antwoord eenvoudig: “Jy druk 
hom in ’n hoekie.”

Hy verduidelik dat hy nooit geleer 
is hoe om emosies te verwerk nie. “In 

die plek waar ons grootgeword het, is 
jy nooit geleer hoe om emosies te ex-
press nie. Al wat jy daarmee kon doen, 
was om dit diep weg te bêre. Niemand 
het jou help verstaan wat verskil-
lende emosies, dinge soos woede en 
hartseer, beteken nie. Later word jy 
baie gemaklik met woede, want dis 
eintlik die enigste emosie waaraan jy 
blootgestel word.”

Gelukkig vir Björn het hy in sy 
graad 8-jaar iets gevind wat hom 
gehelp het om al dié dinge op ’n ander 
manier te hanteer: Sy neef het hom 
aan landloop bekend gestel – en dít, 
vertel Björn, het om gehelp om te 
cope.

“Ek het die landloop baie, baie 
geniet. Dit was fun om ’n bietjie uit 
die gemeenskap weg te kom. Land-
loop het ons na buurgemeenskappe 
geneem, soos dié op Klapmuts en 
Stellenbosch. Dit was ver vir my, om-

dat ons nooit regtig uit Chicago kon 
kom nie.”

Dié ontvlugting was egter van korte 
duur. “My ma wou nie gehad het ek 
moes aan sport deelneem nie. Sy het 
altyd gesê dis vir wit mense.

“As ’n alkoholis, ’n enkelma én ’n 
mens met haar eie trauma wat sy nie 
kon verwerk nie, was sy baie abusive. 
Wanneer ek ná ’n wedloop by die huis 
kom, het sy my geslaan en gewurg. 
Selfs my T-hemp van my lyf afgeskeur.

“Die mishandeling het te erg ge-
word, en ek het toe maar opgehou. Ek 
het begin doen wat almal in die ghetto 
doen – drink, slaap rond. Hang uit 
met die gangs.

“Dis waar jy aanvaarding kry, en 
’n identiteit. Want jy is deel van ’n 
groep.”
 
’n Kaartjie na hoop
Op 17 het Björn by sy pa gaan woon. 

Op 17 het ’n Kersgeskenk 
Björn Alexander, wat lief 
was vir hardloop, se lewe 
verander. ’n R100-noot 
het dit vir hom moont-
lik gemaak om ’n paar 
Asics-hardloopskoene 
by ’n ‘gang’ in die hande 
te kry. Dié skoene het 
later vir hom ’n plek in die 
Boland-landloopspan los 
gehardloop.  
Foto’s: ROBERT CABLE
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Dié het ’n sjebien van die huis af 
bedryf, met die stoorkamer as Björn 
se slaapkamer. Hy moes leer om saans, 
te midde van die rumoer langsaan, te 
probeer slaap.

Maar in daardie einste jaar het ’n 
R100-noot vir Kersfees, sy eerste regte 
Kersgeskenk, sy lewe positief veran- 
der. In ’n gemeenskap waar almal se 
rolmodelle “big shot gangsters” is, het 
hy presies geweet by watter “gang” hy 
goeie hardloopskoene vir R100 kon 
kry.

’n Paar splinternuwe, waarskynlik 
gesteelde, Asics-hardloopskoene was 
toe die begin van Björn se suksesvolle 
atletiekloopbaan. In sy matriekjaar 
het die Boland-landloopspan hom die 
eerste keer buite die Wes-Kaap ge-
neem. Na Pretoria. “Jy slaap in ’n bed, 
eet buffet-etes en sien die groot stad. 
Dit maak iets in jou wakker …”

Hierna het Björn aan tweekamp 
begin deelneem en later Suid-Afrika 
by die wêreldkampioenskap in Kana-
da verteenwoordig.

Hoewel Björn die eerste mens in 
sy familie was om matriek te slaag, en 
boonop ’n goeie sportman was, was 
hy steeds nie verseker van ’n werk nie. 
Theo Fourie, die besturende direk-
teur van ’n Amerikaanse maatskappy 
genaamd Attachmate, het egter van 
hom te hore gekom. Dié maatskappy 
het besluit hulle wil twee persone uit 
’n arm gemeenskap help om hulle 
droom te bewaarheid. Dit moes 
mense wees wat reeds hulle ambisie en 
deursettingsvermoë bewys het.

Björn vertel: “Theo het my raak- 
gesien, my eintlik van ver af dopge-
hou toe ek as skoonmaker gewerk en 
terwyl ek steeds baie hard geoefen 
het. Hy het geweet ek wil graag iets 
met my lewe doen, en daarom het hy 
besluit om my te help.”

Op dié manier het Björn ’n omvat-
tende beurs ontvang om drie jaar lank 
in sportbestuur aan die Cape Peninsu-
la University of Technology te studeer.

Die grootste voorreg hier, vertel 
Björn, was om aan ander kulture en 
ander leefwêrelde as sy eie blootgestel 
te word.

Ná afhandeling van sy studies is 
Björn en sy vrou Ingrid twee jaar lank 
Londen toe waar hy as ’n persoonlike 
afrigter gewerk het.

 
Om ’n verskil te maak 
Hy is nou byna 40, en hy hardloop 
steeds. Destyds was dit hierdie talent 
wat hom gehelp het om uit sy om-
standighede te ontvlug; vandag bied 
dit hom ’n platform om ’n verskil te 
maak.

Hy sê: “God gee talente aan ons 
om nie net ons eie omstandighede te 
verander nie, maar ook dié van ander.”

Hilltop Runners is ’n mentorskap-
program waar atlete uit arm skole 
sowel as dié uit ’n meer bevoorregte 
omgewing saam oefen. Volgens Björn 

wil hy hiermee ’n veilige ruimte skep 
waar almal kan droom en hopelik 
’n gesonde identiteit kan ontwikkel. 
“Sommige van dié atlete is feno- 
menaal, en bereik topposisies. Ander 
hardloop bloot vir die lekkerte.

“Ons groot droom is om nie net 
hoop vir vandag te skep nie, maar ook 
om hoop te bring vir die toekoms. 
Met Jesus as ons anker.”

Buiten die hardloopprogram be-
dryf Hilltop Legacy ook ’n nasorgdi-
ens vir graad 4-7-leerders by Groen-
heuwel Primêr in Paarl-Oos. Omdat 
Björn uit eie ondervinding weet hoe 
belangrik dit is om aan ander werk-
likhede en perspektiewe blootgestel 
te word, het hy ’n vrywilligerstelsel by 
die nasorgdiens ingestel.

Vrywilligers uit meer welgestel-
de skole in die Boland-omgewing 
kom help die nasorg-leerders met 
hulle huiswerk. Een agtermiddag per 
maand kom daar ook werknemers 
van verskeie maatskappye om met die 
nasorgdiens te help.
 
Vooropgestelde idees
Björn sê: “Baie ouers het sekere voor- 
opgestelde idees oor mense van ander 

kulture en rasse. Dit dra hulle dan aan 
hulle kinders oor. Ons wil dié idees 
vernietig.

“Alle mense bring hul eie, unieke 
perspektiewe na die wêreld. As ’n 
70-jarige wit vrou op haar knieë staan 
terwyl sy jong bruin kinders met 
hul huiswerk help, verander dit dalk 
iets. Wanneer ’n hoërskoolleerder 
as ’n mentor kom optree vir kinders 
wat nie eens daaraan gedink het om 
hoërskool toe te gaan nie, verbreed 
dit almal se horison. Dis hartseer dat 
80% van die leerders in ’n gemeenskap 
soos Groenheuwel nie hoërskool toe 
gaan nie.

“Baie mense het my al gevra hoe 
ek, ná soveel seerkry en trauma, uit 
Chicago kon kom. Die eerste ant-
woord is natuurlik God se genade.

“En die mense met wie ek toene-
mend te doen gekry het, het uit ander 
omgewings gekom; ek het deurentyd 
met ander gemeenskappe en kulture 
in aanraking gekom. Dit het my 
perspektief verbreed en my selfwaarde 
vergroot. Dit het my help verstaan dat 
daar baie meer potensiaal in my is as 
wat ek gedink het. Dat God dit in my 
geplaas het om ’n impak  

in ander se lewe te maak.
“Alles wat ons nodig het om 

swaarkry te oorkom, is reeds in ons. 
Maar ons moet ons in ’n gesonde 
omgewing bevind – met Jesus as ons 
anker.”

 
>  Besoek www.lig.co.za en klik op “My 
getuienis” om ’n video-onderhoud van 
Björn Alexander te kyk.
>  Besoek www.hilltoplegacy.co.za vir 
meer inligting.

Baie mense het  
my al gevra hoe ek, 
ná soveel seerkry  

en trauma, uit  
Chicago kon kom. 

Die eerste  
antwoord is 

natuurlik God se 
genade.

“

Björn rig twee 
dae per week 
die “Hilltop 
Runners” 
af. Dit is ’n 
mentorskap-
program waar 
atlete uit arm 
skole sowel as 
dié uit ’n meer 
bevoorregte 
omgewing 
saam oefen. 
Volgens Björn 
wil hy hiermee 
’n veilige ruimte 
skep waar  
almal kan 
droom en  
hopelik ’n 
gesonde 
identiteit kan 
ontwikkel. Foto: 
ROBERT CABLE
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Bully-proof kids 
deur Stella O’Malley
Uitgewer: Swift Press, 2022
Resensent: Ghisnene Müller

“Elke dag is daar kinders wat pouses 
in die toilet deurbring; ander spandeer 
die hele dag in die klas en wonder wie 
saam met hulle sal uithang gedurende 
pouse; miljoene ander begin onmid-
dellik paniekerig word as hulle die 
bekende ‘ping’-geluid van hulle foon 
hoor en hulle besef nog ’n sogenaam-
de vriend het iets giftig en vernede- 
rend oor hulle op sosiale media 
geplaas.”

Dit is hoe Stella O’Malley haar 
boek Bully-proof kids begin. Dit laat 
my hart ineenkrimp. Sy gaan verder 
deur te sê dat ongeveer 10-15% van ’n 

Waarom glo ons? 
deur Braam Hanekom
Uitgewer: Sentrum vir Publieke 
Getuienis, 2022.
Resensent: Lizette Viviers

Wanneer Braam Hanekom aan die 
woord is, sit ek regop en luister. Hy 
het ’n besonderse manier om met 
woorde om te gaan en om dit wat in 
“gewone” gelowiges se gedagtes leef, 
vas te vang en te verwoord. Hierdie 
skrywe is geen uitsondering nie.

“Hierdie is nie ’n poging om ’n 
volledige sistematiese uiteensetting 
te gee van ons geloof nie, maar wel 
’n nederige poging om die wese van 
ons geloof te midde van ’n hewige 
gesprek tussen geloof en ongeloof, 
in gewone taal te verwoord,” sê 
Hanekom.

Die boek bied in gewone taal ’n 
breër perspektief oor godsdiens-
geskiedenis, asook hoekom ons as 
gelowiges so sukkel om te verwoord 
waarom ons glo wat ons glo. Hane-
kom sê dit is hartseer dat die kerk 
stil geword het ten opsigte van haar 
unieke getuienis en dat  

Hermeneutics and social transfor-
mation – A selection from the essays 
of Bernard C Lategan
Redakteurs: Dirk J Smit en Len 
Hansen
Uitgewer: SUN Media, 2015
Resensent: Nina Müller van Velden

“I would like to warn you beforehand: 
your views will be challenged by 
this course, and you will meet ideas 
that sound very strange at first – but 
which will develop an insight and a 
skill which will serve you, actually, 
the rest of your life.” Aldus professor 
Lategan in die eerste video-opname 
van die gratis kursus Introduction to 
hermeneutics, terwyl sy mondhoeke 
effens lig en ’n glinster in die oog 
verklap dat hy nou uit ervaring praat.

Die voortdurende proses van 
waarneming, interpretasie en respons 
– die boustene van hermeneutiek – 
“is as natural and as unconscious as 
breathing”. Lategan meen dat ons dit 
nodig het om sin te maak uit die lewe. 
Hierdie voortgaande lewende proses 
kan uiteindelik, met onderskeiding, 
op wysheid uitloop. Interpretasie is 
nie onskuldig nie, ook nie die inter-
pretasie van Bybelse tekste nie. ’n 
Mens kom diep onder die indruk van 
die verantwoordelikheid wat ons het 
wanneer ons interpreteer, juis ook 
as gelowiges wat erns maak met die 
tekste van die Bybel en die kontekste 
waarbinne ons onsself bevind.

Alhoewel die e-boek ’n akade-
miese publikasie is, is die styl van die 
videokursus toeganklik. Gevolglik 
kan nuuskieriges gemaklik hulle 

Wyse raad om boelies se tande stomp te maak

Geloof bring wêrelde bymekaar

Woord én video oor boustene  
vir Bybelse hermeneutiek

“… wedersydse respek en godsdien-
stige verdraagsaamheid in Suid- 
Afrika van kardinale belang is”.

Geloof bring wêrelde bymekaar 
wat op geen ander maniere moont-
lik is nie.

Hanekom sluit hierdie be-
sonderse boek af met sy eie 
belydenis oor waarom hy glo: want 
geloof is ’n genadegawe. Geloof 
bring hoop – soveel te meer in tye 
van uitdagings.

Praktiese, weldeurdagte wysheid 
uit die pen van ’n skrywer wat 
sy praktiese en deurleefde geloof 
op ’n besonderse manier met die 
leser deel. In hierdie boek word 
ons herinner aan die waarde van 
geloof en dat daar nie ’n ongemak-
like verhouding met wetenskap en 
sekularisme is of hoef te wees nie. 
Die vraag moet eerder fokus op die 
inhoud van ons geloof.

Beskikbaar teen R50 vanaf  
media@kaapkerk.co.za.

Ds Lizette Viviers is ’n beroepbare 
predikant van Johannesburg, ver-
bonde aan NG Gemeente Forest Hill.

spesifieke groep kinders deurlopend 
ander kinders boelie en dat 10-15% 
van kinders die teiken van boelies is. 
As predikant, wat al heelwat soort-
gelyke stories moes aanhoor, verbaas 
hierdie statistiek my glad nie.

O’Malley is ’n psigoterapeut wat 
baie jare se ervaring met die berading 
van die slagoffers van boelies het. Die 
boek bied uitstekende raad, nie net 
vir ouers van boelies of vir ouers wie 
se kind geboelie word nie, maar ook 
vir onbetrokke toeskouers – hetsy 
kinders, ouers, onderwysers of ander 
volwassenes.

Sy gee raad oor hoe om boeliege-
drag uit te wys en gee spesifieke mer- 
kers om dit te identifiseer. Boeliege-
drag word geïdentifiseer wanneer 
iemand met meer mag as ’n ander, 

die persoon herhalend afknou en 
seermaak. Hierdie afknouery kan 
verbaal, emosioneel en fisiek wees.

Die raad is duidelik en prakties. 
O’Malley illustreer haar kennis 
met werklike verhale wat die leser 
intrek.

Bully-proof help die ouer wie se 
kind ’n boelie is en die ouer wie se 
kind geboelie word; dit help skole 
en ander instansies om hulle kultuur 
te verander, om sodoende boelies se 
tande stomp te maak. Dit kan ook 
kerke help om meer gefokus met die 
probleem te werk. Miskien kan kerke 
juis ouers help om minder te fokus 
net op hulle eie kinders se geluk en 
prestasies en meer daarop te fokus 
om kinders groot te maak vir wie 
die gesondheid van die samelewing 

belangrik is.
Beskikbaar by Graffiti boeke.

Ds Ghisnene Müller is ’n predikant by 
NG Gemeente Verwoerdpark.

leer-hoedjies opsit. Met twee inlei-
dende video’s, gevolg deur twaalf 
langer videosessies, bied Lategan self 
in hierdie kursus op ’n toeganklike 
en bevatlike manier die boustene van 
hermeneutiek aan, met ’n toespitsing 
op Bybelse hermeneutiek.

Gegewe die voortdurende gesprek-
ke oor Bybelinterpretasie en herme-
neutiek in verskeie ruimtes in die 
kerk, kan hierdie videokursus en 
e-boek ’n waardevolle bydrae lewer tot 
taal sowel as begrip vir die komplekse, 
dog opwindende moontlikhede wat 
die interpretasie van tekste inhou.

Die e-boek is gratis beskikbaar by 
African Sun Media.

Dr Nina Müller van Velden is ’n post-
doktorale navorsingsgenoot in Nuwe 
Testament aan die Fakulteit Teologie, 
Stellenbosch, en tentmakerleraar by 
NG Kerk Parke-gemeente.
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Die koms 200 jaar gelede van die Skotse predikant Andrew Murray senior na Suid-Afrika om leraar van die  
NG gemeente op Graaff-Reinet te word, is die naweek van 6-7 Mei herdenk met ’n Jubileumfeesdag en ’n retraite by die  

Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit (vernoem na sy bekende seun, die teoloog dr Andrew Murray) op  
Wellington. Die dag het bestaan uit aanbiedinge oor die impak wat Murray-nasate op verskillende terreine in  

Suider-Afrika gehad het en is afgesluit met die bekendstelling van twee nuwe boeke oor die Murrays die aand. Foto’s: DJ Muller

Skotse predikant 
se nalatenskap 

strek wyd

  13               Murray 200 Jubileumfees
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The ideology of the “Russian 
world” (Russkiy mir) underpins 
the Russian invasion of Ukraine 

as the death toll in that conflict con-
tinues to rise.

This ideology, sadly nurtured and 
kept alive over centuries, was perpet-
ually endorsed by leaders from both 
the political and religious spheres in 
Russia.

Being trapped in an ideological 
framework of categorical conclusions 
about peoples and nations, will always 
transform good leaders into drivers of 
hegemony and terror.

In South Africa we know the con-
sequences of ideological suffocation. 
It was only in retrospect that we in 
the Dutch Reformed Church became 
aware of the damage it has done to the 
credibility of the gospel and the lives 
and dignity of people.

Russian boldness
Since 2014, when Russia annexed the 
Crimea and initiated a proxy war in 
the Donbas area of Ukraine, President 
Vladimir Putin and Patriarch Kirill 
(patriarch of the Russian Ortho-
dox Church in Moscow) both used 
Russian world ideology as principal 
justification for the annexation.

It is used as the prime argument 
why Russia could cross the borders of 
the independent and sovereign state 
of Ukraine with power and force and 
annex territories which belong to 
Ukraine. The deception of a transna-
tional Russian sphere was the inspi-
ration for their boldness. It became 
apparent that their theory of the 
Russian world weighs heavier than the 
lives and freedom of the Ukrainian 
nation.

It holds that this “Russian world” 
has a common political centre (Mos-
cow), a common spiritual centre (Kiev 
as the “mother of all Rus’’), a common 
language (Russian), a common church 
(the Russian Orthodox Church and a 
common patriarch (the Patriarch of 
Moscow).

These shared entities create a ‘sym-
phony’ which become the coordinates 
of life in the Russian world. They also 
share a common national leader and 
spiritual leader with the latter respon-
sible for the spiritual direction in the 
Russian world.

Putin’s ‘holy war’
It is significant to note that Patriarch 

Kirill became Patriarch of Moscow 
and all Rus’ and Primate of the Rus-
sian Orthodox Church on 1 February 
2009. In 2022 with the invasion of 
Ukraine Patriarch Kirill declared 
Putin’s war a “holy war” and thus 
betrayed the Christian faith across the 
world.

There may be no uncertainty or 
mixed ideas about this misconception. 
It is blasphemous and a travesty to 
the gospel. Subsequently about 500 
Eastern Orthodox scholars signed 
the Declaration on the Russian World 
Teaching on 13 March 2022. The dec-
laration calls the teaching an “ideolo-
gy”, “a heresy” and “a form of religious 
fundamentalism” that is “totalitarian 
in character”.

We pray that the patriarch of 
Moscow and the Russian Orthodox 
Church and the followers of the 
fundamentalism of the Russian world 
teaching in the Roman Catholic and 
Eastern Orthodox Church will repent 
of this ideological seduction.

History of ideology
The Russian federation was initially 
formed by Scandinavian traders in the 
9th century. The “Russian world” idea 
has grown over centuries to a true and 

total ideology consisting of a social 
theory, religious convictions provid-
ing a foundation for the theory, and a 
drive to power and dominion.

One of the earliest uses of the 
term is attributed to the Great Prince 
Iziaslav I of Kiev in the 11th century 
in his praise of Pope Clement II: “with 
gratitude to that faithful slave who in-
creased the talent of his master – not 

only in Rome, but everywhere: both in 
Kherson and in the Russian world.”

A major event which solidified the 
cultural awareness of the “Russian 
World” occurred during the 10th 
Century when the Russian prince 
Vladimir I (958-1015), was converted 
by missionaries from Byzantium and 
adopted Christianity as the official 
religion for Russia. He introduced 
Christianity with his own baptism 
and, by decree, extended it to all in-
habitants of Kiev and beyond. Kievan 
Rus’ reached its greatest extent under 
Yaroslav the Wise (1019-1054). It 
stretched from the White Sea in the 
north to the Black Sea in the south 
and from the headwaters of the Vistu-
la in the west to the Taman Peninsula 
in the east.

‘Eternal tsardom of God’
An integral part of the notion of the 
Russian World is the belief in the Holy 
Rus’ or Holy Russia, the Kingdom of 
Heaven, the eternal tsardom of God 
in the Heaven and on the Earth. The 
notion of the Russian World cannot 
be understood completely without the 
idea of Holy Rus’.

Members of the Russian Orthodox 
Church consider themselves to be cit-
izens of Holy Russia. It is a way of life 
which emanated from the great saints 
of the Russian Land and was passed 
on over many centuries. Together with 
the saints from the past, the modern 
martyrs add to the current pursuit of 
cultural dominion.

To call oneself Russian one must 
first become Orthodox and live a life 
in the Church, as did the forebears, 
the founders of Holy Russia. And to 
be a member of the Church you are 
expected to approve of the notion of 
the Holy Rus’.

For nearly a thousand years after 
the conversion of Vladimir 1, the 
Russian Orthodox church was the 
country’s dominant religious institu-
tion and the setting in which Russian 
culture was perpetually conceived.

It is therefore significant to observe 
the commitment of Vladimir Putin to 
the Russian Orthodox Church. It fits 
perfectly if you understand the Rus-
sian world ideology and the central 
role of the state religion in it.

Ethnic identity
This conflation of culture and reli-
gion will in many religious circles be 
considered an ideological conspiracy. 
When the Great Pan-Orthodox Synod 
met in Constantinople in 1872 they 
coined the term phyletism (from 
the Greek: φυλή). The meeting was 
prompted by the creation of a separate 
bishop’s office for parishes only open 
to Bulgarians in Constantinople. A 
separate diocese was thus established 

Invasion of Ukraine: 
The church and 

ideological 
seduction

I pray that the church 
in Russia will rediscover 
and fearlessly proclaim 
its calling to be a wit-
ness of God’s love and 
justice, writes Nelis 
Janse van Rensburg.

It is significant to note that Patriarch Kirill became Patriarch of Moscow and all Rus’ and 
Primate of the Russian Orthodox Church on 1 February 2009. In 2022 with the invasion of 
Ukraine Patriarch Kirill declared Putin’s war a “holy war” and thus betrayed the Christian 
faith across the world, the author writes on the current conflict in Ukraine. 
Image: WIKIMEDIA COMMONS
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I pray that the church 
in Russia will rediscover 
and fearlessly proclaim 
its inalienable calling to 

be a witness of God’s 
love and justice. It is 

only the conviction and 
proclamation that Christ 

alone is the Lord and 
that only the coming of 
His kingdom is the con-
cern of the church that 
the church will find it’s 

prophetic voice.

“
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based on ethnic identity rather than 
the principles of Orthodoxy.

The principle of the ethnic organi-
sation of the Church was condemned 
in the strongest way by synod as the 
false teaching of ethno-phyletism 
was reckoned to be the basis for 
“Russian world” ideology. The Synod 
proclaimed: “If we hold such false 
principles as valid, then the Ortho-
dox Church ceases to be the Church 
of the Gospel of Jesus Christ, the 
Apostles, the Nicene-Constantinopol-
itan Creed, the Ecumenical Councils, 
and the Fathers of the Church. Unity 
becomes intrinsically impossible.” The 
connivance of nationalism, culture, 
religion and political dominion was 
condemned in the strongest possible 
language.

Confession of Belhar
In South African context, we’ve learnt 
that we have to confess with those 
who have been wronged in the words 
of the Confession of Belhar: “that the 
church must stand by people in any 
form of suffering and need, which 
implies, among other things, that 
the church must witness against, and 
strive against any form of injustice, so 
that justice may roll down like waters, 
and righteousness like an ever-flowing 
stream;
> that the church as the possession 
of God must stand where the Lord 
stands, namely against injustice and 
with the wronged; that in follow-
ing Christ the church must witness 
against all the powerful and privileged 
who selfishly seek their own interests 
and thus control and harm others.  
> Therefore, we reject any ideology
which would legitimate forms of 
injustice and any doctrine which 
is unwilling to resist such an ideol-
ogy in the name of the gospel. We 
believe that, in obedience to Jesus 
Christ, its only head, the church is 
called to confess and to do all these 
things, even though the authorities 
and human laws might forbid them 
and punishment and suffering be the 
consequence.”

I pray that the church in Russia will 
rediscover and fearlessly proclaim its 
inalienable calling to be a witness of 
God’s love and justice.

It is only the conviction and 
proclamation that Christ alone is the 
Lord and that only the coming of His 
kingdom is the concern of the church 
that the church will find it’s prophetic 
voice and distance themselves from 
the ideology that persuaded their 
political leaders to invade Ukraine at 
the cost of the lives and dignity of so 
many people.

May God help them. 
 
Rev Nelis Janse van Rensburg is chair 
of the General Synod of the Dutch 
Reformed Church.

>> Vervolg van bl 1

Op 16 en 17 Mei 2022 het ’n 
afvaardiging van die NG 
Kerk in Namibië in gesprek 

getree met ’n afvaardiging van die 
Algemene Sinode van die NG Kerk.

Die Sinode van Namibië het die 
behoefte gehad om hulle stand-
punte en hulle interpretasie van die 
besluite van die Algemene Sinode 
van 2019 oor selfdegeslagverhoud-
ings te verduidelik en toe te lig. 

Die ASM het kennis geneem van 
die Sinode van Namibië se besluite 
tydens sy vergadering van 19-23 
Maart 2022 oor sy standpunte 
oor selfdegeslagverbintenisse en 
die implikasies daarvan vir hulle 
verband met die Algemene Sinode. 
Die Namibiese afvaardiging het met 
verduidelikende dokumente hulle 
sinodale besluite toegelig.

Die Algemene Sinode  
Moderamen is bewus gemaak van 
die intense reis van die Sinode van 
Namibië oor selfdegeslagverhou- 
dings. Ons is dankbaar dat die 
sinode besluit het om met die Al-
gemene Sinode in gesprek te tree en 
ons te nooi om deel te neem aan ’n 
Matteus 18-reis.

Ons aanvaar die uitnodiging tot 
deelname aan hierdie Matteus 18-
reis waarop ons saam  
onderskeidend op weg sal wees.

Ons aanvaar dat die Algemene 
Sinode en sinodes saam ’n verant-
woordelikheid het om deel te neem 
aan die begeleiding van gemeentes 
met betrekking tot teologiese en 
etiese sake. 

Daarom is ons voortdurend in 
gesprek met sinodes.

Die Algemene Sinode Mod-
eramen is daartoe verbind om in 
hierdie proses ons nie skuldig te 
maak aan verdagmaking of wan-
voorstellings nie, maar sinodes (lees 
in hier- 
die geval Namibië) se integriteit 
te beskerm, en eerder in direkte 
gesprekke posisies uit te klaar. 

Die Algemene Sinode Mode- 
ramen doen ook terselfdertyd ’n 
beroep op die Sinode van Namibië 
en alle ander kerkvergaderings en 
ook lidmate om hulle te weerhou 
van verdagmakery en wanvoor-
stellings.

Die dagbestuur van die Al-
gemene Sinode Moderamen, 
wat vir die doel van die gesprek 
uitgebrei is met die voorsitters van 
die Algemene Kuratorium en die 
Algemene Taakspan vir Leer en 

Aktuele Sake, het met baie erns na 
Namibië se afvaardiging geluister. 

Die dagbestuur het gerapporteer 
dat hulle die volgende gehoor het: 
1. dat die gebruik van die woord 
“vasgelooptheid” in die 2019-besluit 
dit laat klink het of die Algemene 
Sinode in ’n doodloopstraat beland 
het en dat “die Algemene Sinode 
sy verantwoordelikheid geabdikeer 
het”. Vasgelooptheid word deur die 
Sinode van Namibië as ’n sekulêre 
begrip beskou omdat daar met die 
gebruik van die woord afgesien 
word van die verantwoordelikheid 
om leiding te neem op grond van ’n 
Skrifgefundeerde besluit;

 
2. dat daar agterdog bestaan by die 
Sinode van Namibië dat die Skrif 
as belangrikste bron van gesag deur 
die Algemene Sinode ondergeskik 
gestel word aan menslike beskou-
ings en oorwegings;

 
3. dat daar uitbreidings in die ui-
teensetting van die besluit van 2019 
was wat die voorgestelde onder-
skeidingsproses van die gemeentes 
en sinodes vooruitloop (bv punte 5 
en 9 van die 2019-besluit);

 
4. dat die besluit om ’n formulier te 
skryf (punt 10 van die 2019-besluit) 
die oortuiging dat die 2019-besluit 
inderdaad ’n prinsipiële besluit ten 
gunste van selfdegeslagverhoudings 
is, bevorder;

 
5. dat verkeerde opvattings oor die 
2019-besluit tot gevolg gehad het 
dat persepsies ontstaan het dat die 
Algemene Sinode wel ’n prinsipiële 
“pro-selfdegeslagverbintenisse” 
standpunt ingeneem het, en dit die 
sinode van Namibië in die lig van 
hulle sinodale besluit oor selfde-
geslagverhoudings in ’n onhoud-
bare posisie geplaas het;

 
6. dat die besluit van 2019 bygedra 
het tot die polarisasie en antago-
nisme in die kerk;

 
7. dat daar kommer heers oor teo- 
logiese opleiding aan die fakulteite 
waar die kerk se studente opgelei 
word;

 
8. dat die Sinode van Namibië die 
voorsitter van die Algemene Ku-
ratorium genooi het om te reageer 
op die kommer van die sinode oor 

teologiese opleiding. (Die Algemene 
Kuratorium het reeds prosedures 
bepaal vir gesprek oor kwessies wat 
kommer wek). Die gesprek vind 
eersdaags plaas.

 
Vir die reis vorentoe besluit die 
ASM:
1. Die verheldering van die onge-
mak van die Sinode van Namibië 
help ons om met begrip en sensi-
tiwiteit om te gaan met hulle en 
ander wat soortgelyke kommer het.

2. Dit is vir ons hoopgewend dat die 
Sinode van Namibië se 2016-besluit 
oor die gesag van die Skrif ooreen-
stem met die Algemene Sinode 
se besluit hieroor en bevestig dat 
die Algemene Sinode sedert 1986 
op ’n konsekwente wyse die Skrif 
hanteer het deur die tyd en kultu-
urbetrokkenheid van die Bybelse 
tekste in die interpretasie daarvan te 
verreken. Die Namibiese standpunt 
oor Skrifhantering van 2016 stem 
hiermee ooreen.

3. Die Algemene Sinode het nie in 
2019 ’n prinsipiële besluit vir of teen 
selfdegeslagverbintenisse geneem 
nie, maar het wel ’n beleidsbesluit 
geneem wat ruimte skep vir ver-
skillende standpunte oor selfde-
geslagverbintenisse in die kerk. Die 
besluit van 2019 kan hoogstens as ’n 
prosesbesluit verstaan word met die 
veronderstelling dat daar oral in die 
kerk verder oor die aangeleentheid 
gedink en onderskei word.

4. Die Algemene Sinode Modera-
men het nie ’n kerkordelike man-
daat om besluite van die Algemene 
Sinode op te skort nie. Op weg na 
die Algemene Sinode van 2023 is 
daar egter geen prinsipiële besluit 
wat sinodes, ringe en gemeentes die 
geleentheid ontneem om verder te 
onderskei en besluite in hulle eie 
konteks te neem nie.

5. Die Algemene Sinode Mode- 
ramen moedig sinodes, ringe en ge-
meentes aan om voort te gaan met 
geloofsonderskeidende gesprekke 
oor die onderwerp. Die Algemene 
Sinode is bereid om ondersteuning 
te verleen indien dit benodig word.

6. Die Algemene Sinode Modera-
men is tot ’n geloofsonderskeidende 
reis met die Sinode van Namibië 
verbind.

Ons is tot ’n reis verbind – AS
Hieronder volg die amptelike besluit van die Algemene Sinode 
Moderamen van die NG Kerk in antwoord op die besluite van die 
Sinode van Namibië, soos uitgereik op 18 Mei 2022.
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  Marileen Steyn gesels met 

Dr Hannes Janse van Rensburg vertel vir Marileen Steyn van ’n benadering tot die bediening waar dit nie 
gaan oor die predikant se wonderlike vaardighede nie, maar die gemeente se unieke missionale roeping.

Terug na die toekoms

Medisyne vir die kerk na Covid-19: Pinkster!
JOHAN VAN DER MERWE

Dit wil lyk asof die ergste van 
die Covid-19-pandemie agter 
die rug is. Die gevolge daarvan 

gaan egter nog lank bly spook – ook 
in die kerk.

Die bekende joernalis Jana Marx 
skryf onlangs dat baie mense – ook 
lidmate – ’n jaar gelede kwarantynvoos 
was maar nou lewensvoos is. Dit is nie 
depressie nie: net ’n af-gevoel, ’n lus-
vir-niks-gevoel. Daar is min energie 
en min vreugde.

Die dilemma vir die kerk is na- 
tuurlik dat wanneer lidmate so voel, 
gemeentes so lyk: sonder energie en 
sonder vreugde terwyl die kerk geroep 

is om juis in tye soos hierdie bakens 
van hoop te wees. Daarom is die 
vraag: Waarheen nou? Die antwoord 
uit die geskiedenis van die NG Kerk is 
duidelik: Pinkster!

Die wyse waarop Pinkster in die 
NG Kerk gevier word, dateer terug na 
1861 toe die gemeente in die Paarl ’n 
geestelike moegheid ervaar het. Onder 
leiding van ds GWA van der Lingen 
het lidmate gedurende die tien dae 
van Hemelvaart tot Pinkstersondag in 
Mei 1861 in gebedsgroepe byeenge-
kom om te bid vir herlewing. 

Ds Van der Lingen self het op  
19 Mei 1861 op Pinkstersondag tydens 
die middagbyeenkoms, ’n visioen 
van Christus gesien wat hy as ’n 

openbaring van God beleef het. Dit 
het tot grootskaalse herlewing in die 
gemeente gelei wat in die jare daarna 
na ander gemeentes van die NG Kerk 
oorgespoel het.

In 1862 het die Kaapse sinode 
geoordeel dat die herlewings “een 
heerlijkt werk des Heiligen Geestes, 
tot redding van Zielen, en tot verheer-
lijking des Hereen Jezus was.” Die ge- 
skiedenis van die NG Kerk vertel hoe 
Pinkster oor die jare tot nuwe lewe vir 
duisende lidmate gelei het en hoe dit 
nuwe energie en fokus in gemeentes 
en in die kerk gebring het.

Miskien is dit die medisyne wat 
die NG Kerk na Covid-19 nodig het. 
Pinksterbidure en Pinksterdienste 

waar lidmate in gemeentes om nuwe 
lewe bid en op die Heilige Gees daar-
voor vertrou. 

So kan daar nuwe lewe, energie 
en bedieningsvreugde kom en so kan 
die kerk ’n verskil maak in ’n wêreld 
vol lewensvoos mense. Gebeur dit, is 
die tyd na Covid-19 ’n geleentheid vir 
elke gemeente van die NG Kerk om ’n 
baken van hoop in die samelewing te 
wees. Miskien sal Pinkster 2022 dan 
in die geskiedenis bekend word as die 
jaar waarin herlewing, soos in 1861, 
die kerk verander het. 
 
Prof Johan van der Merwe doseer 
Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die 
Universiteit van Pretoria.

Die bediening is moeilik. Dit 
weet ons. Jy is prediker en 
pastor en leier en finansiële ad-

viseur en projekbestuurder en fonds- 
insamelaar en aktivis en vredemaker. 
Die druk wat daar dikwels is om alles 
te kan wees en doen is enorm en selfs 
oorweldigend.

Gaan dan voort en gooi die ge-
meente in ’n tyd van oorgang (soos 
byvoorbeeld tydens ’n pandemie) en 
dan word jy skielik videograaf ook. 
Hierdie rolle ter syde gestel, word 
daar van predikante en kerkleierskap 
gevra om mense na plekke te begelei 
wat hulle nog nie kan sien nie, terwyl 
die gemeente moontlik nie weet waar 
hulle is nie.

Hierdie tye van oorgang staan as 
interimtye bekend. Een van die mees 
klassieke voorbeelde van interimtye 
is wanneer ’n gemeente ’n vakature 
het. Brugbediening is ’n gevestigde 
bediening waar ’n brugpredikant vir 
’n bepaalde periode in ’n gemeente 
beroep word om die gemeente te be-
gelei in die vul van ’n vakature.

Dr Hannes Janse van Rensburg is 
’n kenner in hierdie veld. Sy doktors-
graad was die eerste in die land om 
spesifiek oor hierdie tema te handel 
en is getitel ‘Brugbediening in vakante 
gemeentes: Gemik op ’n missionale 
fokus. ’n Holistiese benadering deur ’n 

multifokale lens.’
Janse van Rensburg, wat die 

brugbedieningskursusse van die 
Universiteit van Pretoria, Communi-
tas én die Interim Ministry Network 
in die VSA bygewoon het, het opgelet 
dat elk van hierdie instansies hulle eie 
lens bied waardeur brugpredikante 
na gemeentes moet gaan. Elke lens 
word aangebied as dié lens om mee 
te werk. “Dit is baie moeilik as jy die 
opleiding kry met een lens om werklik 
alle gemeentes in hulle konteks te kan 
begelei,” meen Janse van Rensburg.

’n Gedagte tref Janse van Rensburg 
toe op ’n dag in ’n oogkundige se stoel: 
’n Goeie lens is nie een wat vir almal 
gemaak is nie, maar ’n lens wat by die 
pasiënt se unieke behoeftes pas. So 
ook is ’n goeie oogkundige nie die een 
wat die perfekte lens vir almal gevind 
het nie, maar een wat weet hoe om 
verskillende lense op mense te toets 
sodat hulle eindelik sonder gesukkel 
kan lees.

Soortgelyk lê ’n brugpredikant se 
vaardigheid nie in die lens óf in sy of 
haar vermoë om die enkele lens perfek 
oor te dra nie, maar hulle vermoë 
om die uniekheid van die gemeente 
te verstaan. Sáám kan hulle deur ’n 
verskeidenheid van lense werk om te 
sien wat spesifiek tot die gemeente se 
omstandighede sal spreek.

“Eintlik is die proses so dinamies 
en elke gemeente so uniek dat ek dink 
elke brugpredikant of dan oorgangs-
fasiliteerder moet eintlik kennis hê 
van al drie lense,” aldus Janse van 
Rensburg. Die uitdaging is dan om 
binne die unieke konteks van die ge-
meente ’n unieke lens te ontwikkel uit 
die praktyk en behoeftes van daardie 
gemeente. “Ons gaan vir elke gemeen-
te ’n prescription-bril uitwerk.”

Hier aarsel ek. Is dit dan nog iets op 
die lysie van predikantwees? Oogkun-
dige wat al die lense ken? Gedeeltelik, 
seker, ja. ’n Oogkundige moet tog 
vaardig wees, maar die oogkundige 
wat dink hulle moet ’n one-size-fits-all 
lens vir alle mense laat werk, gaan ’n 
veel moeiliker tyd hê as die een wat 
saam met die pasiënt na iets soek wat 
uniek werk.

“Ons het baie lank gedink dit gaan 
oor hoe slim en goed die brugpre-
dikant is, oor hoe slim ons lens is. 
Uiteindelik gaan dit oor hoe goed ons 
die unieke identiteit van die gemeente 
kan raaksien,” sê Janse van Rensburg.

Die einddoel is dat die pasiënt 
daardie bekende E-plakkaat op die 
oogkundige se muur kan lees. Janse 
van Rensburg gooi vir die doel van sy 
metafoor die E om na ’n M om te wys 
dat brugbediening en die verskillende 
lense gemeentes moet kan help om 

hulle missionale roeping te kan sien 
en leef.

Missionale roeping is verhou- 
dingsgedrewe. ’n Lens, verduidelik 
Janse van Rensburg, kan ook net nog 
’n program word wanneer daar op die 
taak en nie op die verhoudings ge-
fokus word nie. Die doel van gemeen-
tewees is egter altyd verhoudings met 
God, ander en die self. Dít vra dat ge-
meentes praat: praat oor wat op hulle 
hart en in hulle gedagtes lê en vandaar 
te onderskei wat hulle saam sien.

Janse van Rensburg se insigte is op 
enige gemeente wat wil weet wat hulle 
roeping is van toepassing. Dit vra vir 
’n skuif in denke oor die rol van die 
predikant. Wanneer die predikant 
gesien kan word as die een wat saam 
met die gemeente in hulle uniekheid 
lense toets, word daar plek gemaak 
om te probeer, te struikel en weer te 
probeer in plaas daarvan om onder 
druk te voel om ’n sekere program in 
die gemeente te maak werk. Eers dan, 
sal ons werklik kan sien. 
 
Prop Marileen Steyn is vryskutnavor- 
ser en PhD-student aan Universiteit 
Stellenbosch. 
 
Hierdie skrywe is deel van ’n reeks en word 
aangebied in samewerking en met onder-
steuning van die Taakspan vir Teologiese 
Navorsing (Wes-Kaap).

Kerkwees in oorgangstye: 
Goeie nuus, dominee! 
Dit gaan nie alles oor jou nie
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VAKATURE: LERAAR
VASTETERMYNPOS

GEMEENTEPROFIEL:
• Ons is ’n dolerende gemeente.
• Ons spiritualiteit is vernuwend.
• Ons het tans 350 baie aktiewe lidmate met ’n groeiende aantal werkende jong-
 mense.

LERAARSPROFIEL:
’n Gelegitimeerde leraar of proponent of finalejaar student uit die NG Kerk wat:

• Geroepe is om deel te wees van ’n dinamiese leierskorps en ’n kleingroep 
 bediening.
• Sy of haar plek binne die leierskorps begryp en verstaan.
• Goeie prediker is wat regtig lief is vir die Here en dit uitlewe.
• Vir seker baie goeie menseverhoudings en kommunikasievermoë hê.
• Buite die boks kan dink.

VERGOEDING:
Ons wil ’n volhoubare traktement aanbied wat insluit ’n sinodale riglyn of ’n totale vaste 
koste per jaar. Dit sal onderhandel word.

AANSOEKE:
• Volledige CV.
• Kandidate wat die kortlys haal moet bereid wees om ’n naweek op Delmas deur 
 te bring saam met die leierskorps en dit sluit ’n preekbeurt in.
• Moet ook bereid wees om ’n persoonlikheidsanalise te ondergaan.

DATUMS:
• Sluitingsdatum vir aansoeke is 3 Junie 2022. 
• Diensaanvaarding is DV: 1 Januarie 2023. 

Stuur CV na skriba: ngdelwes@lantic.net

NAVRAE: Kan gerig word aan: Voorsitter Pre-Advies: Riaan Grobbelaar
riaan@jmaconsult.co.za

Die gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die 
aansoeke wat ontvang is nie.

BEROEP
Ds AD (Attie) Botha van Brandvlei na Port Nolloth; 
dr EP Büchner na Stellenbosch-Noord;  
ds TC (Chris) de Wet van Reebok na Buffeljags- 
rivier; ds JJ (Johannes) Nortier van Agter-Paarl na 
Wellington; ds MF (Marius) Schoombie van Suid-
kus, Amanzimtoti na Stellenberg; dr JSP (Koos) 
Uys van Laingsburg na Goodwoodpark;  
ds Quinette le Roux Weitsz na Cambridge.

WES-KAAP
BEVESTIGING
Dr EP Büchner is op 22 Mei 2022 bevestig as leraar 
in ’n vastetermynpos by NG gemeente Stellen-
bosch-Noord (Elzanne van der  
Westhuizen, Ringskriba, 17.05.2022) 

Ds Marius Ellis (voorheen van NG gemeente Kroon-
stad-Oos) is op 1 Mei 2022 deur ds Martin Goosen 
van Piketberg in die NG gemeente Eendekuil beves-
tig (Leléne Wiggins, Skriba, 05.05.2022).

OOS-KAAP
AFSKEID
Ds Adriaan van Tonder van Aliwal-Noord het die 
beroep na The Church of Scotland aanvaar. Sy 
afskeidsdiens vind plaas op 19 Junie 2022 (Corrie 
Nel, 09.05.2022).

BEVESTIGING 
Ds Dewald Vermaak van Theunissen het die beroep 
na Aliwal-Noord aanvaar. Sy bevestiging vind plaas 
op 3 Julie 2022 (Corrie Nel, 09.05.2022).

NG KRAAIFONTEIN-DIE PARKE
VAKATURE: VOLTYDSE PREDIKANT

Parke-gemeente nooi hiermee belangstellendes wat geroepe voel om deel te word van ’n 
gemeente wat probeer om ’n uitdagende missionale roeping met toewyding uit te leef, om 
aansoek te doen vir ’n voltydse predikantspos.

Die volgende persone kan gekontak word in geval van enige navrae:
Dr Nina Müller van Velden by nina@parke.co.za of 081 270 2672.
Ds Jacques van Rensburg by j@parke.co.za of 082 085 4678.

Aansoeke sluit op Woensdag 20 Julie om 18:00. 
Datum vir diensaanvaarding sal onderhandel word.

NG Kerk Parke-gemeente
Wie is ons?
Parke-gemeente volg die roeping van die Here om volledig kerk te wees in die voorstede-
like konteks van Kaapstad. Ons word deur die Here geseën met middele en mense om sy 
koninkryk hier te laat kom. Ons volg vir Jesus Christus en laat Hom toe om ons te vorm 
en toe te rus tot diens aan Hom, mekaar en almal wat ons pad kruis. Ons diversiteit vind 
neerslag in ’n verskeidenheid bedieninge aan belangegroepe soos die jeug, jongmense, 
gesinne, bejaardes, asook gemarginaliseerdes en ons verwelkom alle mense, ongeag 
ras, geslag, seksuele oriëntasie, klas of stand. Ons gemeente se lidmaattal wissel rondom 
2 500.

Ons kontemporêre eredienste is gerig op ’n lewende ontmoeting met God waar lofprysing, 
aanbidding en Woordbediening die inspirasie verskaf vir ons dienswerk aan die Here en 
in die gemeenskap. Ons gemeente se visie, “Ons maak ’n verskil,” herinner ons daaraan 
dat ons, daar waar ons ons bevind, ons geloof prakties uitleef – met die roeping en gawes 
wat ons elkeen van die Here ontvang.. 

Waar is ons geleë ?
Ons is geleë in Kraaifontein, aan die oostelike buitewyke van die noordelike voorstede van 
Kaapstad en vorm deel van die Ring van Durbanville. Ons konteks stel groot uitdagings 
aan kerkwees en roep ons tot dienswilligheid en offervaardigheid in die omgewing waartoe 
die Here ons geroep het.

Ons behoefte…
’n Gelegitimeerde predikant wat, bo en behalwe die normale bedieningsvaardighede, ook 
oor so veel as moontlik van die volgende vaardighede beskik:
• visioenering en visiedraer van gemeente;                  
• nederige leierskap wat ook leiers ontwikkel en bemagtig;
• bestuursvaardighede in gemeenteverband;
• finansiële kundigheid en belangstelling;
• ervaring van gemeenskapswerk;
• aanvoeling en belangstelling vir betrokkenheid in die kerkverband.

Vergoeding
Die totale koste van indiensneming (TKVI) geskied volgens sinodale riglyne. Dit sluit ’n 
gratis pastorie in.

Aansoeke
• ’n Curriculum Vitae (CV) van nie langer as drie bladsye, toegespits op hierdie 
 advertensie, asook drie resente onafhanklike referente (met kontakbesonder-
 hede) wat gekontak mag word en hulle kontakbesonderhede.
• ’n Aansoekbrief, nie langer as twee bladsye nie, waarin meer oor die aansoeker 
 vermeld word ten opsigte van spesifieke gawes, passie, belangstellings, visie 
 en roeping.
• Dit is opsioneel vir aansoekers om skakels te verskaf van erediensopnames en/
 of aanlyn eredienste.
• Aansoeke moet gerig word aan die voorsitter van die pre-advies en per e-pos 
 gestuur word aan die skriba van die gemeente: Mev Annamarie Louw by 
 kantoor@parke.co.za – 021 988 5340.

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

NG KERK PHILIPPOLIS 
VAKATURE: LERAAR – BEPAALDE/DEELTYDSE LERAARSPOS 

(ONDERHANDELBAAR) 

Die gemeente van Philippolis is geleë in die Suid-Vrystaat, 180 km vanaf Bloemfontein en 
60 km vanaf Trompsburg. Ons is ’n tipiese gemeente op die platteland, met al die uitdag-
ings wat klein gemeentes bied. Philippolis val onder die Ring van Fauresmith en bestaan 
uit 137 belydende en 36 dooplidmate.
 
Bedieningsareas wat vir ons as gemeente fokuspunte is:
• Gesonde verhoudinge en uitbou van die gemeente met groot klem op huisbesoek.
• Jeugbediening met die oog op die voortbestaan en toekoms van die gemeente.
 
Leraarsprofiel:
In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:
• ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig hê en dit beskou as ’n roeping
  om in sy diens te staan.
• ’n Gelegitimeerde leraar (moontlik emeritusleraar) van die NG Kerk wees wat ’n aptyt
  het om hom/haarself vir nog ’n paar jaar energiek in diens van die Here, op die platte-
 land, beskikbaar te stel.
• Met kreatiwiteit, motivering, energie en goeie beplanning, in spanverband met die 
 kerkraad, die gemeente te lei. 

Vergoeding en voordele:
’n Vergoedingspakket met ’n totale koste van indiensneming van R324 000,00 per jaar, 
plus ’n netjiese ruim pastorie, is onderhandelbaar met die suksesvolle kandidaat.
 
Beroepingsprosedure:
Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die ontvangde aansoeke 
te maak nie.
 
Aansoeke:
Stuur asseblief ’n volledige CV (nie langer as vier bladsye nie) met drie toepaslike referente 
elektronies na:
Die Skriba: Pulani Simes
     Tel: 051 773 0014 (Werksure Maandag tot Vrydag 09:00-14:00).
     E-pos: ngphil@vodamail.co.za
 
Sluitingsdatum: 30 Junie 2022.
 
Enige navrae kan ook aan bogenoemde gerig word.

27 Mei 2022

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

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE
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Verblyf:

NG GEMEENTE ALBERTINIA
VAKATURE: VOLTYDSE BEDIENAAR VAN DIE WOORD

SLUITINGSDATUM: 17 JUNIE 2022 OM 12:00.

GEMEENTEPROFIEL:
Albertinia is ’n plattelandse gemeente in die Suid-Kaap met 808 belydende en 141 dooplid-
mate. Geografies bestaan die gemeente uit plaaswyke, Albertinia-dorp asook die kus-
dorp Gouritsmond. Gelyklopende eredienste word in Albertinia en Gouritsmond gehou. 
Die roeping van die gemeente is “Brandende Liefde.” ’n Volledige gemeenteprofiel* is by 
die skriba beskikbaar.

LERAARSPROFIEL:
Die verwagting van die kerkraad is dat die gekose kandidaat se lewe sal getuig van:
• ’n intieme verhouding met die Here;
• die roeping om sy of haar liefde vir Christus oral en altyd uit te dra;
• ’n getroue omgang en navolg van die Woord van God;
• ’n passie vir die koninkryk en ’n liefde vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk;
• liefde vir ’n plattelandse gemeenskap en begrip vir hulle unieke behoeftes en
  omstandighede;
• liefde en omgee vir mense op alle sosiale vlakke, lidmate sowel as die groter 
 gemeenskap.

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, oordeel die 
kerkraad dat die gemeente graag ’n leraar wil beroep wat die gawes en toepaslike ervar-
ing het om die gemeente vir die volgende aantal jare in spanverband te begelei op die pad 
van ’n eietydse bediening waarvan die fokus sal wees op:
• bediening aan lidmate jonger as 55 jaar;
• die missionale gerigtheid van die gemeente na die gemeenskap;
• kreatiewe en vernuwende gemeentesamekomste soos eredienste en uitbrei-
 ding van kleingroepe waar die Woord en koinonia ’n hoë prioriteit geniet;
• sterk geestelike leiding ten opsigte van die kerkraad en toerusting van alle 
 leiers; 
• voortgaande gemeentevernuwing en beplanning in gehoorsaamheid aan die wil 
 van die Here vir Albertinia-gemeente vir die uitdagings van die volgende aantal  
 jare.
 
AANSOEKE:
Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke van gelegitimeerde 
bedienaars van die Woord, wat hulle geroepe voel om vir die pos aansoek te doen, in.
Jou aansoek moet bestaan uit:
• ’n Dekbrief waarin jy noem waarom jy juis vir hierdie pos aansoek doen.
• ’n Saaklike CV met vermelding van drie resente en onafhanklike referente.
• ’n Voltooide vraelys*.
Stawende dokumente kan op ’n later stadium deur die kerkraad aangevra word, indien 
nodig.

Stuur aan: Die Voorsitter: Pre-Advies. E-pos by ngkerk@albertinia.org.za. Merk die on-
derwerplyn: Vakature VDM 2022.

NAVRAE:
Ouderling Boy Janse van Rensburg: 083 604 2108
Ouderling Henk van Zyl: 083 407 1116
Ds Frik Smith: 082 383 1995 of 028 735 1004
* Aanvra van gemeenteprofiel en vraelys: ngkerk@albertinia.org.za

HARTENBOS
Heerlike vakansiehuis in 

sekuriteitskompleks. Reg deur die 
jaar beskikbaar. 2 slaapkamers, 

2 badkamers, slaap 6. Binnebraai 
en groot onderdak buitebraai.

Dubbelgarage. 
Sel: 082 787 9216.

BLOEMFONTEIN
Oornagverblyf. DSTV, 

lugreëling, badkamer. Veilige 
parkering. Naby N1, skou-

gronde, hospitale en inkopie-
sentrums. Vanaf R250. 

Skakel Hanlie, 084 400 2693.
hanliedevilliers@webmail.

co.za

NG GOEDGEGUN
Die kerkraad van GOEDGEGUN GEMEENTE wag in afhanklikheid aansoeke in 

vir die onderstaande pos.

VAKATURE: LERAAR

Sluitingsdatum: 22 JUNIE 2022.

Dienstermyn: 5 Jaar.

Gemeenteprofiel: 4 BESOEK PUNTE – MANZINI DIE HOOF PUNT

Leraarprofiel: Evangeliese leraar wat lief is vir die Here en omgee vir mense. ’n Leraar vir 
wie gebed belangrik is. Meelewing met aktiwiteite van die gemeente. Gemaklik wees met 
lidmate van alle ouderdomme. Administratiewe vaardighede. Instandhoudingsvermoë sal 
aanbeveling wees. Bereid wees om baie te ry.

Pligte: 
• Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele: 
• Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
• Pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae.

Aansoek: ellavbiljon@gmail.com

Diensaanvaarding: Spoedig moontlik.

Navrae: 
• Jozua Scheepers – 00268 76025930
• Hannes Bouwer – 00268 76027705

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

NG GEMEENTE MONTAGU
 
Vakature: Medeleraar/Diensleraar met ’n 
fokus op Familie- en Jeugbediening 
(Voltydse pos) 

Sluitingsdatum: 17 Junie 2022. 

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

Gemeenteprofiel:
Montagu-gemeente is 168 jaar oud en is in die Ring van Swellendam. Die gemeente be-
dien die dorp en omliggende plase se lidmate asook die breër gemeenskap. Die KOO-val-
lei word bedien deur 14 buitedienste per jaar en Baden-Bad-vakansie-oord word bedien 
met bidure en spesiale dienste soos Kersdagdiens. Die dorp het ’n goeie laer- en hoër-
skool en ’n ouetehuis. 
Daar is 1 078 belydende en 202 dooplidmate, met 653 besoekpunte. 45% van die lidmate 
is ouer as 60 jaar, maar daar is ook ’n baie groot groep jonger gesinne.
Dit is juis hierdie groep van jonger gesinne wat ons meer effektief wil bedien en bemagtig 
in die geloofsvorming van hulle kinders.
Ons is ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om as sy gestuurdes, in diepe afhank-
likheid van Hom, ’n verskil te maak in die diversiteit van ons gemeente en die gemeenskap. 
Ons fokus in die erediens om die Woord in ’n vernuwende styl te bedien.

Leraarprofiel: 
Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep: 
• Gewone predikantspligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde, met spesifieke 
 fokus op families en jeug. 
• Besondere klem op die suiwerheid van die Woord en leer soos vervat in die
  Woord en die kerk se belydenisskrifte.
• Iemand wat oortuig is dat hy/sy geroep is deur God om in die bediening te wees 
 en sy/haar verhouding met God sigbaar uitleef.
• Die vermoë om energiek, dinamies en kreatief te kommunikeer.
• Die leraar moet ’n persoon wees met kreatiewe en vernuwende denke (met 
 respek vir tradisies) en ’n passie vir die diversiteit van ’n plattelandse gemeente.
• Liefde vir medemense van alle ouderdomsgroepe en die vermoë om gesonde 
 interaksie tussen generasies te bewerkstellig.
• Die vermoeë om in spanverband te funksioneer. 
• Vaardig in die gebruik van sosiale en multimedia.

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

Aansoeke: 
Stuur ’n CV, sowel as die besonderhede van minstens drie referente aan 
vakature@ngkmontagu.org
Kandidate wat die kortlys haal, sal gekontak word. Kandidate moet ook bereid wees om 
vir ’n onderhoud en preekbeurt na Montagu te kom.

Navrae: Pre-Advies voorsitter: Santie Joubert (082 448 8119). 
              Leraar: Dr Rupert de Koning (073 366 3777).

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

VAKANSIE-AKKOMMODASIE
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



Vakatures   19NG 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 funk-
sioneer ’n tehuis vir senior lidmate.

Leraarsprofiel:
• ’n Leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeen-
 skap 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 evan-
 gelie (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 volle-
dige vergoedingspakket, wat ’n ruim pastorie by die kerkgebou insluit, sal met die sukses-
volle 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.

GEDENKPILAAR - Lidmaat-kreatiwiteit
Een van die hartseer realiteite van ons land is die onveiligheid van 

begraafplase, gepaardgaande met die ander realiteit van ’n gebrek aan plek vir nuwe 
begraafplase.

Die Covid-pandemie het hierdie saak weer duidelik onder ons aandag gebring. 
Ná nóg ’n lang gesprek tydens ’n Kerkraadsvergadering oor die bou van ’n 

gedenkmuur al dan nie, kry een van die kerkraadslede, Willem van Rensburg, ’n plan. 
’n Hele klomp navorsing en eksperimentering volg en uiteindelik kom die 

GEDENKPILAAR tot stand. Die pilaar is bedoel om in te pas in ‘n mooi stukkie 
tuin op ’n kerkterrein. 

Die pilaar het uitgebrei en na verdere ontwikkeling 
kan ons nou ook met groot sukses mure 

bou van dieselfde komponente

Na verskeie versoeke vir iets 
kleiner vir persoonlike gebruik, 
of klein groepe soos families op 
plase, is die enkelvlak-model, 

wat drie nisse bevat, ontwikkel. 
Meer as een van hierdie modelle kan ook met sukses 

in ‘n gedenktuin aangewend word.

NAVRAE
Willem van Rensburg 082 900 9311 (Whatsapp werk die beste vir hierdie nommer) willem@gedenkpilaar.co.za

Andre Spence 084 901 5400 of Gerrit van Rensburg  082 886 6795

WEBBLAD: www.gedenkpilaar.co.za

NG HARTEBEESTFONTEIN
VAKATURE:  VOLTYDSE LERAARSPOS 

Gemeenteprofiel:
• NG Gemeente Hartebeestfontein is ’n plattelandse gemeente in Hartbeestfon-
 tein, Noordwes, ±27 km vanaf Klerksdorp.
• Ons het tans 368 belydende lidmate en 76 dooplidmate.
•	 Ouderdomsprofiel	van	belydende	lidmate:	9%	<	30	jr;	58%	(31-65	jr)	en	33%	
	 (66jr	+).

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

• die leraar ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees.
• die leraarspaar bereid wees om hulle te vestig in Hartbeestfontein.

Vergoeding:
• Vergoeding en byvoordele is onderhandelbaar.
•	 Inwoning	in	die	pastorie	(ten	volle	onderhou).

Aansoeke:
• Volledige CV met drie toepaslike referente, elektronies aan die skriba.
• Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en ook ’n
  persoonlike onderhoud, op die betrokke Sondag.

SLUITINGSDATUM: 15 Augustus 2022.

Diensaanvaarding: 1	Februarie	2023.

Navrae:
•	 Hannerie	Müller	–	072	871	9440	(18:30	tot	21:00).
•	 Daleen	Stephens	(skriba)	–	072	545	7034	(08:00	tot	13:00),
 nghartbees@vodamail.co.za

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers of 
genomineerdes te maak nie.

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

Dana Snyman 27 Mei 2022

Hennie is toe weg. Die vrou wat 
sy huis skoonmaak, het Sater-
dagoggend op hom afgekom 

waar hy in die gang lê. Hy het ’n paar 
dae daar gelê. Stof is jy en tot stof sal 
jy terugkeer.

Ek het Dinsdagoggend vir die 
laaste keer met hom gesels – oor 
WhatsApp. In die laaste ruk het ons 
hoofsaaklik oor WhatsApp met me-
kaar gepraat.

Dinsdagoggend het hy vir my ’n 
videotjie gestuur van ’n boer wat in sy 
Hilux-bakkie voor ’n plaashek stilhou. 
Die bakkie se deur swaai oop en ’n 
seuntjie, skaars drie jaar oud, klouter 
van die boer se skoot af en die klein-
tjie gaan maak die hek oop. Eens was 
dit deel van ’n jong seun se inisiasie: 
Jy kan nou ’n plaashek oopmaak, my 
kind. Jy word nou groot.

Ek het Dinsdagoggend vir Hennie 
gevra hoe dit gaan, maar hy het my 
nie geantwoord nie. In die laaste ruk 
het hy my glad nie geantwoord as ek 
hom vra hoe dit gaan nie. Ons wou vir 
hom ’n voltydse versorger reël, maar 
hy wou niks daarvan weet nie.

Die laaste keer toe ek hom gesien 
het, so twee maande gelede, was hy 
maer en onvas op sy voete. Sirose van 
die lewer doen dit aan ’n mens. Ons 
het mekaar in die Bootlegger Coffee 
Company in Durbanville ontmoet.

In een of ander stadium het Hen-
nie oor die weermag gesels terwyl 
ons koffie gedrink en ontbyt geëet 
het – die ou Suid-Afrikaanse weermag 
waarin hy vir twee jaar gedien het, 
nes derduisende jong mans wat in die 
1970’s en 80’s militêre diensplig moes 
doen.

Hennie het baie oor die army 
gepraat, maar nooit was dit heldhaf-
tige praatjies nie. Die army het iets in 
Hennie laat breek toe hy 20 jaar oud 
was, en hy was steeds nie daarvan 
genees toe hy alleen daar in sy huis se 
gang in die ouderdom van 62 dood 
is nie.

Voor die Covid-19-pandemie ons 
lewe anders kom maak het, het Hen-
nie gereeld by my op Jacobsbaai kom 
kuier. Ek is nie veel van ’n gasheer nie, 
ek het hom sy gang laat gaan. Het niks 
gesê wanneer hy te veel drink nie.

Soms het hy by my kom sit met ’n 
botteltjie Henties-lemoensap, ge-
meng met Olof Bergh-brandewyn, 
in die hand, en dan het hy gepraat en 
gepraat. Hy sou dalk ’n paar dinge sê 
oor sy mislukte huwelik, maar hy het 
hoofsaaklik gepraat oor sy oorlede pa 
en die army.

Hoe sy pa sy ma aangerand en hom 
uit die huis gejaag het. Hoe hy eenkeer 
in die vroeë oggendure poedelkaal 
deur die Pretoriase middestad huis 
toe moes sluip, nadat van sy pa se 

kamerade hom in die Berea-klub beet-
gepak het. En toe hy in die weermag 
kom, was hy weer in die hande van 
mans.

In sy dienspligtyd was hy vir meer 
as ’n jaar in die operasionele gebied in 
die noorde van die ou Suidwes-Afrika, 
maar ondanks al Hennie se gepraat, 
weet ek nie of hy ooit in ’n skermutse- 
ling betrokke was met die Swapo- en 
die Kubaanse magte nie. Hennie se 
oorlog, só het dit vir my geklink, was 
teen sy eie offisiere en kamerade. En 
ek kon daarmee identifiseer.

Ek is nie ’n ongeneesbare pasifis 
nie. ’n Land moet ’n weermag hê en in 
’n weermag moet dissipline wees. Tus-
sen my vriende is trotse oudsoldate 
en ek bewonder hulle vir hulle moed 
en deursettingsvermoë. Maar iemand 
soos Hennie, glo ek, is sielkundig an-
ders bedraad. ’n Handgranaat ontplof 
in jou gemoed wanneer ’n korporaal 
vir jou snert skreeu soos: “Jy is laer 
as slangbollie se skaduwee op die 
seebodem! Hier sal ek van jou ’n man 
maak!” Hoe kan so ’n simpel manne-
tjie van jou ’n man maak?

Het jy teen hom in opstand gekom, 
was dit nag vir jou. Hennie het vertel 
hoe hy rondgejaag is tot hy kots, op-
gesluit is in ’n kamertjie, en na ’n ver-
af basis gestuur is om as ’n kroegman 
daar diens te doen.

Hennie was net ’n mamma- 
se-seuntjie, hoor ek ’n duisend-en-tien 
oudsoldate sê. Dis nie dít nie. Een 
mens behoort nie so Ou-Testamenties 
deur ’n ander een behandel te word 

nie, maar, ja, oorlog is deel van ons 
aardse bestaan …

Ek was verbaas Hennie is nie na 
Saal 22 by die ou 1 Militêre Hospitaal 
op Voortrekkerhoogte gestuur nie. 
Saal 22 was die weermag se psigia- 
triese saal. Soldate wat op een of ander 
manier in psigiese dryfsand beland 
het, is soontoe gestuur om sielkun-
dig geëvalueer te word. Party is tot 
skisofrene verklaar en oneervol uit die 
weermag ontslaan.

Heelparty gay-dienspligtiges is ook 
na die ou 1 Mil gestuur. In die 1970’s 
was daar ’n psigiater wat sogenaamde 
aversieterapie op gay-troepe toegepas 
het. Dit het onder meer behels dat die 
troep met elektriese skokke behandel 
is, in die geloof dat die troep van gay 
na heteroseksueel sal verander. Dis nie 
hoorsê nie. Dit is die heilige waarheid.

Saal 22 se volle storie moet nog 

vertel word. Baie van daardie Saal 
22-mans is nog tussen ons, moontlik 
steeds te skaam om te erken dat hulle 
nie die mans geword het wat PW 
Botha, die NP, die Kerk en hulle ouers 
destyds wou hê hulle moet wees nie.

Onlangs het die NG Kerk se Oos-
Kaapse streeksinode ’n simposium 
gehou met die tema: “Diensplig: 
die bagasie van ’n generasie.” Party 
oud-dienspligtiges het dapper en 
ietwat bitter verklaar: Dis te laat.

Om aan geestelike wonde te werk, 
is nooit te laat nie. Hoop daar kom 
nog sulke aksies.

Op my reise kom ek dikwels mans 
teë wat deur die weermag verwond is: 
’n Man wat laataand in ’n kroeg vir jou 
vertel hoe dit voel as iemand voor jou 
R4 se loop verskyn. En daardie ou op 
Katima Molilo wat die holte in sy kop 
vir jou wys waar die bomskerf hom 
getref het.

In ’n pandjieswinkel het ek onlangs 
afgekom op een van daardie koper- 
muurbehangsels wat jy kon koop 
nadat jy grensdiens verrig het. Daarop 
is ’n soldaat met ’n geweer in die hand 
en die woorde: “SWA. Grensdiens.” ’n 
Verdrietige gesig, en ’n simbool van 
oorlog.

Nou het die hek na die anderkant 
vir Hennie oopgegaan. Een van die 
kere wat hy by my gekuier het, het 
ek by hom in die kamer gaan sit, sy 
Henties-botteltjie op die bedkassie, en 
gesê: “Praat nou, my vriend. Vertel my 
als.” Maar hy wou niks sê nie.

Ek wens ek het harder probeer.

Hennie het baie  
oor die army  

gepraat, maar nooit 
was dit heldhaftige 

praatjies nie.  
Die army het iets in 

Hennie laat breek toe 
hy 20 jaar oud was ... 

“


