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Oudleraar vertel oor depressie: 

Vandag se kerkkoerant vir  vandag se kerkmense

Die kuns wat hy in die eerste paar jaar geskep het,  
was soms wanstaltig en ontstellend vir die kyker.  

Dit verbeeld iets van die worsteling waarin hy verkeer het.  
Nou stal hy weer kuns uit. 

En die prentjies lyk anders. Lees meer op bl 12.

Kerkbode
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Bybel-Media bied aan:

Die Disselskap-reeks
v i r  g r o e p e

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za
Telefoon: 021 864 8210  | WhatsApp-hulplyn: 079 881 2729 
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

J esus het twaalf dissipels uitgekies om in sy voetspore  
te loop. Hulle het vir drie jaar saam met Hom geleef  
en geleer en gereis totdat Hy vir hulle gesê het:

“Gaan julle nou en leer die mense alles wat Ek julle geleer  
het. Maak hulle navolgers van My soos Ek julle my navolgers  
gemaak het.”

Hierdie Dissipelskap-reeks gee aan groepe die geleentheid  
om vir 10 weke saam in die voetspore van die Leermeester  
te loop, te ontdek hoe om sy dissipels te wees en dan uit te 
gaan om nog ander sy dissipels te maak.

Bestel jou boeke by Bybel-Media en ontdek saam met ander 
gelowiges hoe om Jesus se dissipels te wees sodat ons kan  
uitgaan en ander sy dissipels kan maak.

Dissipelskap 1 en 
Dissipelskap 2  

bied jou:
• 10 gesprekstemas 

wat by dissipelskap 
aansluit

• ’n inleidende video 
vir elke tema

• wenke vir 
’n Dissipelskap-

naweek

Hierdie Dissipelskap -reeks is ook aanlyn beskikbaar by missio.org.za

DISSIPELSKAP 1
Leiergids 

Aan die voete  
van Jesus 

DISSIPELSKAP 1
Gesprekgids
Aan die voete  

van Jesus 

DISSIPELSKAP 2
Leiergids 

Op reis saam  
met Jesus

DISSIPELSKAP 2
Gesprekgids
Op reis saam  

met Jesus

R95,00 R50,00 R115,00 R70,00
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The former policeman, the newly ordained Reverend Msawenkosi Ntshongwana is in conversation with his predecessor Reverend Kobus 
van Schalkwyk as they walk through the hall of the English-speaking branch of the URCSA church of Vredenburg on the West Coast. 
Photo: HELÉNE MEISSENHEIMER

 Kerknuus

Sowat 260 afgevaardigdes uit een van 
die streeksinodes van die NG Kerk 
het tydens ’n buitengewone sitting 
in die Potchefstroom-omgewing ’n 
besluit geneem wat weer die wyse 
waarop die Bybel verstaan word in die 
gesprek oor selfdegeslagverbintenisse 
onder die loep sal plaas.

“Die Sinode van Goudland ver-

klaar dat alle seksuele verhoudinge 
buite die band van die huwelik, nie 
Bybels verantwoordbaar en aanvaar-
baar kan wees nie,” lui ’n uittreksel 
uit ’n verklaring deur dr Grant du 
Plessis, die voorsitter van NG Kerk 
Goudland.

“Die uitkoms van dié Sinodesitting 
was die bevestiging van die Sinode 

Goudland se 2015 beleid,” aldus die 
verklaring (sien die volledige verkla-
ring by www.kerkbode.co.za, kliek op 
NUUS in die navigasiekolom). 

Die Algemene Sinode van die NG 
Kerk het tydens dié liggaam se mees 
onlangse byeenkoms, in 2019, gesê 
dat daar kerkrade en predikante is wat 
wel hulle weg oopsien om burger-

like verbintenisse tussen persone van 
dieselfde geslag te bevestig. 

“Die sinode wil graag die ruimte 
wat vir almal geskep word, om vol-
gens hulle oortuiging op te tree, be-
vestig,” luidens ’n destydse verklaring.  
Kerkbode se pogings om mediatoe-
gang tot Goudland se buitengewone 
sitting te verkry was nie suksesvol nie. 

The theologian and academic 
Rev Prof Dr Jerry Pillay is the first 
South African to be elected to 
the position of general secretary 
to the World Council of Churches 
(WCC).

On 17 June 2022 he became 
only the second African to be 
chosen to lead this fellowship of 
352 churches representing over 
580 million Christians from more 
than 120 countries worldwide. 
The WCC has in its fold most of 
the world’s Orthodox churches, 
scores of Anglican, Baptist, Lu-
theran, Methodist and Reformed 
churches (including the Dutch 
Reformed Church), as well as 
many United and Independent 
churches.

Pillay is a member of the 
Uniting Presbyterian Church in 
Southern Africa and currently 
dean of the Faculty of Theolo-
gy and Religion, University of 
Pretoria. When he takes up his 
new position on 1 January 2023 
he will be the ninth general 
secretary (chief executive officer 
in effect) in the 74 year history of 
this fellowship.

“The church is missional. 
Wherever it is located, 
it must show its Godly 

nature,” says the newly ordained 
Reverend Msawenkosi Ntshongwana 
to Heléne Meissenheimer during a re-
cent visit to find out how this former 
policeman came to be the first black 
Xhosa-speaking minister of a small 
English-speaking congregation of the 
Uniting Reformed Church of South 
Africa (URCSA) on the West Coast.

This was quite an historic event in 
the 70 odd year history of the con-
gregation. Since the Dutch Reformed 
Church began this ministry in the 
1950’s as a missionary outreach, they 
have always had a white minister, ex-
plains Ntshongwana’s predecessor, the 
63 year-old Rev Kobus van Schalkwyk 
during Kerkbode’s visit.

Van Schalkwyk had told Kerkbode 
how sad he was that some years ago 
four of the seven Dutch Reformed 
churches in the local Presbytery voted 
against unification with their sister 
churches in the Uniting Reformed 
Church of South Africa (URCSA).

He firmly believes that this vote 
reflects a minority voice and that most 
members have no problem with unity, 
but unfortunately most didn’t vote. 

So, consequently, “the message 
the URCSA received was that the 
answer to unification is no …” which 
was a serious setback to their goal of 
unification.

When asked for his view on this 
topic, Ntshongwana said his experi-
ence in the URCSA is that language 
preferences are also a factor. “… when 
it comes to unity, without speaking 

about the DRC and URCSA, we are 
still struggling as URCSA … the Xho-
sa speaking and Afrikaans speaking,” 
says Ntshongwana, who now finds 
himself living in an area where almost 
70% of the residents are Afrikaans 
speaking. 

Locals often joke that they only 
speak English in self-defence.

Less than a kilometre from him is 
the church of the Afrikaans branch of 
the URCSA.

Yet here he is … “Unity is very 
difficult … I foresee no unity as long 
as we don’t want to leave our own 
comfort zones,” he says, but it is his 
dream that it could become a reality, 
however tough.

>>Read the full interview on 
www.kerkbode.co.za 

Goudland: ‘Dít is nie Bybels verantwoordbaar en aanvaarbaar’

Former policeman now  
minister, makes history

UP Dean Jerry 
Pillay to lead 
World Council 
of Churches
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Alda Fourie, ENGO se bemar- 
kingskonsultant sluit by ons 
aan tydens Kerkbode se on-

langse besoek by ENGO se provinsiale 
hoofkantoor, ’n netjiese dubbelver- 
diepinggebou geleë in die middel van 
hulle grootste aftreeoord in die hartjie 
van Bloemfontein.

Die rede vir die besoek: ENGO is 
vanjaar 120 jaar oud. Oor ’n stomende 
koppie koffie word gehoor in hierdie 
organisasie staan die kweek van ’n 
kultuur van dankbaarheid sentraal 
tot die viering van hierdie spesiale 
mylpaal. “Wat ons hierdie jaar vier, is 
120 jaar van dankbaarheid,” sê Claas-
sens sonder huiwering. “Absolute 
dankbaarheid vir die Here se genade. 
Dat ons hier is en instrumente in sy 
hande kan wees om werk te doen wat 
ewigheidswaarde het.”

Wat die NG Kerk in die Vrystaat in 
1902, kort na die Anglo-Boere-oorlog, 
as twee weeshuise vir oorlogswesies 
begin het, is vandag ’n geregistreerde 
organisasie sonder winsbejag wat jaar-
liks op verskillende maniere in meer 
as 200 000 mense se lewe ’n verskil 
maak.

Dit is die grootste maatskap-
like organisasie van sy soort in die 
Vrystaat. Die syfers in hulle jongste 
jaarboek spreek vanself. Verlede jaar 
was 852 kinders in hulle kinder- en 
jeugsorgsentrums, is kos en klere 
voorsien aan meer as 7 000 behoeftige 
kinders en is byna 70 000 mense met 
maatskaplike dienste bygestaan by 

familiesentrums. Daar is 92 945 maal-
tye aan bejaardes bedien. Dit is net ’n 
paar uitskieters uit drie van die sewe 
subprogramme wat as afsonderlike 
besigheidsentiteite bedryf word.

By ENGO word enigeen wat nood 
het gehelp, ongeag ras, ouderdom of 
kerkverband. Soos Claassens dit stel: 
“Die naam ENGO* (Sien kassie op  
bl. 9) is ons missie en missionaliteit. 

Ons gaan na almal toe. Ons onderskei 
nie.”

Ses jaar terug het die donkerkop 
sakeman met die opwipkuif ’n 
florerende rekenkundige loopbaan 
vaarwel toegeroep om op 32 die jong-
ste uitvoerende hoof te word wat die 
organisasie nog gehad het. Uitklim wil 
hy nog glad nie. Vir hom is sy werk sy 
roeping.

Hy vertel hulle kry soms die kritiek 
dat ENGO te groot raak, maar hy 
verskil: “Hoe groter ENGO is en kan 
raak, hoe beter diens kan ons lewer en 
hoe meer mense kan ons bereik.”

 
‘Mercedes’ vir jou kerk se barmhar-
tigheidswerk 
In die laaste tyd word al meer in 
kerklike kringe gehoor dat gemeentes 
nouer met hulle plaaslike kerklike 
maatskaplike organisasie moet saam-
werk. ’n Sentiment waarmee Claassens 

volmondig saamstem. Op hierdie 
terrein meen hy doen ENGO en die 
plaaslike NG Kerk “baanbrekerswerk” 
in die Vrystaat. Hulle is besig om ’n 
samewerkingsooreenkoms te finali-
seer … “sodat daar geen misverstande 
is nie, sodat ons nouer kan saamwerk 
in die toekoms.”

Wat dit in praktiese taal beteken 
is ENGO wil graag hulle kundigheid 
met gemeentes deel wat behoeftes in 
hulle gemeenskap wil aanspreek. “As 
jy al klaar ’n Mercedes het van welsyn 
om missionale werk te doen (soos) 
sopkombuise (en om) uit te reik vir 
enige welsynsuitdagings wat daar 
kan wees, laat ENGO jou help,” nooi 
Claassens gemeentes uit om met hulle 
eie ‘one-stop charity’ kontak te maak.

Die boodskap wat gemeentes ook 
moet hoor is dat ENGO hulle hulp 
nodig het, voeg Fourie by. Sy sê dit 
is veral so op die platteland waar die 
kerk dikwels nog dié bymekaarkom-
plek van die gemeenskap is: “Al is 
ons ’n provinsiale organisasie, op die 
einde gaan dit met ’n liefdadigheid 
op ’n dorp so goed soos wat die ge-
meenskap dit ondersteun”.

Die sleutelwoord is ‘wees betrokke’. 
Of dit nou is om boerewors te braai of 
pannekoek te bak op ’n Saterdagog-
gend, en of dit is deur jou kundigheid 
op bestuursvlak te deel, dit maak nie 
saak nie. “Ons het jou hulp nodig,” 
benadruk Fourie.

Haar paadjie met ENGO kom al 15 
jaar aan, maar sy is van verlede jaar 
meer voltyds ingetrek om die organi-
sasie te help nuut dink, veral hoe hulle 
meer sigbaar kan word. “Jy kan nie 
mense gaan vra vir borgskappe en dan 
het hulle nog nooit van jou gehoor 
nie,” sê sy. Dit verstom haar dat daar 
steeds mense in die Vrystaat is wat nie 
van ENGO weet nie. “My mikpunt 
is as mense liefdadigheid dink, moet 
hulle ENGO dink,” sê Fourie wat met 
25 jaar bemarkingservaring agter die 
blad ’n stewige pakkie vaardigheid na 
ENGO bring.

Nog ’n manier waarop gemeentes 
ook kan help, is deur ENGO ’n stal-
letjie te gee by hulle basaar. Hier kan 
byvoorbeeld kaartjies verkoop word 
vir die gelukstrekking later vanjaar 
waarin ’n splinternuwe Suzuki S-Pres-
so GL Plus gewen kan word.

In pas met hulle 120ste bestaans-

Hulle noem hom Os. 
Die tiener wat as baba 
op ’n ashoop opgetel is 
en nou floreer in een van 
ENGO se 33 kinder- en 
jeugsorgsentrums wat 
oor die Vrystaat versprei 
is. Dit is verhale soos 
“Os” s’n wat aan hulle 
werk betekenis gee, ver-
tel De Wet Claassens, die 
uitvoerende hoof van 
ENGO, die tweede  
grootste kerklike maat- 
skaplike organisasie 
van die NG Kerk. Heléne 
Meissenheimer berig.

ENGO: Van klein begin 
tot NG Kerk se grootste 

welsynsorganisasie  
in die Vrystaat

>>Vervolg op bl9

Hoe groter ENGO is 
en kan raak, hoe beter 
diens kan ons lewer en 

hoe meer mense kan ons 
bereik.

“

Op die laaste Vrydag van Oktober besoek ENGO se gelukbringer Omgie skole om die 
boodskap van omgee te versprei.
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Ek het gesê, ek wil  
doen wat jy doen.  

Maar hy lag!  
Hy sê, ‘my kind ek  
is ’n NG dominee  

en in ons land is dit  
iets anders …

“

Jaco Strydom gesels met Charlotte Sibanyoni

Charlotte Sibanyoni vertel Jaco Strydom haar droom is dat die NG Kerk ’n beurs daar sal 
stel om dit moontlik te maak vir mense van ander kulture om teologie te studeer. “My 
droom is dat die kerk oor 10 jaar baie meer divers en vry van politieke agendas sal wees,” 
sê sy. Foto: Verskaf

Ek vra haar oor haar grootword-
jare en sy wys my ’n foto van ’n 
ma en twee kleuters voor ’n een-

vertreksinkhuisie. Later het dit beter 
gegaan, vertel sy, en het sy en haar ma 
vir ’n tyd lank in ’n bediendekamer in 
die Pretoria-Moot gewoon. Haar ma 
was ’n huishulp.

In haar graad 5-jaar trek hulle 
terug na Mamelodi. Van die onder-
wysers het bekommerd geraak, want 
Charlotte se skoolwerk het agteruit-
gegaan. ’n Klomp dinge het gebeur en 
uiteindelik beland sy eers in ’n plek 
van veiligheid en toe in ’n kinderhuis.

Sy vertel dat dit van haar moeilikste 
en ongelukkigste jare was. “Jy weet, jy 
begin sien dat ander kinders ’n ma en 
pa het wat saam met hulle skool toe 
kom, hulle netbal bywoon en jy begin 
vra, waar is my pa? Waarom gebeur 
hierdie dinge met my? Mamma wat 
finansieel sukkel en so aan. Vandag 
kyk ek terug en weet ek, dit is hoekom 
kinderhuiskinders soos ek dikwels 
rebel.”

Uiteindelik is sy uit die kinderhuis 
uit as gevolg van haar gedrag.

Sy moes planne maak, het rond-
gevra en uiteindelik ’n buitekamer 
naby die skool gekry om in te woon.

Charlotte was in graad 10 en het 
na-ure by Romans Pizza gewerk, en 
later by die plaaslike biblioteek. Dit 
was ’n moeilike tyd, maar sy vertel 
ook van ’n klomp gawe mense wat die 
Here oor haar pad gestuur het.

Haar lewe het ’n nuwe wending 
geneem, toe sy een Sondag saam met 
’n vriendin en haar ouers ’n erediens 
bywoon. Sy sê sy het erg uitgestaan 
tussen al die wit mense in die kerk, 
maar dit het haar nie gepla nie, sy en 
haar vriendin het daaroor gelag. Na 
die diens het die dominee met haar 
gesels.

Nie lank daarna nie kontak die ein-
ste dominee haar en sê sy moet kom 
koffie drink, hy wil iets belangriks 
met haar bespreek. Hy en sy vrou het 
besluit Charlotte moet by hulle kom 
woon.

Die dominee se naam was Johan 
van Niekerk, en die gemeente  

NG Concordia.
Charlotte vertel dat sy vir die 

eerste keer ook iemand gehad het wat 
langs die netbalveld sit, iemand wat 
belangstel en saam met haar skool-
byeenkomste bywoon. “Hulle was by 
elke skoolfunksie, ek raak nou nog 
emosioneel as ek daaroor praat,” sê sy.

Sy het betrokke geraak by die 
kategese en ’n klomp ander aktiwiteite 
in die gemeente. “Jy weet, as jou pa die 
dominee is, is jy alles by die kerk, en 
dit was amazing,” sê sy.

Op ’n dag vra Johan van Niekerk 
vir haar wat sy wil doen vir ’n lewe. 
“Ek het gesê, ek wil doen wat jy doen. 
Maar hy lag! Hy sê, ‘my kind ek is ’n 
NG dominee en in ons land is dit iets 
anders …’”

Een van haar maats het gehoor 
dat sy na skool wil gaan studeer en, 
sonder Charlotte se medewete, ’n 
brief geskryf vir Jacaranda FM se 
“Good Morning Angels”. ’n Prof by 
die Universiteit van Pretoria wat na 
die uitsending geluister het, het haar 
gekontak en gesê sy en haar man sal al 
die kostes dra.

Toe Charlotte weer sien toe swot sy 
teologie by Tuks.

Dit alles was ’n wonderwerk in 
Charlotte se oë. “Ek het as kind geen 
droom gehad oor wat om met my lewe 
te doen nie. Universiteit was totally 

out of my scope. Ek het maar gedink ek 
sal ’n waiter of so iets word.”

Oral in Charlotte se verhaal duik 
die name van mense op wat ’n groot 
verskil gemaak het in haar lewe: maats 
by die skool en hulle ouers, Johan en 
Rina van Niekerk, die prof by Tuks … 
en veral haar ma, vir wie sy die groot-
ste respek het.

Teen die einde van Charlotte se 
studies is Johan van Niekerk aan ’n 
hartaanval oorlede. ’n Moeilike tyd in 
haar lewe. “Skielik was ek nie meer lus 
om aan te gaan met my studies nie, 
maar toe kontak ds Sebastiaan (van 
Dyk) van Lux Mundi-gemeente my. 
Hy sê toe: ‘Wil jy nie jou praktiese jaar 
by ons kom doen nie, ontmoet die 
mense in ons kerk en dan besluit jy?’ 

Amazing mense! Toe was dit nóg ’n 
deur wat oopmaak.”

Nie lank daarna nie het sy ’n 
beroep gekry na Universiteitsoord 
waar sy tans dominee is vir die En-
gelse studente.

Wat energise jou? vra ek.
“Jongmense en studente! Hulle 

maak my gelukkig, ek vind al my 
energie in tye wat ek jongmense kan 
bedien. Of ons nou kamp, gesels, werk 
of klas gee maak nie saak nie, ek is op 
my beste tussen jongmense.”

Charlotte sê deurentyd mooi dinge 
oor die kerk, ek vra haar of daar ook 
dinge is wat haar pla.

“’n Uber-bestuurder het eenkeer vir 
my gesê: ‘The problem is you Chris-
tians are better than everyone else’. Dit 
maak seer, maar dit maak ook sin. Dit 
is iets wat dikwels geopper word deur 
mense wat seergemaak is deur Chris-
tene of die Christelike gemeenskap. 
Hoogmoed en ’n neerhalende hou-
ding is ’n probleem, en dit is waar op 
verskillende vlakke van Christenskap. 
Tog pas dit glad nie by die diensbare 
voorbeeld wat ons Redder vir ons 
kom stel het nie,” sê sy. “Die kerk moet 
minder bekommerd wees oor dogma 
en meer bekommerd oor menswaar-
digheid.”

Sy voel die NG Kerk kan meer 
doen om inklusief te wees.

“Persoonlik dink ek, ons as die 
NG Kerk, kan uit ons begroting meer 
mense van kleur help om te studeer 
om dominees te word. As ons sê ons 
wil inklusief wees, moet dit so lyk op 
ons predikantestaat, op ons kerkrade 
en in ons ringe. Ons sê almal is 
welkom, maar ons maak nie plek vir 
mense wat nie Afrikaanssprekend is 
nie. Ons kerk moet soos ons land lyk, 
diverse.”

Haar droom is dat die NG Kerk ’n 
beurs daar sal stel om dit moontlik te 
maak vir mense van ander kulture om 
teologie te studeer. “My droom is dat 
die kerk oor 10 jaar baie meer divers 
en vry van politieke agendas sal wees,” 
sê sy.

Charlotte se motto? “Sien die 
mooi in mense tot hulle die mooi in 
hulleself raaksien. Ons is almal maar 
gebroke mense vol seer en net liefde 
kan hierdie wonde genees. Ek is ’n 
bron van liefde wat vreemdelinge vir 
my gegee het. Ek is dankbaar vir die 
vreemdelinge wat hulle hart oopge-
maak het vir my en hoop om ander 
op dieselfde manier te inspireer. As 
’n mens verandering wil sien, moet jy 
dit vanuit ’n plek van peace doen, nie 
anger nie.” 
Ds Jaco Strydom is verbonde aan 
die NG Gemeente Villieria en die 
Echo-Jeuggemeenskappe.

Charlotte Sibanyoni is ’n 
NG dominee, ’n dosent 
in Hebreeus by die Uni-
versiteit van Pretoria, 
besig met haar PhD, en 
’n “fiksheidsentoesias” 
in haar eie woorde. Wel, 
onder andere, sy is ’n 
besige, dapper vrou met 
’n groot storie, vertel 
Jaco Strydom.

Ds Charlotte sê:  
Bring verandering  

vanuit vrede, 
nie woede
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KOMMENTAAR Nelis Janse van Rensburg

Stukkend 
en heel

Vir ander kom  
die son van geregtigheid 
nooit op nie. Die ellende 
van armoede en lyding  

is net te groot. 

“

Hoewel skeidslyne dikwels in 
die lewe vervaag, is dit ten 
minste op teoretiese vlak 

in die joernalistieke klas helder 
afgebaken: Konflik speel af op drie 
velde …

Ekstern: Hy/sy teen die vloed/
droogte/plaag ens.

Interpersoonlik: Hy/sy teen hom/
haar. Gekenmerk deur die lading wat 
die woord “hulle” skielik aanneem.

Intern: Hy/sy moet groei om ’n 
struikelblok te bowe te kom.

Waarskynlik sal jy sê die lewe 
meng soms vir ons ’n konkoksie van 
al hierdie opsies tegelyk. Beurtkrag, 
’n boelie by die werkplek én die 
aanbreek van die oomblik om na 
dekades een of ander patroon of 
aangeleerde gedrag na die bewussyn 
te bring en te ontgroei omdat dit tans 
meer breek as bou.

Wanneer interne konflik voort- 
duur en emosioneel vermenigvuld-
ig word tot die mate dat dit ons 
oorweldig, het ons dikwels g’n keuse 
as om op ander te steun nie. Wan-
neer dié waarop ons steun dan wel 
staatmakers is asook die empatie 
en insig het om te help, is dit nogal 
’n storie. In hierdie uitgawe het ons 
twee stories oor sulke gevalle. Hier-
naas (op bl 7) skryf ds Jana de Lange 
weerloos en dapper oor haar stryd 
en dit waarvoor sy dankbaar is. Op 
bl 12 (en in ’n video op www.kerk-
bode.co.za) vertel dr Fanie Marais 
hoe kuns hom sterker gemaak het 
ná uitbranding hom afgetakel het. 
Hierdie uitgawe se voorbladbeeld (’n 
collage van ’n skewe gesig, genoem 
“Fraktuur”) is ’n voorbeeld van só 
’n kunswerk deur Marais, wat lank 
leraar op Wellington was en intussen 
afgetree het, maar steeds skilder.

Die eerste paar jaar was die beelde 
uit sy kop en kwas wanstaltig, vertel 
hy. Dit verbeeld iets van die wors-
teling waarin hy verkeer het. Met sy 
storie wil hy ander wat met frakture 
sukkel, bystaan.

Genoeg lig  
om die skrif aan  
die muur te lees?

Ons leef in die donker. Ons 
het tot vandag 49 uit die 92 
wintersdae van 2022 beurt-

krag gehad. Op vele maniere is dit 
simbolies van die toestand van ons 
land. Hoe donker is dit immers nie in 
’n land waarin die laaste polisiehoof 
wat sy of haar termyn eerbaar voltooi 
het, genl George Fivaz was wat so lank 
gelede as die jaar 2000 uit diens getree 
het van die SAPD nie? Sy opvolger 
was genl Jackie Selebi wat skuldig 
bevind is aan grootskaalse bedrog en 
in die tronk beland het. Sedert Selebi 
is Bheki Cele, Nhlanhla Mkhwana-
zi (waarnemend), Riah Phiyega en 
Khehla Sitole almal onder ’n wolk 
ontslaan uit hierdie allerbelangrikste 
leiersposisie. Wat was die gevolge nie 
van hierdie soort leierskap nie? En 
hoe nag is dit nie as jou nasionale ver-
volgingsgesag nie daartoe in staat is 
om die boereverneukers uit die Stein-
hoffstal of die rowers van miljarde uit 
die staatskas te kan voorsien van gratis 
verblyf in die tronk nie? Dit is sterk 
skemer tot donker as diegene wat die 
magte van die duisternis moet beveg, 
die ligte help afsit.

En hoe donker is dit nie as die 
ouditeur-generaal, Tsakani Maluleke, 
in Junie 2022 verklaar dat die meeste 
munisipaliteite in SA in chaos verkeer 
nie? Slegs 16 uit die 257 munisipali- 
teite het ’n skoon oudit gekry. Wat 
is die lesing op die ligmeter as die 
gemiddelde werkloosheidsyfer in jou 
land tussen 2020 en 2022 42,48% is? 
Hoe swart is die nag nie as 18 miljoen 
van jou 62 miljoen medelandsburgers 
afhanklik is van maandelikse sosiale 
toelae nie? Of as 99,6% van die R257 
miljard wat vir die Departement van 
Sosiale Ontwikkeling begroot is, 
aangewend word vir toelaes en die 
klein oorblywende restant vir maat- 
skaplike programme? Dan is daar 
skaars genoeg lig om die skrif aan die 
muur te lees.

Kerke het ’n priesterlike en 
profetiese rol om in hierdie donker 
tyd te vertolk. As priesters moet ons 
komberse uitdeel, kos gee, bejaardes 
versorg, wonde verbind, kinders 
beskerm, swakkes dra en hulpeloses 
bystaan. En ons doen dit. Maar as 
profete moet ons praat oor die oor-

sake van die nood. Soos die profete 
van die Ou Testament moet ons teen 
die vertrapping van die armes, die 
valse weegskale, die verjaging van die 
vreemdelinge, die vernietiging van die 
menswees van die broses, uitroep. Ons 
moet gaan staan waar Christus staan, 
by dié wat in nood verkeer en ’n stem 
wees vir die stemloses en ’n basuin 
wees vir geregtigheid.

In die globale kerk leef ’n sterk 
oortuiging dat die kerk as instituut 
homself nie behoort te bemoei met 
die partypolitiek nie. Hoewel die 
meeste kerke seker is dat gelowiges 
behoort deel te neem aan openbare 
politieke diskoerse en ook aan die 
partypolitiek, ter wille van ’n gesonde 
staat, meen ons dit is nie die kerk as 
instituut se rol om voorkeure aan te 
dui ten opsigte van die ondersteuning 
of nie van spesifieke politieke partye 
nie. Hierdie is ’n korrekte benade- 
ring. Daar kom egter ’n punt waar die 
politieke leiers moet kennis neem van 
die heilige woede van kerkmense. Ons 
kan nie langer swyg nie, anders sal 
die klippe dit uitroep. Te veel mense 
gaan onnodig dood in hospitale, te 
veel armes vir wie daar nie medisyne 
is, of ’n dokter of ’n bed nie. Te veel 
kinders gaan slaap honger, te veel sterf 
in kruisvuur, word verkrag, verniel, 
versaak. Te veel vroue, gestremdes, 
bejaardes, weerloses, vreemdelinge 
ontvang die vonnis van die dood, ver-
hoor deur die ongenaakbare ellende 
van ’n swakbestuurde land. Alles is 
nie die regering se skuld nie, maar dit 
wat die regering wel kan doen, laat te 
veel te wense oor. Hulle het byna al 
die ligte van die land afgesit. Toe die 
president se Phala Phala-storie in die 
media onthul word, het die skemer 
onheilspellend verdig. Die new dawn 

lyk al meer soos maanlig.
Daarom, toe Mervyn Bunnan 

se onlangse brief aan die ANC 
vandeesweek bekend word, het dit 
waarskynlik verreweg die meerder-
heid Suid-Afrikaners se sentiment 
verwoord. Hy is 86 jaar oud, skryf hy, 
die enigste oorlewende persoon wat 
die Congress of the People op 26 Junie 
1955 toegespreek het. Hy sê hy was 
juis aan die woord toe die polisie daar 
instorm. Maar dan skryf hy: "I will not 
renew my membership of the ANC. 
The ANC is no longer fit to govern 
or worthy of my support, exiguous 
(onbeduidend) as it has been. I no 
longer wish to be a member …"

Lid of nie ’n lid nie, ondersteuner 
in die verlede of nie, maar so kan dit 
nie aangaan nie. Die regering is nie 
meer in staat om hierdie land te regeer 
nie. Ons het ’n beter regering nodig.

Slegs 49% van alle geregistreerde 
kiesers het in 2019 deelgeneem aan 
die algemene verkiesing. Van die 35,8 
miljoen stemgeregtigdes het 26,7 
miljoen mense geregistreer en 17,6 
miljoen het gestem. Die regerende 
party het 58% van die totale aantal 
uitgebragte stemme ontvang, dit wil 
sê ongeveer 30% van die stemgereg-
tigdes in die land se stem. Terloops, ’n 
na-verkiesing-opname toon dat slegs 
onderskeidelik 60 en 61% van alle 
bruin en wit kiesers gestem het. Daar 
kom ’n tyd waar die verantwoorde-
likheid van landsburgers om deel te 
neem aan die politiek van die land nie 
meer opsioneel behoort te wees nie.

Ons glo dat die Goeie Nuus 
duisternis verdryf. Maar vir baie in 
Suid-Afrika is hierdie Lig nie beskore 
nie. En dít is nie die regering se skuld 
nie. Vir ander kom die son van gereg-
tigheid nooit op nie. Die ellende van 
armoede en lyding is net te groot, die 
vernietiging van waardigheid is net 
te afbrekend, die onafwendbaarheid 
van die dood net te sterk. Teen hierdie 
duistenis sal ons net so hard moet 
veg as wat ons sal moet werk aan die 
verkondiging van die Lig.
 
Ds Nelis Janse van Rensburg is pre-
dikant van die NG Gemeente Wel-
gemoed en voorsitter van die Algemene 
Sinode Moderamen.

Wanneer dié 
waarop ons  

steun dan wel  
staatmakers is asook  
die empatie en insig 
het om te help, is dit  

nogal ’n storie. 

“
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Jana de Lange

'Mag dié sorg  
die norm wees' 

Daar is soms moeilike en seer 
verhale wat in die kerk afspeel. 
As predikant het ek ongelukkig 

al ’n klomp verhale gehoor van ander 
predikante wat ervaar dat hulle alleen 
is en dat, alhoewel hulle almal anders 
in hulle donkerste tyd moet onder-
steun en bystaan, hulle dikwels nie 
dieselfde ondersteuning ontvang nie – 
of dan selfs verder onder druk geplaas 
word deur ’n gemeente of kerkraad.
Of verhale van predikantekollegas 
wat nie goed oor die weg kom nie en 
wat willens en wetens, of soms sonder 
om te dink, die bediening vir mekaar 
moeilik maak. Hierdie verhale breek 
my hart, want dit spreek nie van die 
liefde van Christus nie en veroorsaak 
dikwels dat predikante die bedie- 
ning vir altyd verlaat, terwyl dit ook 
ons kerk en God se koninkryk skade 
aandoen.

Ek skryf egter hierdie brief om 
een van die ander verhale te vertel. 
Ek doen dit nie om die bogenoemde 
verhale te ontken nie, maar juis om ’n 
verhaal van hoop en liefde te vertel, en 
om te getuig dat die teenoorgestelde 
ook dikwels in ons kerk gebeur.

In September 2021 was ek vir die 
tweede keer in vier maande siek met 
Covid-19. Ek was gelukkig nooit te 
ernstig siek nie en kon beide kere 
goed uitrus. Aanvanklik het dit gelyk 
asof ek geen langtermyn nagevolge of 
kwale oorgehou het nie. Aan die einde 
van Oktober het ek egter begin sukkel 
met moegheid en ’n lae gemoed, wat 
ek maar net toegeskryf het aan “einde-
van-die-jaar-moegheid”. Daarom het 
ek uitgesien na die Desembervakansie 
saam met my familie op my gun-
stelingplekke by die see – die beste 
medisyne na ’n lang jaar.

Toe ek egter ná my vakansie nie 
soos ander jare uitgerus en opgewon-
de teruggekeer het na Pretoria toe 
nie, het ek besef iets is verkeerd. Twee 
weke na my terugkeer werk toe, het 
ek ’n dokter gaan sien. Dit was binne 
’n paar weke duidelik dat ek ’n de-
pressiewe episode beleef, heel moont-
lik as gevolg van Covid (dus, ’n geval 
van lang-Covid). Nou, enigiemand 

wat my ken sal weet dat ek allesbehal-
we ’n depressiewe persoon is, en ek 
moet bely ek het nooit gedink dat ék 
aan depressie sou ly nie.

Nietemin was dit die geval: Ek het 
gesukkel met chroniese moegheid, 
moedeloosheid en hopeloosheid en 
het die knaende gedagtes ontvlug deur 
te slaap. Ek kon glad nie bedien in my 
gemeente soos ek graag wou nie. Ek 
het al tevore ander diep traumas in 
my lewe beleef, maar nog nooit het ek 
so sleg gevoel en was die lewe vir my 
so uitdagend soos hierdie jaar nie. Dit 
het my uiteindelik gebring by ’n punt 
om demissie te vra en ek maak einde 
Julie klaar by my geliefde gemeente, 
NG Universiteitsoord.

Ek het beslis nuwe begrip en em-
patie ontwikkel vir persone wat daag-
liks, chronies en vir jare ’n stryd teen 
depressie voer en dit daagliks oorkom. 
Julle is besonders en ongelooflik sterk, 
al voel dit nie aldag so nie. Hou so 
aan, en dankie dat jy aanhou ter wille 
van jouself en jou geliefdes.

Tog is hierdie skrywe nie om 
oor depressie of myself te skryf nie; 
hierdie is ’n brief van dankbaarheid 
en ’n getuienis van besondere liefde 
en ondersteuning aan ’n predikant in 
haar donkerste tyd.

Soos genoem kon ek glad nie  
bedien in my gemeente, Universiteits- 
oord, soos ek wou nie. Dit was ook ’n 
uitdagende tyd vir ons as predikan-
tespan, want ons kollega Ronél het 
verlede jaar Duitsland toe geëmigreer, 
en ons kon nog nie ’n nuwe kollega in 
haar plek beroep nie. Ons moes dus 
die nuwe jaar met een minder leraar 
as tevore aanpak – ’n jaar waarin ons 
die verliese van die afgelope twee 
jaar moes herstel en opbou, veral in 
ons studentegemeente. In hierdie tyd 
waarin ek juis met meer woema en 
dryf wou bedien, kon ek skaars helfte 
van my werk sinvol verrig (altans, so 
het dit vir my gevoel).

Terwyl ek op my swakste en laagste 
was en dit my eindeloos gefrustreer 
het, het my kollegas en gemeente my 
gedra en ondersteun, soos net die 
liggaam van Christus kan.

Aan my kollegas, Fritz Snyman, 
Arno Meiring, Charlotte Siban-
yoni (asook Ronél Meylahn in die 
buiteland); die personeel, kerkraad en 
gemeente van NG Universiteitsoord; 
en my studentelidmate: dankie.

Dankie dat julle my ’n ruskans 
gegun het wanneer ek dit nie vir 
myself kon gun nie. Dankie dat julle 
altyd bereid was om in te spring en die 
los drade op te tel toe ek dit nie meer 
kon vashou nie. Dankie vir elke brief, 
oproep, WhatsApp en besoek om by 
my in te loer. Dankie vir julle deernis, 
medelye, liefde, ondersteu- 
ning en sorg. Dankie vir elke gebed, 
in persoon en op ’n afstand, wat my 
gedra het. Dankie dat julle vir my 
Jesus se hande en voete was en God 
se liefde en teenwoordigheid gewys 
het in ’n tyd waarin God dikwels baie 
ver en selfs afwesig gevoel het. Dankie 
dat julle deel is van my wonderlike 
ondersteuningsnetwerk saam met my 
familie en vriende.

Dankie dat ek nie die verhaal hoef 
te vertel van ’n predikant wat alleen 
voel in haar donkerste tyd nie, maar 
eerder ’n verhaal van ’n liefdevolle 
familie van gelowiges wat, soos die 
lied van Laurika Rauch sê, ’n mos-

kombers om my gevou het en my 
veilig en warm gehou het.

Dankie dat ek kan getuig van 
kollegas wat vriende is, wat besorg 
is oor my en altyd bereid was om 
in te staan en my by te staan in elke 
oomblik. Dankie ook aan my Ring 
van Suidoos-Pretoria en lede van die 
Noordelike Sinode wat my onder- 
steun het, sowel as die predikante van 
ons Oppie Stoep-gemeenskap (ons 
ekumeniese vennootskap met vyf 
ander gemeentes in Hatfield). Hoewel 
ek demissie neem, weet ek dit is nie 
omdat ek nie liefde en ondersteuning 
ontvang het nie. Inteendeel, julle liefde 
en deernis het die besluit om demissie 
te neem juis moeiliker gemaak. Want 
hoekom sal ek wil weggaan van so ’n 
besonderse gemeente? Dankie dat ek 
demissie kon neem vir my eie beswil 
en gesondheid en dat julle ook dít vir 
my met liefde gun.

Julle elkeen is kosbaar en dit is vir 
my wonderlik om deel te wees van 
so ’n liefdevolle, genadige en mooi 
gemeente soos Universiteitsoord. 
Julle het my so sag hanteer en so sterk 
gemaak. Dit was vir my ’n voorreg om 
julle die afgelope sewe jaar te  
bedien en ook saam met julle te bedi-
en. Hoewel ek nou vir eers klaarmaak 
by Universiteitsoord, weet ek dat ek 
altyd tuis is by julle, dat ek elke herin-
nering saam met julle sal koester en 
dat ek dikwels sal kom kuier.

Woorde kan nie my dankbaarheid 
beskryf vir julle liefde, ondersteuning, 
bystand, begrip en versorging in my 
donkerste tyd nie. Dankie dat julle ’n 
gemeente is wat hoop en liefde leef 
teenoor almal – binne en buite die 
gemeente.

Mag hierdie verhaal die norm 
wees in ons groter kerk, en mag elke 
predikant en lidmaat hierdie liefde, 
deernis en ondersteuning ondervind 
in die liggaam van Christus.

Soli Deo Gloria. 
 
Ds De Lange se afskeidsdiens by 
Universiteitsoord is op 31 Julie 2022 
om 09:30 en tydens die aanddiens om 
19:00.

Jana de Lange beskryf haar dankbaarheid vir ondersteuning wat 
sy ontvang het as ’n predikant in haar donkerste tyd.

Dankie dat ek nie  
die verhaal hoef te  

vertel van ’n predikant 
wat alleen voel in haar 
donkerste tyd nie, maar 
eerder ’n verhaal van ’n 
liefdevolle familie van 

gelowiges wat, soos die 
lied van Laurika Rauch 

sê, ’n moskombers  
om my gevou het en  
my veilig en warm  

gehou het.

“



8  Briewe 15 Julie 2022

Oor fisiese 
en geestelike 
nood

Chris Smith van Westonaria skryf:
Hierdie opskrif klink na ’n retoriese 
vraag, omrede ons almal weet dit is 
Jesus Christus. Tog is dit nie so eenvou- 
dig nie, want hoe ken ons Hom? Dit is 
tog deur die Skrif, as Woord van God.

Ek reageer op die skrywe van Chris-
to Benadé van 5 Junie waar hy voorstel 
dat, “met Christus in die kern van ons 
geloof, … ander sake op die periferie 
kom … ons aan mekaar verbind word 
ten spyte van sekere dogmatiese en 
etiese sake.”

Dat Christus die diepste band is 
wat ons saambind, kan tog nie be-
twyfel word nie. Die vraag is egter: 
Hoe ken ons die Christus? Dit is tog 
deur die Woord, soos ons dit verstaan 
deur die belydenisskrifte. Waarom die 
belydenisskrifte bybring? Want alle 
ander denominasies, vanaf Katolieke 
tot ekstreme Pinksterbewegings, noem 

ook dat hulle op die Woord staan.
Indien Christo se benadering konse-

kwent toegepas word, moet die “ruim 
huis” ook plek maak vir persone met 
dogmatiese verskille soortgelyk aan die 
Katolieke kerk, Lede in Christus, asook 
sienings vanuit die Afrika Onafhank-
like kerke, ens. Hulle glo tog ook in die 
persoon van Jesus Christus. Dit kan tog 
nie, want dan verwerp ons die gerefor-
meerde belydenisskrifte.

Dit is interessant dat wanneer die 
Kerkorde praat oor verhoudings met 
ander kerke, word die “Woord van 
God” as die primêre maatstaf en basis 
gebruik en dan ook “soos uitgedruk in 
die kerk se belydenisskrifte”, waaronder 
die gereformeerde belydenisskrifte. 
Selfs wanneer iemand vanuit ’n ander 
kerk wil oorkom na die NG Kerk, word 
dit gebruik as riglyn. Hierdie benade-
ring van Christo wil egter voorstel dat 

met selfs leraars in die kerk, ’n “ruimer 
huis” benadering gevolg moet word, 
maar wanneer lidmate van ander kerke 
wil oorkom, moet die gereformeerde 
belydenisskrifte geld. Dit is tog on-
houdbaar en inkonsekwent.

Ek wil ’n ander voorstel maak: Tot 
die kern van ons geloofsoortuiging is 
die Persoon van Jesus Christus alleen, 
die Woord alleen, genade alleen, geloof 
alleen en alles tot Gods eer. Ja, die 
kenmerk van die Reformasie, naamlik 
die vyf sola’s. Natuurlik is daar net 
een liggaam in Christus, en daar moet 
samewerking met ander kerke wees. 
Dan geskied dit egter vanuit ons iden-
titeit as NG Kerk. Ons kan tog nie ’n 
“ruim huis” van alle Christelike kerke 
binne in die NG Kerk wees nie.

’n “Ruim huis”, wat dogmatiese en 
etiese verskille insluit, word al meer ’n 
huis sonder mure of perke.

Coenie Greeff, La Rochelle, 
Bellville skryf:
Dankie, Prof Johan van der 
Merwe, vir jou kosbare artikel 
oor SA se pandemie van 
fisiese armoede (Kerkbode 
07.06.22). Terwyl ek lees, tref 
dit my – wat van die geeste-
like pandemie wat dreig in 
ons kerk – ek gebruik “pande-
mie” in alle erns. Kyk ons as 
NG Kerk met net soveel sorg 
en erns na ons gemeenskap 
se geestelike armoede as na 
hulle fisiese nood?

Pragtige getuienisse van 
hulp en omgee is gedeel in die 
afgelope NG Kerk streeks-
familiebyeenkomste landswyd 
– ek wonder toe net – soveel 
impak wat ons kerk het met 
plaaslike armoede – het ons 
dieselfde toewyding aan 
mense se geestelike armoede 
– soekend na die enigste ware 
Brood van die Lewe – mense 
wat gevoed word met ’n 
kospakkie uit die gemeente 
wat die fisiese honger help, 
maar gaan slaap met ’n ander 
“honger” – om die onfeilbare 
heilige absolute Woord van 
Waarheid te hoor – ’n Waar-
heid wat hulle uitdaag om te 
sien wie hulle werklik is – dat 
hulle beste pogings tot self-
verlossing “soos vuil lappe” is 
(Jes 64:6)?

Dat die enigste Seun van 
God sondeloos uit ’n maagd 
gebore, met die skaduwee van 
die kruis oor sy krip – Jesus, 
gehoorsaam tot op Golgota – 
Jesus, fisies opgestaan sodat 
ons kan leef – Jesus, die enig-
ste Brood gebreek vir ons ver-
lossing – al Brood genoeg vir 
die ware “honger” – dit mag 
baie eenvoudig en simplisties 
klink – miskien te eenvoudig 
vir dié met boekrakke vol 
kritiese teologie en redenasies 
wat relativeer. Jesus, die ware 
“entstof ” tot ewige genesing 
van die geestelike pandemie 
binne ons kerkbanke, maar 
ook buite in die parkeerplek. 
In Johannes 6:51 sê Jesus: 
“Ek is die lewende brood wat 
uit die hemel gekom het. As 
iemand van hierdie brood eet, 
sal hy ewig lewe. En die brood 
wat Ek sal gee, is my liggaam. 
Ek gee dit sodat die wêreld 
kan lewe.”

Henrietta Klaasing van Randfontein 
skryf:
Die skrywes van ds Dubois du Toit en 
andere aangaande die Droomscenario 
2030 het betrekking. Tereg skryf ds Du 
Toit dat Bybelgetroue lidmate genoeg 
geleentheid gegee moet word om te rou 
(3.06.2022) oor die alternatiewe wat 
bepaalde leiers vir ’n toekomstige NG 
Kerk beplan.

Hierdie “Nagmerrie 2030” se vrot 
wortels is ’n verkeerde ekklesiologie, 

’n skeefgetrekte siening van wat kerk 
is. Die Bybelse betekenis van “kerk” 
het te make met “dié wat aan die Here 
behoort”. ’n Wingerd (Johannes 15); 
’n kudde (Handelinge 20:28); God se 
volk (1 Petrus 2:5-10); die liggaam van 
Christus (Efesiërs 4:15-16); sy Bruid 
(Openbaring 19:7) is Bybelse meta-
fore vir die kerk. Die Droomscenario 
2030-beplanning word gedoen soos vir 
klubs, verenigings of organisasies. 

Die Bybelse metafore vertel ons 

dat die kerk soos lewende organismes 
is wat getroetel, gekoester en versorg 
moet word om te lewe en te groei. Dit 
moet nie aan wêreldse modelle soos 
die voorgestelde Droomscenario 2030 
onderwerp word nie.

Die beeld wat ons in die Woord 
aangaande die kerk kry, is groots en 
diep. “Wie met die kerk besig is, is 
besig met ’n bo-menslike en bo-histo-
riese grootheid. Hy is besig met God se 
werk” (JM Vorster).

Johann Theron van Kraaifontein 
skryf:
In kerklike gesprekke word die aan-
vaarding van mekaar se integriteit 
dikwels ’n voorwaarde vir die gesprek 
gemaak. Die probleem is dat integriteit 
as maatstaf nie rekening hou met ons 
belydenisskrifte nie.

Die Heidelbergse Kategismus sê die 
mens is “van nature geneig om God en 
sy naaste te haat” (So 2 Vr 5) en volgens 
die Nederlandse Geloofsbelydenis is 
alle mense “uit hulleself leuenaars en 
nietiger as die nietigheid self ” (Art 7, 
Ps 62:10).

Ons omseil maklik hierdie belydenis 
deur te sê dat die Gees nou “in ons 
woon”, waar die grens tussen die Gees 
en ons integriteit vervaag. In etiese 
kwessies soos selfdegeslagverbintenisse 
(met min Bybelse gegewens) lei dit 
dikwels tot ’n opweeg van integriteit, 
wat weer lei tot verdagmakery en ’n 
integriteitsoorlog. ’n Mens sien ook die 
integriteitsprobleem in die kernsaak 
van ons belydenis – die eenheid van 
die kerk. In 1829 het die Sinode van die 
NG Kerk besluit “dat persone van kleur 

tegelyk saam met die ander lidmate die 
Nagmaal gebruik, is ’n onwrikbare stel-
reël op die onfeilbare Woord van God 
gegrond en dat alle Christengemeen-
tes en elke Christen in die besonder 
verplig is om so te dink en te handel.”

In 1857 het die Sinode besluit: 
“Die Sinode beskou dit wenslik en 
Skrifmatig, dat ons lidmate uit die 
heidene, in ons bestaande gemeentes 
opgeneem en ingelyf word, oral waar 
dit kan gebeur; maar waar hierdie 
maatreël, as gevolg van die swakheid 
van sommige, die bevordering van die 
saak van Christus onder die heidene in 
die weg sou staan, die gemeente uit die 
heidene opgerig of nog op te rig, haar 
Christelike voorregte in ’n afsonderlike 
gebou of gestig sal geniet.”

Wat word van die integriteit van 
die Woord en ons belydenis indien 
’n mens die integriteit van ds Spyker, 
wat die voorstel in 1829 gemaak het, 
opweeg teen ds Andrew Murray (sr), 
wat die voorstel in 1857 gemaak het? 
Is ’n gesprek oor die integriteit van die 
belydenis en Woord moontlik as ’n 
mens voel dat so ’n gesprek ds Murray 

se integriteit kon bevraagteken?
In die Bybel vind ons ook botsing 

van integriteit. Barnabas was ’n goeie 
man en vol van die Heilige Gees vol-
gens Handelinge 11:24, maar hy huigel 
egter in Galasiërs 2. Paulus gaan Petrus 
(se integriteit) direk teë in die openbaar 
omdat Petrus afwyk van die reguit pad 
van die evangelie.

Indien die integriteit van die Woord 
en belydenis die enigste oorweging in 
ons kerklike gesprekke en besluite was, 
het die drie sinodes wat “Ja” gestem het 
vir Belhar en dit daarmee Skriftuurlik 
verklaar het in 2013, reeds die band 
losgemaak van die Algemene Sinode. 
Die sewe sinodes wat “Nee” gestem 
het, het nie Skriftuurlike of belydenis-
gronde aangevoer nie en het dus 
gestem op grond van hulle integriteit.

Ons is sedert 2013 in ’n “status 
confessionis” – ’n staat van belydenis 
– ons wil nie daaroor praat nie, want 
daar is integriteite op die spel. Christus 
bou egter nie sy kerk op die integriteit 
van Petrus nie (Matt 16:18), maar slegs 
op die rots van die belydenis en die 
Woord.

Wie is die Persoon in die kern van ons geloofsoortuiging?

Integriteit van die belydenis

Scenario-beplanning: Droom of nagmerrie?
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>> Vervolg van bl 4

JOHAN VAN DER MERWE

Onderwys in Suid-Afrika is in 
’n reuse-krisis. Veel groter as 
wat die Covid-19-pandemie 

ooit was.
Duisende kinders het na die pande-
mie nog nie teruggekeer skool toe nie. 
Hierdie stand van sake is onlangs deur 
die Minister van Basiese Onderwys 
Angie Motshekga bevestig toe sy aan 
lede van die parlement gesê het dat die 
negatiewe gevolge van die pandemie 
so erg is dat die onderwysstelsel nie 
gou daarvan sal herstel nie.

Die jongste statistiek skets inder-
daad ’n donker prentjie: Ongeveer 1,1 
miljoen kinders tussen 5 en 18 jaar 
was teen 2020 nie meer in die skool 
nie. In die groep van 5-13 jaar het die 
getal toegeneem van 207 768 in 2016 
tot 779 979 in 2020.

Wat die prentjie nog donkerder 
maak, is dat die 5- tot 6-jariges die 
groep is waar die grootste toename 
plaasgevind het, met 37% van die 
kinders wat geen vorm van onderrig 
ontvang nie. Die kerk kan hierdie 
stand van sake nie ignoreer nie, juis 
omdat gereformeerde kerke onder-
wys deur die geskiedenis as belangrik 
beskou het.

Martin Luther was die eerste 
kerkhervormer wat breedvoerig oor 
die belangrikheid van goeie onderwys 
vir kerk en staat geskryf het. In 1524 
het hy onder meer aan die owerhede 
geskryf dat onderwys ’n belangrike 
saak is waarmee die jeug gehelp moet 
word en in 1541 het hy die besondere 
beeld gebruik deur onderwysers te 
vergelyk met tuiniers wat jong bome 
en struike in die tuine van die konink-
ryk plant.

Ander kerkhervormers soos Philip 
Melanchton en Johannes Calvyn het 
in aansluiting by Luther ook beklem-
toon dat onderwys onlosmaaklik deel 
van die kerk se opdrag is. As gerefor-
meerde kerk is die geskiedenis van 
die NG Kerk daarom nie sonder rede 
vervleg met die geskiedenis van van 
die bekendste skole in Suid-Afrika 
nie. Net soos in die verlede, klop die 
uitdaging nou aan die deur van elke 
gemeente om by onderwys op die 
dorp of in die voorstad betrokke te 
raak.

Hoe kan dit gebeur? Gemeentes 
kan op van die volgende maniere 
betrokke raak: 
Motivering van ouers: Lidmate kan 
veral ’n groot rol speel om werkers 
in hulle diens te motiveer om hulle 
kinders skool toe te stuur. 
Motivering en ondersteuning van 

onderwyspersoneel: Die stukkende 
onderwystelsel plaas enorme druk 
op onderwyspersoneel. Gemeentes 
kan moeite doen om uit te reik na die 
personeel van plaaslike skole. 
Beskikbaarstelling van infrastruktuur: 
NG gemeentes oor die land beskik 
oor uitstekende infrastruktuur wat as 
naskoolsentrums ingerig kan word. 
Deelname aan programme van die 
kerk soos byvoorbeeld Little Seeds 
van Badisa.

Wyle aartsbiskop Desmond Tutu 
het tereg gesê: Onderwys is nie 
voorbereiding vir die lewe nie, dit 
is die lewe self. Daarom sal die kerk 
moet help met die stukkende onder-
wys in die land.

 
Prof Johan van der Merwe doseer 
Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan die 
Universiteit van Pretoria.

Kindersorg: Só kan gemeentes verwonde onderwysstelsel help genees

jaarviering vanjaar is ’n aanlyn-veld-
tog geloods wat mense aanmoedig om 
’n donasie van R120 te maak vir 12 
maande deur ’n debietorder te teken, 
of ’n eenmalige donasie te maak van 
R1 440.

’n Nuwe reeks bemarkingspro-
dukte is ook tydens die Covidpande-
mie ontwikkel. Fourie wys trots die 
dagboeke versier deur die kunstenaar 
Olivia, kleurvolle buffs, spesiaal 
vermengde filterkoffiepakkies en blou 
stapsokkies wat maar ’n paar van die 
produkte is wat by hulle takke te koop 
is.

“Covid het ons eintlik laat besef 
ons moet ’n bietjie anders begin dink 
om ons kapasiteit in terme van geld en 
mense beter te benut,” sê sy.

Alles gaan daaroor om dienste te 
kan bly lewer. Hoewel ENGO vanaf 
die staat ’n jaarlikse subsidie ontvang, 
het lewenskoste die afgelope jare 
soveel gestyg dat nuwe planne bedink 
moes word om volhoubare fondse te 
in sodat hulle programme kan oorleef. 
Soos Fourie dit stel: “Ons het nie die 
luukse om ’n kinderhuis te sluit nie, 
dit is lewens wat geraak word”.

 
‘Raving fans’ regoor die Vrystaat 
‘Charity begins at home,’ lui die  
spreekwoord. Claassens vertel vir 
hulle by ENGO begin die uitleef van 
dankbaarheid by hulle eie mense. 
“Ons het ’n sêding … ons wil raving 
fans maak van ENGO regoor die 
Vrystaat en om ’n raving fan te maak 
moet jy in die produk en die diens glo. 

Jy moet dit uitstraal.”
Daarom vat hulle senior bestuur-

span sedert laasjaar jaarliks die pad op 
’n interne roadshow regoor die Vry- 
staat “om die harte van ons personeel 
te hoor, van ons vrywilligers te hoor 
en te sien hoe ons saam strategies 
vorentoe kan beplan,” verduidelik hy.
Kerkbode se besoek op ’n sonnige 
herfsoggend in Mei is juis na ’n week 
van takbesoeke. Hierdie nouer direkte 
kontak met hulle eie mense is ’n moet, 
want sê Claassens: “Jy kan nie ’n 
boodskap na buite toe vat as jou ener-

gie en jou menswees dit nie wys nie. 
Jou dankbaarheid dit nie wys nie.
“So ons is in die proses om raving fans 
van ons eie mense eers te maak … so-
dat ons kan help om hierdie boodskap 
van dankbaarheid en van ENGO 
na buite uit te straal en dan hierdie 
boodskap soos ’n veldbrand regoor die 
Vrystaat te vat.”
 
>> Vir meer inligting oor ENGO en 
verdere planne om 120 bestaans- 
jare te vier, besoek gerus hulle 
webblad by engo.co.za

Waarvoor  
staan ENGO?
Die naam ENGO het ’n spesiale 
betekenis.
E staan vir ewige hoop.
NG verwys na hulle bande met 
die NG Kerk.
NGO staan vir nie-regeringsor-
ganisasie.
GO kom uit die organisasie se 
teksvers, Matteus 18:19-20: 
‘Therefore go!’

ENGO vier vanjaar 120 jaar van dankbaarheid en omgee as die NG Kerk se kerklike 
maatskaplike organisasie in die Vrystaat. Hulle uitvoerende hoof De Wet Claassens nooi 
gemeentes om betrokke te raak by hierdie ‘Mercedes van welsyn’.

Alda  
Fourie

De Wet 
Claassens

Terug na die toekoms
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Pastoor Stephan Gill werk deur die week 
as ’n bankklerk maar saans en oor naweke 
leef hy sy passie uit om die evangelie te 
deel met sy gemeente. Foto: VERSKAF

Stephan Gill was ’n jong seun 
toe hy op aanbeveling van sy 
pastoor-oom in 2007 oor ’n 

Bybelse korrespondensiekursus 
navraag gedoen het. Dit is hoe sy pad 
die eerste keer gekruis het met dié van 
pastoor Sam Selva Raj van Echo of His 
Call Biblecor Ministries en indirek 
ook met Bybel-Media.

Biblecor Ministries het vir Stephan 
die Hindi-weergawe van die By-
belkorgids New life for you gestuur. 
Dit verduidelik die evangelieboodskap 
vir mense uit ’n Hindoe-agtergrond. 
Stephan was so aangeraak deur wat 
hy gelees het, dat hy sy lewe aan die 
Here gegee het. New life for you is 
ook die boek waarmee pastoor Sam 
(soos almal hom ken) en Bybel-Media 
se verbintenis meer as 42 jaar terug 

Ontmoet vir Stephan Gill, ’n jong man wat ’n dubbellewe lei as bankklerk en tentmakerleraar van ’n 
klein gemeente in Jalandhar, ’n antieke stad met meer as ’n miljoen inwoners in Punjab, ’n noordelike 

provinsie van Indië. Hier is sy storie hoe sy pad na die bediening destyds begin het met ’n  
Bybelkor-korrespondensiekursus.

Pastoor Sam Selva Raj was so gein-
spïreerd toe hy die Bybelkorgids New life 
for you die eerste keer sien, dat hy dadelik 
met Bybel-Media kontak gemaak het vir 
toestemming om die boekie in Tamil en 
Hindi te vertaal. Duisende kopiee van die 
boekie is gedruk en versprei in Indie.

Gemeentes groei en nuwes word ook 
gevorm danksy groepies wat gehou word 
waar die gids bespreek word. Daar is nou 

meer as 2 000 van hierdie gemeentetjies 
regoor Indië.

Bybelkor-sentrums word in verskil-
lende dele van Indië (sien kaart langsaan) 
gevestig om kontak en kommunikasie 
tussen die gemeentes te vergemaklik. 
Die hoofkantoor is in Chennai, in die 
suidooste van Indië, waar Tamil die voer-
taal is.

In 2010 word ’n teologiese skool gebou 

in Velachery, aan die buitewyke van 
Chennai, met ruim ondersteuning van 
Bybel-Media. Dit word vir voltydse teolo-
giese opleiding gebruik.

Oor die afgelope klompie jare is ’n te-
ologiese korrespondensiekursus gevestig. 
Vir dié doel word dele van die NBI-kursus 
ook gebruik. Dit is beskikbaar in Engels, 
maar is ook in Tamil vertaal. Jaarliks doen 
meer as 5 000 studente hierdie kursus.

begin het. Hy het in 1979 die boek 
raakgelees en besluit dit is die ideale 
evangelisasiemiddel vir die omstan-
dighede in Indië. 

Na hy met Bybel-Media, Bybelkor 
se uitgewer, kontak gemaak het, is dit 
in Tamil en Hindi vertaal en vandag 
word jaarliks steeds duisende van die 
boekies versprei. Jong Stephan het 
by sy oom se gemeente ingeskakel 
waar hy sy musiektalent uitgeleef het 
as aanbiddingsleier. Na skool het hy 
as bankklerk begin werk terwyl hy 
ook ingeskryf het vir ’n teologiese 
korrespondensiekursus by die Ne-
hemia-Bybelkollege in Indië. Dele van 
die kursus kom van die Nehemia-By-
belinstituut (NBI) van Bybel-Media 
(BM). Verlede jaar Junie het Stephan 
by sy oom oorgeneem as leraar van 

Nasari Church, ’n gemeente met sowat 
200 lidmate. As tentmakerherder 
werk Stephan op weeksdae bedags in 
die bank en saans doen hy besoek by 
lidmate en lei kleingroepe. Op Sondae 
lei hy soggens die erediens en saans 
hou hy jeugbyeenkomste.

Die kennis en dissipline wat hy met 
sy studies by die Nehemia-Bybelkol-
lege geleer het, help hom om enige 
uitdagings te hanteer en om die evan-
gelie op ’n Bybelse wyse oor te dra, het 
Stephan getuig tydens die kollege se 
gradeplegtigheid in November.

“Ons is baie trots dat ons sulke 
goeie leiers, evangeliste en pastore 
kan oprig deur ons BIBLECOR en 
Nehemia-Bybelkollege bedienings in 
verskillende dele van Indië en in na- 
burige lande,” sê pastoor Sam Selva 

Bediening in Indië

Van ’n boekie tot ’n omvattende bediening
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INDIË

‘Nuwe energie vir ons  
bediening’
“Die vennootskap met Echo 
of His Call Ministries is ’n 
Godgegewe geleentheid 
waardeur Suid-Afrikaners 
daar ’n verskil kan maak. Die 
inisiatief, energie en visie 
waarmee Echo of His Call 
opereer vermenigvuldig die 
bydraes van Bybel-Media 
en voeg geweldige waarde 
toe. Wanneer ’n mens hierdie 
gelowiges in aksie sien, skep 
dit nuwe energie vir ons eie 
bedieninge in Suid-Afrika.” 
– Ds Danie Mouton, voor-
sitter van Bybel-Media se 
direksie.

‘’n Reisgenoot op weg’
“Bybel-Media is ’n inspira-
sievennoot vir gelowiges in 
Indië in samewerking met 
Echo of His Call Biblecor 
Ministries. Bybel-Media is al 
meer as 42 jaar betrokke by 
die werk in Indië en is baie 
dankbaar dat Bybelkor se ma-
teriaal so gebruik kan word 
tot uitbreiding van Jesus 
se koninkryk. Ons is dus ’n 
reisgenoot vir Biblecor India 
op die Jesusweg.” – Hannelie 
Matthee, hoof van fonds- 
werwing by Bybel-Media.

‘Newsletters in  
16 languages’
“The support, prayer and 
concern of BIBLE-MEDIA as a 
partner enables us to reach 
the unreached people in India 
and neighbouring countries 
and make them real believers 
of the living God Jesus Christ. 
Generally the country of India 
is under the bondage of sin, 
sickness, poverty and idol 
worshipping, witchcraft etc.

“BIBLECOR INDIA – Basic 
Correspondence Course in 
three languages, Theological 
Correspondence Courses 
in two languages, Nehemi-
ah Bible Colleges, English 
Village School, Echo of His 
Call monthly newsletters in 
16 languages opened a great 
way to proclaim the gospel 
about the real Creator Jesus 
Christ.” – Sam Selva Raj, 
head of Echo of His Call 
Biblecor Ministries.

Slegs 2,5% van Indië se bevolking 
van ongeveer 1,25 miljard mense 
is Christene. Dit beteken dat evan-
gelisasiewerk ’n ontsettende groot 
behoefte in Indië is.

BM is al vir meer as 42 jaar be-
trokke by die verkondiging van die 
evangelie in Indië. Dit word gedoen 
in vennootskap met Echo of His Call 
Ministries onder leiding van pastoor 
Sam Selva Raj. Hulle hoofkantoor is in 
Chennai.

’n Paar jaar gelede het ’n leiersgroep 
van BM Indië besoek en persoonlik 
ervaar watter groot impak hierdie 
bediening het. Van die uitstaande 
indrukke was die volgende:

> Die wye erkenning vir pastoor 
Sam en sy werk; die invloed van sy 
bediening wat wyd oor Indië strek; die 
besonderse toewyding van Christene 
wat in gemeentetjies in beknopte wo-
nings bymekaarkom; talle vroue wat 
betrokke is, en semi-opgeleide pastore 
wat vrywillige diens lewer.

> Die kinders neem entoesias-
ties deel aan die eredienste en ken 
ritse Bybeltekste uit hulle kop. Die 
Bybelkennis van gewone lidmate is 
opvallend goed. Gebed speel ’n deurs-
laggewende rol in hierdie gemeentes.

> Die bediening fokus op Christe-
like literatuur en opleiding, maar daar 
word ook baie gedoen vir maat- 
skaplike hulp en ontwikkeling. Vir 
Bybel-Media is dit duidelik dat hulle 
vennootskap met Echo of His Call 
Biblecor Ministries ’n betekenisvolle 
manier is om hulle missionale roeping 
uit te leef. As jy graag vir Bybel-Media 
of enige van hulle projekte wil onder-
steun, besoek gerus www.bybelmedia.
co.za (Vir 'n Artikel 18A-belasting-
sertifikaat om vir belastingverligting 
aansoek te doen, epos gerus vir 
adele@bmedia.co.za).
Bron: Bybel-Media Jaarverslag  
Februarie 2021

Vennote 
praat saam

BM se  
vennootskap  
met Echo of His 
Call Ministries

’n Span van Bybel-Media het in 2018 saam 
met pastoor Sam Selva Raj deur Indië ge-
reis om eerstehands te ervaar watter wye 
impak hulle vennootskap se verskillende 
bedieninge daar het. 
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LE ROUX SCHOEMAN

Wanneer Fanie Marais sy 
depressie en uitbranding 
beskryf, voel dit persoonlik 

… dit voel na Fanie s’n. Die storie van 
een dominee iewers in die Boland 
twintig jaar gelede. Maar wanneer die 
afgetrede predikant dit skilder, voel 
dit na gemene goed.

’n Reeks collages van gesigte val 
die kyker op. Monde wat die tande 
nie kan binnehou nie. Wange wat 
nie die oogballe kan bemeester nie. 
Hoofde oorbedeel met slegte pruike. 
’n Oor wat lyk asof hy warm geklap of 
gedraai is. Basies gesigte wat lyk soos 
’n goëlaar wat beheer verloor oor ’n 
toertjie. As hierdie reeks kunswerke 
musiek was, en Musica nog bestaan 
het, sou dit nie onder Easy Listening 
geval het nie.

“’n Pêl van my, hy’t saam met my 
teologie studeer by Tukkies … hy’t 
gesê, Fanie, jy het die vermoë om 
iets van die seer en die stukkendheid 
van die lewe ook te verbeeld. Ander 
mense kan blomme, mooi stillewes 
en natuur, ja, verruklike goed skilder,” 
verduidelik Fanie onlangs aan Kerk-
bode. So Fanie het daardie temas vir 
’n wyle in die sorg van ander gelaat. 
Sy kuns was soms “wanstaltig en ont-
stellend vir die kyker”, verduidelik hy. 
Dit verbeeld iets van die worsteling 

waarin hy verkeer het. (Die kunswerk 
op Kerkbode se voorblad “Fraktuur” 
is ’n voorbeeld van sulke kuns, vertel 
Fanie). Maar Fanie keer ook weldra 
terug na van die temas wat vir ander 
beskore is, kan ’n mens sien wanneer 
hy op ’n onlangse aftreemiddag in sy 
omskepte motorhuis in Kaapstad se 
noordelike voorstede die een skildery 
na die ander van die rakke afhaal en 
met die besoeker “deurpraat”. Hier 
’n Eiffeltoring, daar ’n seetoneel of 
gewoon ’n mooi gesig.  Hier ’n skedel, 
daar ’n siedende skreeu. Hier ’n donk-
er selfportret van anderkant glimlag. 
Daar ’n naakstudie van die ouer 
liggaam in ’n bad.

Marais het op ’n hupse 70 nog 
heelwat dominee in hom. Keurige 
taalgebruik (“voetangels”!) en so ’n 

rustige pastorale manier wat daardie 
beroep soms vereis, selfs by diegene 
vir wie dit nie natuurlik kom nie. Hy’t 
ook ’n luister-oor so tussendeur die 
geoefende handgebare en natuurlike 
geesdrif vir hierdie ding wat vir hom 
genesing gebring het toe hy in sy  
vyftigs weens uitbranding drie maan-
de “ruskans” moes vat waar hy leraar 
op Wellington was: Kuns. 

Een van die dae hou Fanie ’n 
uitstalling by ’n gemeente hier in 
Goodwood, waar hy na sy aftrede by 
Wellington op ’n ander wyse (pasto-
rale hulpleraarspos) betrokke geraak 
het. 

Die persverklaring wat hy uitstu-
ur as bemarking daarvoor omraam 
netjies die doelwit en ’n mens verbeel 
jou jy hoor, ná ’n reis met donker 

temas, het Marais op hierdie punt van 
die geveg “sy storie” glad en gereed in 
’n slinger soos Dawid voor die reus. 
Só nooi hy ander in: “Iemand het 
geskryf dat die lewe ons almal breek 
op ’n manier en dat ons sterker is op 
daardie plekke waar ons heelword. Dit 
is wat twee kunstenaars beleef het in 
hulle lewensgang. 

Fanie Marais, ’n emerituspredikant, 
deur skilderkuns en Colin Steyn, ’n 
boer wat sy plaas en sy vrou verloor 
het, deur digwerk,” luidens die ver- 
klaring vir die “kwas- en digkuns”-ge-
leentheid van hierdie twee kunste-
naars wat op Donderdagaand 21 Julie 
18:00 in die kerksaal van NG Kerk 
Goodwoodpark sal plaasvind. (Op 22 
Julie 2022 11:00-15:00 sal die kunste-
naars beskikbaar wees vir rondleiding 
en gesprek). Om die rousmart te ver-
werk het Steyn hom weer tot digwerk 
gewend. Sy digbundel STAF SONDER 
MAAT het voortgevloei uit wrede 
ontnugterings met die verlies van sy 
plaas en sy lewensmaat.

Ons kyk na van Fanie se meer on-
langse werk. ’n Nuwe fase het gekom 
toe hy die liefde en warmte van die 
geloofsgemeenskap in Goodwood 
ervaar het, vertel hy. “Meer heilsame 
kuns” het nou kenmerkend van sy 
temas geword. “Laudate Dominum” 
is ’n voorbeeld, vertel hy. Waar ’n solis 
tydens ’n Kerssangdiens sing.

Kuns bring genesing vir oudleraar  
wat sy reis met ander wil deel

Laudate Dominum
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Missionale musiekmelodie – musiek dra 
’n boodskap deur Karien Pretorius
Uitgewer: Barnabas Uitgewers, 2021.
Resensent: Jan Coetzer

Dit was verfrissend om ’n eerste in-
druk van kontekstuele teologie binne 
musiek te ontdek in Karien Pretorius 
se Missionale musiekmelodie.

Dit is noodsaaklik om gemeentes 
se individuele kontekste in ag te neem 
wanneer die musiekbediening oor-
weeg word. Pretorius vertel reeds in 
hoofstuk 2 van die belangrikheid van 
hierdie individuele kontekstualiteit.

Musiek is ’n diep persoonlike aspek 
van talle mense se geloofslewe. Dit is 
’n manier hoe mense ’n persoonlike 
belydenis voor God bring. Wanneer 
mense lofliedere sing, maak mense 
die woorde hulle eie; hulle maak dit 
persoonlik en gebruik dit om hulle 

Die Jirre is my Wagter – Psalms en 
inkele annerlike tekse ytiee Bywel yt 
deur Elias P Nel
Uitgewer: Lux Verbi, 2022
Resensent: Rethie van Niekerk

In Die Jirre is my Wagter slaag Elias 
P Nel uitsonderlik goed in sy doelwit 
om “met die kyk deur ’n nuwe taalbril 
die oorspronklike [Bybelse] inhoud 
weer nuut, fris en vars te maak, sodat 
die waarde hernieud ontdek kan 
word.” In die Afrikaans van sy groot-
wordwêreld omdig hy gunsteling-
psalms en ander bekende Bybeltekste, 
wisselend van Samuel, deur die Evan-
gelies tot Romeine en Openbaring.

Nel spreek in sy voorwoord die 
hoop uit dat hierdie omdigtings die 
leser juis dieper in die Skrifgedeeltes – 
en dan ook in gesprek met God – in-
neem. Die verrassende tongval kry dit 
inderdaad reg om ’n mens ou bekende 
tekste nuut, dikwels verrassend te laat 
hoor. Dit dwing jou om stadig te lees, 
jouself dieper in die teks in te dink.

Die aardsheid van die geloof wat 
die Bybelteks verwoord, saam met die 
rykdom van die woordeskat en die 
Boesmanlandse idioom, laat geliefde 
Skrifgedeeltes treffend tuiskom. Die 
emosie van Psalm 30 word byvoor-
beeld treffend verwoord: “nog net 
gistraand het ek in trane gesitte 
skrou / en vimore, vimore ka’ ek weer 
lekker plesierag lag!” Die metafoor 
van Psalm 42 praat bekend met jou 
hart: “soos rooikop boerbok innie 

Streektaalomdigtings verruim 
tradisie van Small en Du Plessis

Teoretiese, sowel as praktiese musiekriglyn vir gemeentes
geloof te bely. Pretorius verduidelik in 
Missionale musiekmelodie dat hierdie 
musiekbelydenis as ’n katalisator vir ’n 
ontmoeting met God kan dien.

Inklusiewe praktyke is ook iets wat 
duidelik opgelet kan word reg deur 
die boek. Pretorius gebruik die voor-
beelde van liedere wat wêreldbe- 
kende melodieë het, soos Lied 510, 
wat op die melodie van Amazing grace 
is. Deur liedere met bekende melodieë 
te sing, raak dit meer haalbaar om die 
“ander” welkom te laat voel. Musiek 
kan dus gebruik word om ’n atmos-
feer van bekendheid, nostalgie asook 
rustigheid te skep deur elemente van 
“die bekende” in die erediens in te 
bring.

Die eerste hoofstukke van  
Missionale musiekmelodie handel oor 
teoretiese elemente; hoe om musiek 
te kies en effektief in ’n erediens te 

gebruik. Die laaste hoofstukke fokus 
op die praksis van musiekbediening. 
Hoe om ’n erediensmusiekgroep te 
vorm, asook hoe eredienswerkgroepe 
saam werk om effektiewe musiek te 
identifiseer vir gebruik in eredienste. 
Verder bespreek Pretorius die gebruik 
en instandhouding van tradisionele 
kerkinstrumente, sowel as meer mo-
derne instrumente. Pretorius maak 
nie asof een instrument beter as ’n an-
der is nie. Inteendeel. Dit is wonderlik 
om te lees hoe Pretorius die unieke 
eienskappe van elke instrument, asook 
die spirituele bydraes wat dit kan 
lewer, beskryf.

Missionale musiekmelodie bied 
’n teoretiese, sowel as praktiese 
musiekriglyn waarby talle gemeentes 
kan baat. Musiek speel ’n reuse-by-
draende rol tot eredienste en moet dus 
effektief toegepas word om te verseker 

dat gemeentelede, asook nie-gemeen-
telede, welkom, tuis en gemaklik voel.
Beskikbaar by CLF.
 
Ds Jan Coetzer is ’n musikant en  
predikant by NG Kerk Vaalwater.

agtermarrae / virrie krippe mettie 
waters skrou en blêr, / so is my siel ok 
diepdoers na my God.” In Spreuke kan 
jy die mense van die Noord-Kaap in 
jou gedagtes sien praat: “lyaard, hoe 
lank wil jy nog oenerie velkrosse lê 
/ wannir wil jy ’n slag opstaan en ok 
lewe?” (Spreuke 6).

Nel staan in die tradisie van Adam 
Small en Hans du Plessis, maar bring 
’n unieke, kosbare bydrae tot beide die 
omdigting van Skrifgedeeltes, asook 
die beligting van “die soepele diversi-
teit van Afrikaans”.
Beskikbaar by Bybel-Media.

 
Ds Rethie van Niekerk is predikant by 
Blouwaterbaai Familiekerk in Gqeber-
ha.

As gebed ’n leë gewoonte raak
Tussen angs en sekerheid – ged-
agtes rondom gebed deur Ferdi-
nand Deist
Uitgewer: Lux Verbi, 2021
Resensent: Rethie van Niekerk

Tussen angs en sekerheid is ’n 
heruitgawe van Deist se klassieke 
skrywe oor gebed. Hierdie boek 
uit die laat 1970’s het in 1980 die 
Andrew Murrayprys ontvang.  
Deist se werk is inderdaad, soos 
wat Stephan Joubert in sy voor-
woord skryf, “tydloos legendaries”.
Deist skryf vir mense wat nie 
kan bid nie of vir wie gebed ’n leë 
gewoonte geraak het.

Dit vat ’n tydjie om jouself 
in die teks te vind. Hier en daar, 
wanneer Deist byvoorbeeld ’n 
probleem beskryf, het ek gewon-
der of mense regtig nog só dink. 
Ons wêreld het radikaal verander 
in die afgelope 44 jaar. Ook die  
taalgebruik voel plek-plek oor-
drewe soetsappig.

Mettertyd kan ’n mens egter 
nie anders as om ingetrek te 
word deur die besondere beeld 
wat Deist skep van ’n lewe van 
gebed nie. Die herinnering dat dit 
gebed is om jou te verwonder oor 
die alledaagse, of dat gebed nie 
woorde hoef te hê nie, is dalk juis 
nou weer nodig. Die hoofstuk oor 
gebed as vertwyfeling is troos-
tend, terwyl die fokus op gebed as 
samesyn met God die leser innooi.  

 

Deist se manier van praat oor 
sonde is (selfs na dekades) vars en 
bevrydend. Die manier waar-
op Bybeltekste soomloos in die 
gedagtegang ingeweef word, is 
treffend.

Tussen angs en sekerheid bied 
’n ruim verstaan van gebed. Dit 
maak empaties erns met beide 
die begeerte en worsteling om te 
bid. Die diversiteit van menswees 
– ook in gebed – word erken en 
ingenooi. Hierdie werk word met 
reg as “klassiek” beskryf.

Ds Rethie van Niekerk is predikant 
by Blouwaterbaai Familiekerk in 
Gqeberha.
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Hierdie skrywes word aangebied in samewerking en met ondersteuning van die Taakspan vir Teologiese Navorsing (Wes-Kaap).

IDEES oor  
SONDE en WONDE

Dr Christo de Klerk is ’n narratiewe pastorale berader en spirituele begeleier by NaEden 
Retreat-sentrum in Munster, KwaZulu-Natal. Hy spesialiseer in Bybelse spiritualiteit, begelei 

mense deur trauma en help mense met geestelike groei. Doret Niemandt vind meer uit.

In my Kinderbybel was daar nie prentjies van God nie. 
Daar was wel ’n prentjie van ’n wolk en ’n helder lig.
As 7-jarige het ek aangeneem God is ’n ou oom, dat 

hy ’n baard het, al so effens grys, en net wit klere dra. En 
dan sit Hy op daardie wolk en kyk af op die wêreld wat 
Hy gemaak het. Hierdie prentjie is egter nie ver verwyder 
van baie volwassenes se prentjie van God nie.

Christo de Klerk vertel dat in sy begeleidingsgesprek-
ke met mense daar ’n definitiewe gevoel van afstand 
tussen hulle en God is, God is ver weg, iewers besig om 
toutjies te trek. In baie van hierdie gesprekke word daar 
verwys na “God se plan” of “God se doel” en wanneer hi-
erdie mense daar sit, stukkend en seer, is dit dan moeilik 
om God se liefde raak te sien. Dit is baie moeilik, selfs 
onmoontlik, om ’n intieme verhouding met God te hê 
wat ver weg is en hierdie goed met jou laat gebeur, sê De 
Klerk.

Dit is egter ’n verwronge Godsbeeld. ’n Algemene 
beeld is dat God eintlik kwaai is en sy woede moes 
uitwoed aan die kruis, maar as die kruisiging nie gesien 
word as die hoogtepunt van die openbaring van God se 
liefde nie, word daar iets gemis. Soms is daar ’n geweld-
ige klem op sonde (wat reg is) sonder ’n klem op wonde 
(wat genees en transformeer kan en moet word). Mense 
het eerder ’n probleem met wonde as sonde, vertel De 
Klerk.

Hulle het soveel pyn, soveel hartseer, soveel konflik 
binne-in hulle dat hulle net nie optimaal kan funksioneer 
nie. Dit is moeilik om mense te mobiliseer as lig vir die 
wêreld en sout vir die aarde wanneer hulle lamgelê word 
deur wonde – angs, woede, skuldgevoelens, en pyn.

De Klerk verwys na 2 Korintiërs 4:10: “Die sterwe van 
Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die 
lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam”.

Die ou mens word vervang met die nuwe mense. Dit 
is hier, in ons ontmoeting met Christus in ons, dat die 
transformasie gebeur – waar die angs, woede, skuld-
gevoelens en pyn getransformeer word.

Ongelukkig is ons nie goed met hierdie transformasie 
nie – ons verwond steeds meer dikwels as om mense te 
begelei om hulle wonde te transformeer. De Klerk noem 
drie idees wat kan help om mense in hierdie transforma-
sieproses te begelei:

 
1. Nabyheid – Die illusie van afstand tussen ons en God 
moet aangespreek word, dit is net ’n illusie. God het nie 
die wêreld geskape en op sy wolk gaan sit om te kyk wat 
ons daarmee maak nie. God los ons nie alleen in hierdie 

wêreld nie, dit is juis in daardie oomblikke van seerkry 
wat God se nabyheid ten diepste ervaar kan word.

 
2. Na-binne – Gelowiges moet begelei word tot die 
heerlike ontdekking en ervaring van ‘Christus in ons’ as 
oorweldigende werklikheid in hulle. Die gedig van MM 
Walters, “Sutherland”, vertel iets hiervan:

By Sutherland volg die grootoog
die planete soekend in hul baan:
Iewers moet ’n sterreweg loop
waarlangs die mens kan huis toe gaan.

Maar tevergeefs: Die pad bly toe
al word hy eeue lank al stof gebid
deur wiggelaars wat “sterrekundig”
toe-oog in hul torings sit.

Binnetoe, mense, jul moet binnetoe,
jul kyk in leë beloftes vas.
Die padkaart-praatjies wat julle volg,
kan net maar in die verbeelding pas.

Soek binnetoe, diep in die eie oog
se donker onbekende agterin:
Dis waar die mense se heimwee
en sy sterredroom begin.
 

3. Na-denkend – Ons teologie en manier van dink is 
steeds vasgevang in ‘ek dink daarom is ek’. Ons moet 
leer om emosies te eer en te hanteer. Daar word te veel 
gefokus op die rede en te min op emosies. Emosies word 
gesien as minderwaardig, terwyl emosies redes van hulle 
eie het. Alle emosies is kragtige onderwysers wat ons iets 
wil leer.

Hierdie idees kan help om God anders te ervaar. Dalk 
is God nie ’n ou oom met ’n lang baard wat pakslae wil 
uitdeel nie. Dalk is God die een wat jou optel as jy val, 
jou knieë dokter en jou trane afvee – naby. Dalk kan God 
juis ontdek word in jou pyn en seer – na-binne. En dalk 
hoef daardie emosies nie wegverduidelik te word met 
harde antwoorde nie – nadenkend. Hierdie idees kan 
jou prentjie van God verander na ’n prentjie van liefde, 
deernis, aanvaarding, en omgee. En dan kan jy ’n ander 
prentjie van God vir ander wys.

Dr Doret Niemandt is ’n leraar by Valleisig-gemeente in 
Pretoria.

33
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Marileen Steyn gesels met dr Nico Smit oor Teopoëtika en die 
manier waarop ons taal oor God nie so beperk hoef te wees 

soos wat ons soms vrees nie.

Eerste woorde is ’n besonderse 
ding. Vir maande gebruik mense 
taal rondom ’n klein bondeltjie 

en eendag, wonder bo wonder, begin 
die bondeltjie daardie woorde eggo. 
Woorde soos “Mamma”, “nee” en 
“myne”.

Byna meer as die eerste woorde, 
onthou volwassenes dikwels daardie 
woorde wat kinders hulle eie maak. 
Woorde soos kitaar word “kietiekaar”. 
Die perd word ’n “habeda”. Die reke-
naar, ’n “neukenaar”.

Mettertyd word hierdie woorde 
egter afgeleer. Dit is oulik tot op ’n 
punt, maar dan moet die kind tog leer 
om soos almal anders te praat, of hoe?

Dan is daar ’n paar onder ons: die 
Shakespeares, die Lewis Carrolls, die 
DJ Oppermans en mense soos IL de 
Villiers wat weer aan die ander kant 
van daardie taal speel, wat nuwe taal 
en woorde skep.

Dr Nico Smit mag dalk teoloog 
en pastor wees, maar sy hart is ook 
Afrikaans. Hy is in die besonder lief 
vir Afrikaanse poësie en dit is hierdie 
drievoudige liefde vir liturgie en 
ritueel, vir pastoraat en vir Afrikaans, 
wat Smit gedryf het om sy PhD-tema 
te kies.

Smit het sy doktorsgraad in 2020 
verwerf met sy tesis, getiteld “Teo-
poëtika: Radikale Godstaal en IL de 
Villiers se gedigte”. Smit is die eerste 
om in Afrikaans na die veld van ‘The-
opoetics’ te kyk deur sy bestudering 
van sy gunstelingdigter, IL de Villiers, 
se gedigte.

Teopoëtika is ’n interdissiplinêre 
veld wat verrykend tot die teologie 
is en wat kyk na die manier waarop 
mense se taal oor God ontwikkel. 
“Kan daar oor God gepraat word 
anderste as wat daar oor God gepraat 
is oor die afgelope hoeveel duisend 
jaar?” vra Smit. “Kan mense hulle 
eie geloofstaal aanleer en ’n eie styl 
ontwikkel wanneer hulle oor God 
praat?”

Soos ons as Christene ontwikkel, 
word ons ’n sekere Godstaal aangeleer, 
aldus Smit. Wanneer ons oor God die 
Skepper, Vader, Rots en Redder praat, 
is ons besig om die Godstaal wat ons 
aangeleer is, te gebruik. Is dit egter 

Ons mag soms  
meer radikaal  
oor God dink 

die enigste taal wat ons mag gebruik? 
wonder hy. Teopoëtika sê dit is nie.

Tot ’n groot mate gaan dit oor wat 
buite die Bybel oor God gesê kan 
word wat eintlik bydra tot die Bybel. 
Deur “buite die Bybel” te praat, bedoel 
Smit nie dat ons onbybels moet praat 
nie. “Die Bybel,” beklemtoon hy, “sê 
vir ons alles wat ons nodig het om te 
weet oor God.” Dit beteken wel nie 
dat ons tot daardie taal beperk hoef te 
word nie.

“Teopoëtika is nie die wegbeweeg 
van die Bybel nie, maar skep wel  
ruimte, net soos poësie. As ek sê: God 
is die Karoo, wat sê ek? Só baie … 
maar tog só bitter min.”

Deur IL de Villiers se gedigte oor 
die tydperk van 30 jaar te bestudeer, 
het Smit gesien hoe De Villiers se 
taal geskuif het vanaf die konven-
sionele taal wat hy aangeleer is na 

meer poëtiese, misterieuse taal oor 
God. Net so skuif mense, vanuit hulle 
unieke lewenservaringe en traumas in 
hulle taal oor God en ontwikkel hulle 
eindelik ’n Godstaal wat eie aan hulle 
is.

Smit verduidelik dat daar ’n groot 
uitdaging lê in die manier waarop 
mense nie mekaar se ‘Teopoëtika’ 
(elkeen se Godstaal) verstaan nie en 
vandaar kom daar dikwels misver-
stande. Ook in die pastorale spreek-
kamer verstaan ons nie altyd wat 
mense met hulle kietiekare en habedas 
en neukenare probeer sê nie en die 
gevolg is dat ons dan mense wil kry 
om dieselfde oor God te praat as wat 
ons praat.

Smit pleit egter dat mense nie so 
vinnig sal wees om ander se Godstaal 
af te breek nie en eerder te werk met 
die taal wat hulle help in hulle ver-
houding met God.

Beteken dit dat ons mense dan 
maar net moet los om oor God te 
praat soos wat hulle wil? Glad nie. 
Taal moet immers steeds in lyn met 
die Bybelse beginsels wees hoewel 
dit nie tot Bybelse taal beperk hoef te 
word nie.

“God is meer as ons idees en ged-
agtes, veel groter!” aldus Smit. En juis 
daarom, is daar altyd plek vir meer 
taal as wat ons het. “Ons mag soms 
maar meer radikaal oor God dink.”

Ons Godstaal doen meer as om ons 
net taal te gee waaruit ons kan leef. 
Smit sê dat ons ook in ons taal inleef 
en om hierdie rede maak die taal wat 
ons gebruik so baie saak.

Smit beskryf homself as ’n soeker 
wat ook verby Godstaal wil beweeg 
om uit te kom by die onbekende God. 
God maak Homself bekend, deur 
Homself te versluier. Die uitnodiging 
aan die Christen is om hulle tradisie 
se Godstaal aan te leer, om verder te 
beweeg deur hulle eie taal te ontwik-
kel en dan eindelik ook verby daardie 
taal in die stilte in te beweeg om 
eindelik God buite die beperkinge van 
taal te mag en kan ontmoet.

Prop Marileen Steyn is vryskutnavor- 
ser en PhD-student aan Universiteit 
Stellenbosch.

Kan daar oor God  
gepraat word anderste  
as wat daar oor God  

gepraat is oor die  
afgelope hoeveel  

duisend jaar?  
Kan mense hulle eie ge-

loofstaal aanleer  
en ’n eie styl ontwikkel 

wanneer hulle oor  
God praat?

“
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BEROEP
Ds GE (Gideon) Basson van Leipoldtville na Walvisbaai; 
ds JP (Petri) Coetzee van Malelane na Albertinia; prop 
AJK (Arend) Hattingh na Daspoort; dr CF (Christo) 
Herbst van Trompsburg na Colesberg; ds R (Ruan) 
Janse van Rensburg (vroeër van Sonstraal) na Marble 
Hall; ds HC (Hennie) van Wyk (emeritus) van Oudts- 
hoorn na Smithfield.

AANVAAR
Ds SJ (Stephan) van Heerden van Vre-
de-Wes na Buffeljagsrivier; prop FF  
(Derick) Boonzaaier (foto) na Ottery. 

BEROEPBAARSTELLING
Na aanleiding van Artikel 14.4 stel die Algemene Taak-
span Predikantesake (ATP) weer ds (emeritus) Rudolph 
A du Plooy beroepbaar. Ds Du Plooy het weens mediese 
redes vroeër geëmeriteer, maar is nou weer ’n beroep-
bare leraar (emeritus) (Dr Dewyk Ungerer: Bestuurder 
ATP, 13.06.2022).

WES-KAAP
BEVESTIGING
>Prop HF Niehaus het die beroep as leraar by NG Kerk 
Laingsburg aanvaar. Sy bevestiging word beplan vir 17 
Julie 2022 (Lecia, 09.06.2022).
>Ds Hendrik Smal het die beroep na Ladismith aanvaar. 
Sy indienstredingsdatum is 1 Augustus 2022. Hy sal op 
DV Sondag, 31 Julie 2022 bevestig word (Lizbé Rossouw, 
Skriba, 14.06.2022).

NOORD-KAAP
BEVESTIGING
Ds JPM (Marius) Maree het die beroep na Vosburg 
aanvaar en is op 3 Julie 2022 in die gemeente ontvang 
en bevestig (Ds Maree, 08.06.2022).

VRYSTAAT
BEVESTIGING
Ds Johannes Rossouw, voorheen van die NG Kerk 
Sundra, het die beroep na NG Kerk Marquard aanvaar en 
is op Sondag, 26 Junie 2022, in die gemeente bevestig 
(Daleen Henning, Skriba, 13.06.2022).

Ds Etresia van Schalkwyk word op Saterdag, 23 Julie 
2022, in die NG gemeente Memel bevestig en lewer 
op Sondag, 24 Julie 2022, haar intreepreek (Elize, 
04.07.2022).

EMERITAAT
Dr Nico Dicks van die NG gemeente Welkom-Suid 
emeriteer aan die einde van Augustus 2022. Die ge-
meente neem op 28 Augustus 2022 van hom afskeid 
(Ds Gerhard Wessels, Skriba, 08.06.2022).

DEMISSIE
Ds Dewald Vermaak van Theunissen en Theunis-
sen-Wes het op 26 Junie 2022 demissie ontvang. Hy 
het verhuis na Aliwal-Noord waar sy bevestiging op 
3 Julie 2022 plaasgevind het (Trien Stander, Skriba, 
22.06.2022).

GOUDLAND
BEVESTIGING
>Dr Floris Knouwds het op 27 Junie 2022 demissie 
ontvang en is weer in Coram Deo gemeente aangestel in 
’n deeltydse termynpos vir ’n verdere 12 maande (Floris 
Knouwds, 30.08.2022).
>Ds Quentin Groenewald van Die Kruin gemeente in 
Newcastle het die beroep na Coram Deo gemeente 
aanvaar en is op Sondag, 10 Julie 2022 in die gemeente 
bevestig (Floris Knouwds, 30.08.2022).
>Ds Tiaan Mostert, voorheen van NG Gemeente Van-
derbijlpark-Suid is op 3 Julie 2022 amptelik bevestig as 
voltydse predikant van die NG Gemeente Suiderkruis. 
Die bevestiging is waargeneem deur ds Manus Visagie, 
voorsitter van die Ring van Potchefstroom (Elize van 
Niekerk, Skriba, 05.07.2022).

EMERITAAT
Ds CB Kloppers van die NG Kerk Muldersdrif het sy akte 
van demissie by emeritaat ontvang op 28 Februarie 
2022. Hy is daarna aangestel in ’n vastetermynpos vir 
3 jaar vanaf 1 Maart 2022 tot 28 Februarie 2025 in dié 
gemeente (Anton Mieny, 09.06.2022).

REGSTELLING
Neem asb kennis dat die inligting in die Jaarboek 2022 

ten opsigte van Ottosdal-gemeente nie korrek is nie.  
 
>Hiermee die korrekte inligting vir dié gemeente:
Leraar: Ds Stefan Schoeman
E-posadres van leraar: sjl.schoeman@gmail.com
Leraarnr: 061 542 4550
Saakgelastigde: Mev San-Marié Botha
Ma-Do 08:00-12:30
Kantoornr: 079 163 2365
E-posadres van kerk: ngkerkotds@gmail.com
Kerkgebou: h/v Joubert- en Moorcroftstraat, Ottosdal

SAMESMELTING
NG gemeentes Ottosdal-Suid en Ottosdal Moederge-
meente het saamgesmelt en staan nou bekend as 
NG gemeente Ottosdal (San-Marié Botha, Skriba, 
28.06.2022).

NOORDELIKE
RINGSITTING
Die vyf-en-dertigste gewone sitting van die Ring van 
Sesmylspruit vind plaas op Maandag, 22 Augustus 2022 
en Dinsdag, 23 Augustus 2022 te NG gemeente Eldo-
raigne (Ds DB de Vos, Ringskriba, 13.06.2022).

HOËVELD
EMERITAAT
Ds JH (Henk) Boshoff van NG Standerton-Wes emer-
iteer op 31 Julie 2022 (Ds PJ Kotze, Ringsvoorsitter, 
04.07.2022).

OOSTELIKE
EMERITAAT
Ds EC (Erik) Immelman van NG gemeente Midrand 
het op 26 Junie 2022 sy akte van emeritaat ontvang 
met sluit van diens op 30 Junie 2022 (Gawie Marais, 
29.06.2022).
 
REFORMED CHURCH IN AFRICA
SINODESITTING
Die sinodesitting van die Reformed Church in Africa 
(RCA) vind plaas vanaf 3 tot 9 Oktober 2022 te Old 
Mainstraat 142, Botha’s Hill, KZN (Rev Akash Sirpal, 
23.06.2022).

AMPTELIKE NUUS UIT DIE NG KERK-FAMILIE

Geagte Kerkbode-leser

Die behoefte aan betroubare en 
gebalanseerde kerkjoernalis-
tiek groei by die dag.

Jou ondersteuning stel Kerkbode in 
staat om voort te bou op ’n geskiede-
nis wat terugstrek tot Januarie 1849 
toe die eerste Kerkbode verskyn het 
met die oorspronklike doel om “gods-
dienskennis te versprei”.

Ons wil nie ’n betaalmuur rond-
om www.kerkbode.co.za se stories, 
amptelike nuus, briewe, rubrieke en 
vakatures oprig nie. Ons wil kerknuus 
toeganklik hou. Ons wil voortbou op 
die groei wat ons die afgelope drie jaar 
aanlyn beleef het. Dáárom het ons 
jou hulp nodig: Om ’n volhoubare en 
innoverende kerknuusdiens te wees, 
moet ons die afname in intekenaars 
op die gedrukte koerant aanvul met 

digitale inkomste.
Ons nooi jou graag uit om ’n 

Vriend van Kerkbode te word. Jy het 
twee maklike elektroniese opsies om 
’n verskil te maak:
> Gee ’n maandelikse donasie van 

R20.
> Gee ’n jaarlikse bydrae van R240.  

Besoek www.kerkbode.co.za en kliek 
op die Vriende van Kerkbode-skakel in 

die navigasiekolom op die tuisblad om 
die betaalinstruksies te volg.

E-pos enige navrae na  
kerkbode@tydskrifte.co.za of direk 
aan Viona Ross by  
viona@tydskrifte.co.za.
Alternatief: Ondersteun deur EFT 
Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA
Absa-rekeningnommer:  
40-5118-1699
Tak: ABSA BANK WYNLAND  

Takkode: 632005
Swift-kode: ABSAZAJJ
Verwysing: e-pos en naam
 
Ander maniere van steun 
Ons doen ook ’n beroep op getroue 
lesers om deel te raak van ons aanlyn-
gemeenskap deur: Die Kerkbode-toep 
af te laai (Android of Apple)
> In te teken op ons weeklikse elek-
troniese nuusbrief (die intekenknop-
pie is op die tuisblad van Kerkbode se 
webwerf).
> Ons Facebook-bladsy te volg.
> Die e-Kerkbode te lees … Hy lyk 
soos ’n koerant en hy blaai soos ’n  
koerant, maar jy kan nie jou braai- 
rooster met hom skoonmaak nie. 
Dit is die sogenaamde e-koerant of 
pdf-koerant. 
Volg die skakel op die tuisblad van 
www.kerkbode.co.za vir meer.

Ondersteun só betroubare kerkjoernalistiek en oop gesprek
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VAKATURE:  VOLTYDSE LERAARSPOS 

Gemeenteprofiel:
• NG Gemeente Hartebeestfontein is ’n plattelandse gemeente in Hartbeesfon-
 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 Hartbeesfontein.

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.

NG GEMEENTE AGTER-PAARL 
(geleë tussen die Paarl en Wellington)

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR, ONBEPAALDE TERMYN

Ons nooi jou graag om die volgende voltydse leraar van hierdie gemeente te word. 

• Ons wil jou nie beperk tot Kerkorde Artikel 9 se pligstaat nie. Ons nooi jou om op
  jou unieke wyse ons verder te help om God se vreugde oor sy gemeente te 
 vermeerder. 
• Ons is nie so geïnteresseerd in wat jy kan doen en ons kan laat doen nie. Ons is
  meer geïnteresseerd in wie jy is en hoe jy ons kan help om te wees.
• Ons wil hê ons leraar moet van binne na buite leef. Ons soek geloofwaardigheid. 
 Ons soek nie ’n volmaakte mens nie, maar ’n eerlike mens wat ook, soos ons, 
 broos en weerloos kan wees.  
• Ons leraar moet bewus wees van persoonlike blinde kolle en onvermoëns. Ons 
 leraar moet bereid wees om die bediening met ander te deel, sodat ons netwerke
  kan skep, wat die gemeente en die gemeenskap kan help tot ’n volronde bedie-
 ning. 
• Ons leraar mag nie bang wees om dapper, kreatief, vernuwend en toekomsgerig 
 te dink en doen nie. 
• Ons soek iemand wat eers ’n dienaar van God en daarna ’n dienaar in die kerk
  is. Ons soek iemand wat die plaaslike gemeente en gemeenskap eerste prioriteit 
 maak. 
• Ons leraar het ’n goeie teologie en kan dit entoesiasties en verstaanbaar vertaal
  vir die daaglikse uitdagings van ons lidmate. Ons leraar doen besondere moeite 
 met die reisgesprek (erediens) as ’n persoonlike en lewendige getuienis wat 
 vloei vanuit ‘n eerstehandse ontmoeting met God en die Woord. 
• As jy ons beter wil leer ken, kan jy gerus gaan kyk na ons identiteitsdokument 
 op ons webwerf by www.ngkagterpaarl.com onder die rubriek “Oor ons”. Ons sal 
 van jou verwag om by hierdie lewende en groeiende dokument in te koop en 
 daaraan deel te neem. 

Help ons om jou te leer ken deur ’n kreatiewe CV, van nie langer as drie bladsye, te stuur 
na ngkagterpaarl@telkomsa.net 

Ons sal graag ook die name en kontakbesonderhede van drie referente ontvang.

Die sluitingsdatum vir die ontvangs van CV’s is 19 Julie 2022 om 12:00. Ons sal jou CV 
deeglik oorweeg en mag dan besluit om jou te nooi vir ’n onderhoud. Diensaanvaarding is 
so gou as moontlik na 1 Oktober 2022.

Ons sal jou graag materieel versorg met ’n pakket gelykstaande aan die sinodale riglyne. 
Ons is ook bereid om na jou behoeftes te luister en daaroor te onderhandel. Meld asseblief 
in jou aansoekbrief of jy in ons pastorie wil woon of eerder ’n huissubsidie wil ontvang. 

Jy mag navraag doen by Pieter-Hendrik Greyling (082 692 4750 / pieter@fortesupplychain.
co.za) asook by die skriba, Lise Greffrath, (021 869 8049 / ngkagterpaarl@telkomsa.net  )

Die gemeenteleiding het die reg om nie noodwendig ’n aanstelling te maak 
uit die aansoeke nie. 

NG KERK VREDE-WES    
’n Gemeente in Christus vir oud en jonk in Vrede!

VAKATURE: VOLTYDS-ONBEPAALDE TERMYNPOS

Sluitingsdatum vir aansoeke: 10 Augustus 2022

In biddende afhanklikheid stel die NG Kerk Vrede-Wes die bogenoemde vakature bekend 
en wag met vreugde en vertroue op aansoeke van alle gelegitimeerde predikante en pro-
ponente van die NG Kerk wat hulleself geskik ag vir die pos.

Gemeenteprofiel:
Die NG Kerk Vrede-Wes is een van twee gemeentes wat tans die plattelandse gemeenskap 
op die Vrystaatse dorp, Vrede, bedien. Daar is 310 belydende en 102 dooplidmate in die 
gemeente. Die gemeente word hoofsaaklik gevoed deur ’n sterk boerderygemeenskap 
met vier wydverspreide plaaswyke. Daar is ook dorpswyke. Vrede beskik oor ’n goeie 
laer- en hoërskool en noodsaaklike fasiliteite en dienste wat winkels, ’n dokter en tandarts 
insluit. Daar is ook ’n tehuis vir bejaardes binne die gemeente se bedieningsgrense.

Leraarsprofiel:
Die geskikte kandidaat moet iemand wees met ’n innige liefde vir die Here en ’n brandende 
passie vir sy kerk. In die eerste plek is goeie gereformeerde en Skrifgetroue prediking ’n 
vereiste. Hy/sy moet ook iemand wees wat die liefdesgebod uitleef in sy/haar bediening 
om sodoende die gemeente met die nodige deernis, liefde en sorg te bedien. Die kan-
didaat moet ook meelewend wees en ’n uitgaande persoonlikheid hê. Kortom: die leraar 
moet vanuit sy/haar roepingsoortuiging, ’n goeie en betroubare herder en leraar vir die 
gemeente wees. Daar sal dus van die leraar verwag word om alle bedieningspligte, soos 
uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde, na te kom. Die leraar moet oor administratiewe 
gawes beskik. Die lei van eredienste met die gebruik van PowerPoint en rekenaartegno-
logie. Die musikale vaardigheid en vermoë sal as ’n pluspunt dien.

Vergoeding en Voordele:
Vergoeding sal met die geskikte kandidaat onderhandel word en wel in oorleg met die 
beskikbare sinodale riglyne vir die vergoeding van predikante wat mediese en pensioen-
voordele insluit. Die gemeente beskik oor ’n ruim en goed versorgde pastorie.
 
Diensaanvaarding: 5 November 2022 of so spoedig as moontlik.

Aansoeke:
Aansoeke kan gestuur word na die Kerkkantoor: vredewes@lantic.net
Die aansoek moet bestaan uit ’n volledige CV van nie meer as drie bladsye nie. Die kandi-
date moet ook die pre-advieskommissie van drie referente se name en telefoonnommers 
asook e-posadres voorsien. Daar sal ook van alle belangstellendes verwag word om ’n 
vraelys in te vul wat op aanvraag vanaf die kerkkantoor aangestuur sal word. Kandidate 
op die kortlys mag vir ’n onderhoud en preekbeurt genooi word.

Vir enige verdere navrae skakel gerus:
Die Pre-advieskommisievoorsitter, Mnr Richard van Staden by 082 323 0241, e-pos 
Richard.vanstaden@omnia.co.za 
Skriftelike navrae kan aan die skriba by vredewes@lantic.net gerig word.

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

 NG RASLOUW 
In biddende afhanklikheid van die Here maak die kerkraad van die gemeente Raslouw 

bekend dat ons van voorneme is om ’n orrelis met die oog op die begeleiding tydens die 
oggenddienste aan te stel.   

 
VAKATURE: ORRELIS VIR OGGENDDIENS 

Raslouw NG Gemeente is ’n voorstedelike gemeente, wat geleë is op die grens van Wier-
dapark en Raslouw in Centurion. Ons het ongeveer 2 100 lidmate. Ons is ’n baie aktiewe 
gemeente met ’n hegte span kollegas. Die gemeente het oggenddiens met orrelbegelei-
ding en kan omskryf word as tradisioneel-vernuwend. ’n Orkes begelei die aanddiens wat 
meer kontemporêr van aard is.
  
Ons is op soek na:
’n Bekwame orrelis wat die gemeente op ’n kreatiewe wyse met die orrel en klavier kan 
begelei om ons  samesang potensiaal te ontwikkel. 
Die orrelis moet:

1. Oggenddienste begelei.
2. Begeleiding by Week van gebed; Pinkster ens.
3. Spesiale dienste soos bv Kerssangdiens en Paassangdiens ens.
4. Vergaderings van Erediensbediening bywoon.

Vergoeding: Sal met die geskikte kandidaat onderhandel word na gelang van kwalifi-
kasies en ondervinding aan die hand van SAKOV-skale.

Navrae: Voorsitter: Erediensbediening Charles Ross, sel: 082 785 5013.

Stuur aansoek met kort CV na: Me Susan Maritz, e-pos: raslouw2@mweb.co.za

Sluitingsdatum: 31 Julie 2022.



Nuus   1822 April 202218  Vakatures

Die volgende 
Kerkbode verskyn op  

12 Augustus 2022.

 NG KERK VANSTADENSRUS (DOLEREND) 
 

Die kerkraad van NG Vanstadensrus wag in afhanklikheid aansoeke 
in vir die onderstaande pos.

VAKATURE: DEELTYDSE LERAARSPOS

Gemeenteprofiel: Vanstadensrus is ’n klein plattelandse dorpie in die Suid-Oos Vrystaat, 
tussen Wepener en Zastron. Dit is ’n boerderygemeenskap. Die gemeente bestaan uit 74 
belydende lidmate, waarvan byna die helfte jonggetroudes is, en 27 dooplidmate.

Leraarprofiel: Verkieslik ’n emeritus leraar, wat reeds op pensioen is, en nog gesond en 
energiek genoeg is om met entoesiasme leiding in die gemeente te neem.

Pligte: 
• Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
• Klem op die volgende: Skrifgetroue Woordverkondiging, in lyn met die drie ge-
 reformeerde belydenisskrifte, goed voorbereide preke, wyksbidure, huis- en 
 siekebesoek, betrokkenheid en meelewendheid in die gemeente.

Vergoeding en voordele: 
• Onderhandelbaar, met in agneming dat dit ’n 5/8 pos is. 
• Pastorie met munisipale dienste, elektrisiteit en ’n selfoontoelaag.
• Voertuig word voorsien vir gemeentewerk. Brandstoftoelaag.

Aansoek: Rig asb die aansoek en ’n CV van nie langer as twee bladsye, tesame met drie 
referente, hulle selfoonnommers en e-posadresse, aan: Die Skriba, ngkmook@ntelecom.co.za   
Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en onderhoud. 
Die Kerkraad is nie verplig om ’n aanstelling uit die ontvangde aansoeke te maak nie.

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2022. Dienstermyn: Twee jaar.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2023.

Navrae: 
• Die skriba, Louise Fouche, sel: 082 825 2867. E-pos: ngkmook@ntelecom.co.za
• Huidige leraar, Ds Franz Gottschalk, sel: 072 311 7170.
• Leierouderling, Fanie Fourie, sel: 083 388 0795.

NG GEMEENTE ALBERTON-NOORD
BENODIG ’N TENTMAKER

Aansoeke sluit 31 Aug 2022 vir aanstelling Jan 2023

Vir volledige inligting sien asb: 
ons Facebook blad NG Kerk South Crest 

of skakel Hester op 082 336 7397
of e-pos: ngk.southcrest@gmail.com

NG KERK PAULPIETERSBURG 
LERAARSPOS VAKANT

Paulpietersburg is geleë in Noord KZN tussen Piet Retief en Vryheid. Ons is ’n plat-
telandse gemeente met 167 lidmate en 24 dooplidmate.

VAKATURE: Voltydse leraarspos op kontrakbasis. Kontrak is vir twee jaar met ’n moont-
likheid om dit te verleng.

AMPSPLIGTE: In gevolge Art 9 van die Kerkorde.

VERGOEDING: Pakket van R20 000 per maand plus gratis behuising wat water en 
elektrisiteit insluit.

AANSOEKE: Stuur CV met verwysings aan:
                       Die skriba, e-pos: ngkerkppburg@lantic.net

SLUITINGSDATUM: 31 Augustus 2022.

NAVRAE:  Kerkkantoor tel: 034 9951273 Maandae, Woensdae, Vrydae 8:00-13:00.  
   Leierouderling Andrew Roos sel: 072 724 8720.

NG BULTFONTEIN-OOS
BULTFONTEIN

Vakature: Vastetermyn Leraarspos 
Gemeenteprofiel:
Bultfontein is ’n plattelandse dorp in die Vrystaat wat slegs 100 km vanaf Bloemfontein 
en 70 km vanaf Welkom is. Met ’n sterk Afrikaanse hoër- en laerskool en ’n baie aktiewe 
Jeug- en jongmensgroep. Asook ’n goeie aftree-oord. Daar is ook ’n tweede NG ge-
meente op die dorp. ’n Groot deel van die gemeente is aan boerdery (saai, vee en wild) 
verbonde. Die gemeente bestaan uit ongeveer 420 belydende en 135 dooplidmate wat 
verdeel is in 10 plaaswyke en agt dorpswyke. (28% van ons lidmate is persone bo 65 jr en 
30% vorm die jeug van 18-40 jariges). NG Bultfontein-Oos is tans ’n dolerende gemeente.

Leraarsprofiel:
’n Leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeenskap se 
unieke behoeftes en omstandighede.

Pligte:
 • Soos omskrywe in Artikel 9 en Artikel 58 van die Kerkorde.
 • Oortuig wees van die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees in die  
  gemeente.
 • Skrifgetroue Woordverkondiging doen, geheg wees aan die gereformeerde leer en
   belydenisskrifte van die kerk.
 • ’n Hart hê vir die aktiewe bediening met die doel om ’n verskil te maak in ons gemeente
   en gemeenskap. Gemaklik wees met huisbesoek en persoonlike kontak met lid-
   mate in verskillende lewenstadiums.
 • ’n Passie hê vir die bediening van die Woord aan ons ouer lidmate, jeug en jong-
  mense in die gemeente.
 • Beskik oor leierseienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese, 
  Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens) te laat groei.
 • Betrokke wees by die organisering van funksies en basaars.

Vergoeding en voordele:
’n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale skaal word aangebied. Die 
volledige vergoedingspakket, wat ’n ruim pastorie, loopafstand van die kerkgebou insluit, 
sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

’n Volledige CV met persoonlike besonderhede, onlangse foto, asook die name en kon-
takbesonderhede van drie referente te stuur aan: oos@mweb.co.za 

Sluitingsdatum:  19 Augustus 2022.

Navrae:
 • Flip Mienie -  082 591 9735  (leierouderling). 
	 •	 Izak	Cronjé	 -		082	334	2387		(finansies).
 • Ilana Kriel -  051 853 1002  (skriba-kassier).

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

Kontak ons
Teken in op Kerkbode 
Viona Ross
Tel 021 864 8278
E-pos: viona@tydskrifte.co.za

Redaksie: 
Stuur vir ons nuuswenke en artikelvoorstelle 
na kerkbode@tydskrifte.co.za 

Redakteur:  
Le Roux Schoeman 
E-pos: leroux@kerkbode.co.za 

Uitvoerende joernalis:  
Heléne Meissenheimer
E-pos: helene@bmedia.co.za
Proefleser: Lambert Jacobs 

Advertensies en vakatures: 
Hanlie Raath
Sel 072 357 8914
E-pos: woes@mweb.co.za 

Kleinadvertensies en amptelike nuus: 
Lida Viljoen
E-pos: lida@tydskrifte.co.za
Tel (Halfdag): 021 864 8202
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Verblyf en  
Klein advertensies

Die vakature-advertensies verteenwoordig 
die standpunte van die 

adverteerder en nie noodwendig dié 
van Kerkbode nie.

NG BARKLY-WES
 

TYDELIKE LERAAR

Gemeente: Die NG Kerk Barkly-Wes is ’n gemeente wat op die platteland is, maar met 
Kimberley 32 km weg, blootgestel is aan stedelike bedrywighede. Lidmate werk in Kim-
berley en baie van hulle kinders gaan daar of elders skool. Die lidmaattal is tans ongeveer 
213 met 59 dooplidmate en 60 plus besoekpunte. Die Jannie Rouxkinderhuis is ook in 
die gemeente. Die gemeente het behoefte aan ’n tydelik-deeltydse leraar wat vir sy/haar 
bestaan nie net van die bediening op Barkly-Wes afhanklik is nie.

Leraar: Die kerkraad soek iemand met leraarsbevoegdheid in die NG Kerk vir veral twee 
sake in Kerkorde Artikel 9: Woord- en sakramentsbediening en huisbesoek. Oor hulp met 
ander gemeente-aktiwiteite word ooreengekom. Die leraar werk in oorleg met die kerk-
raad. Woordbediening moet Woordgebonde én eietyds wees en huisbesoek is ’n nuttige 
deel van leraarswerk. Bedieningservaring kan in die aansoeker se guns tel.

Vergoeding: Die kerkraad bied huisvesting, ’n onderhandelbare salaris van plus/-mi-
nus R15 000 per maand en vervoer vir sy/haar leraarspligte. Oor die totale pakket word 
ooreengekom.

Navrae by mev Annelie Kennedy by kantoor@ngkerkbarklywes.co.za of 084 528 2631 of 
die konsulent prof Piet Strauss by 082 557 3414 of e-pos: straussp@ufs.ac.za
 
Aansoeke sluit op 31 Augustus 2022 by die kantoor. Die aansoek moet vergesel wees 
van ’n CV met ’n aanduiding van bedieningservaring of, so nie, ’n omskrywing van moont-
like eienskappe vir die bediening, ’n motivering vir waarom die aansoek gedoen word en 
die name en kontakbesonderhede van drie referente.

NG GEMEENTE ABERDEEN
VAKATURE: LERAAR 
(VASTE/DEELTYDSE TERMYNPOS 
VIR ONGEVEER TWEE JAAR)

SLUITINGSDATUM:  22 Augustus 2022

GEMEENTEPROFIEL:
Aberdeen is ’n plattelandse gemeente in die hart van die Groot-Karoo en lê 55 km vanaf 
Graaff-Reinet, 114 km vanaf Willowmore en 150 km vanaf Beaufort-Wes. Die gemeente 
het ongeveer 252 belydende lidmate en 66 dooplidmate wat woon in ses dorpswyke, vier 
plaaswyke asook die tehuis vir bejaardes.

LERAARSPROFIEL:
Die gemeenskap het ’n behoefte aan ’n leraar wat begrip en liefde sal toon vir ’n plat-
telandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede

PLIGTE:
• Die kandidaat moet ’n energieke motiveerder wees wat die gemeente kan lei tot 
 ’n aktiewe dienende gemeente.
• Hy/sy moet die Here liefhê en dit beskou as ’n roeping om in sy/haar diens te
  staan.
• Hy/sy moet Skrifgetroue Woordverkondiging en standpunte kan inneem vanuit 
 ’n gereformeerde leer, veral ten opsigte van sake soos die bestaan van die
  duiwel, die maagdelike geboorte, opstanding, hemelvaart en wederkoms van 
 Jesus Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is.
• Die drie belydenisskrifte van die gereformeerde leer onderskryf en glo.
• Passievol wees met die aanbieding van eredienste.
• Alle aspekte van pastorale versorging kan nakom.
• Beskik oor goeie leierseienskappe en besluitneming om die gemeente in alle
  fasette (eredienste, kategese, Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens) te
  laat groei en bewerkstellig.

VERGOEDINGSPAKKET: 
Bestaande uit:

• Maandelikse salasris R20 000.
• 200 liter brandstof per maand.
• Huisvesting beskikbaar (ruim pastorie).
• Gratis water en elektrisiteit.
• Instandhouding van huis en tuin.
• Telefoon vir amptelike gebruik.
• Bonus.

Aansoeke word ingewag deur ‘n volledige CV met drie toepaslike referente en kontakbe-
sonderhede te e-pos aan die hoofouderling, 
Danie van der Westhuizen, (e-pos: veepos1965@gmail.com)
Sluitingsdatum: 22 Augustus 2022.
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2023

NAVRAE:
1. Glynis Luiters, glynisluiters01@gmail.com
2. Danie van der Westhuizen, sel: 079 699 0869.

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

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.

MOSSELBAAI  (REEBOK) 
SEE-UITSIG vakansiewoning 

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

8 km van Hartenbos. 
083 508 4289.

VAKANSIE-AKKOMMODASIE

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

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

NG KERK PAROW 
VAKATURE: VOLTYDSE PREDIKANTSPOS 

Sluitingsdatum: 31 Julie 2022.

Gemeenteprofiel:
Parow Gemeente is geleë in die sentrale stadsgebied van Parow. Die gemeente bestaan 
tans grootliks uit senior burgers. Die gemeente grens aan Voortrekkerweg, Parow. 
Hierdie deel van die gemeenskap is sosio-ekonomies en kultureel baie divers en word nog 
nie bedien nie. Binne die gemeentegrense is twee laerskole, asook Parow Dienssentrum 
(Hernus Kriel Behuising). Ons visie is: “Die liefde van God maak ons ’n oop deur”.

Leraarsprofiel en –pligte:
• ’n Persoon tot ouderdom 40 jaar.
• ’n ‘All-rounder’ wat in noue skakeling met die kerkraad oor al die huidige bedieninge 
 en diensterreine kan werk.
• Verkieslik iemand wat ’n aanvoeling het vir die uitbou van die gemeente oor tradisio-
  nele grense.
• Rekenaarvaardig en digitaalvaardig in die erediens en op ander media.
• Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se taak.

Vergoeding:
’n Pakket volgens sinode skaal. Daar is tans nie ’n pastorie beskikbaar nie en ’n behui-
singsubsidie sal vir die interim voorsien word.

Aansoeke:
Aansoeke vergesel van ’n CV (maksimum van drie bladsye), twee referente met kontak-
besonderhede kan gestuur word aan: Die saakgelastigde, info@ngparow.co.za of Sarel 
Cilliersstraat 13, Parow 7500.

Sluitingsdatum: 31 Julie 2022.

Navrae:
Voorsitter van die Pre-Advies Kommissie:
Mev Johanna Matthee sel: 083 441 8834, e-pos: johannamatthee0@gmail.com

Deur die indiening van u CV, gee u toestemming dat die inligting daarin vervat, onder-
worpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Wet op Beskerming van 
Persoonlike Inligting, Wet no 4 van 2013) deur Parow Gemeente vir die beroepingsproses 
gebuik kan word.

Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.  
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Oor Hitler, Bonhoeffer  
en die wekroep tot verset

Dana Snyman 15 Julie 2022

Die Uber-taxi, ’n swart Mercedes 
nogal, hou tussen ’n paar mo- 
derne geboue naby die mid-

destad van Berlyn stil. 
“Here you are,” sê die bestuurder, ’n 
kêrel uit Sirië.

Eers wil ek dit nie glo nie. “We’re 
looking for Hitler’s bunker.”

“Go and read there.” Hy wys na ’n 
kennisgewingbord op die sypaadjie.

’n Mens weet ’n groot gedeelte van 
Berlyn is in die Tweede Wêreldoorlog 
deur die Geallieerde magte se bomme 
platgevee, maar jy verwag om meer 
te sien op die plek waar Adolf Hitler 
en sy vrou, Eva Braun, in 1945 hulle 
laaste ure deurgebring het.

Op die kennisgewingbord is ’n paar 
swart-wit foto’s van hoe dit in ’45 hier 
gelyk het. Net dit. Die bunker is ná die 
oorlog heeltemal vernietig. Asof almal 
net wou vergeet.

Hoekom fassineer Hitler my so? 
Ons het die vorige aand per trein in 
Berlyn aangekom en ek is pal op die 
uitkyk vir tekens van Hitler se  
Duitsland. Ek sien weer daardie 
fototjies in ons geskiedenishandboek 
in my gedagtes: Die Olimpiese stadion 
wat Albert Speer, die Nazi-argitek, vir 
die Olimpiese Spele van 1936 ontwerp 
het: Duisende Duitsers staan in rye, 
met een arm uitgestrek in die  
Nazi-saluut. Op ’n ander foto staan 
Der Führer regop in sy oopdak-Mer-
cedes, met sy donker snorretjie.

Ek onthou hoe ek die boeke van 
Heinz G Konsalik (skryfnaam vir 
Heinz Günther) op skool veror- 
ber het – stories wat in die Tweede 
Wêreldoorlog afspeel en waarin die 
Duitse soldate se ontberinge beskryf 
word. Op ’n Dinsdagaand in die 1970’s 
was The World at War oor ons TV’s, 
dan het alles tot stilstand gekom. Die 
Tweede Wêreldoorlog en Hitler het 
ons aangegryp.

Vir party het dit verder gegaan: 
Robey Leibbrandt, wat as Springbok-
bokser aan ’36 se Olimpiese Spele 
deelgeneem het, is later in Hitler se 
weermag opgelei en was deel van ’n 
onsuksesvolle operasie om ’n Hit-
leragtige bewind in Suid-Afrika te 
vestig. Hans van Rensburg, leier van 
die Ossewabrandwag, het Hitler in 
Duitsland ontmoet. Adv John Vorster, 
ons eerste minister, was as jong man 
’n lid van die Ossewabrandwag.

Baie Afrikaners het met Duitsland 
in die Tweede Wêreldoorlog gesim-

patiseer. Hulle kon nie die Britte vir 
die Anglo-Boereoorlog se vergrype 
vergewe nie.

Ek moet my woorde fyn kies: As 
kind is amper van my verwag om 
respek, selfs ’n mate van bewonde- 
ring, vir Hitler en die Nazi’s te hê. Dit 
kan ek nie verswyg nie. Ek onthou 
’n gesprek in ’n geskiedenisklas in 
standerd 7 op Nylstroom toe ons vir 
mekaar gesê het: Is jammer Hitler het 
die oorlog verloor, hy was teen die 
kommuniste, hy moes dalk die hele 
wêreld regeer het. Van die gruwels in 
Dachau en die ander doodskampe is 
ons min vertel.

Maar dit sal dom wees om die Os-
sewabrandwag en ou Nasionale Party 
regstreeks met Hitler en die Nazi’s te 
vergelyk.

Nie te ver van waar Hitler se bun-
ker nie meer is nie, is ’n soortgelyke 
bunker as ’n museum ingerig rondom 
die tema: Hoe het Hitler gebeur?

Ons gaan stap deur die benoude 
bunkervertrekke, verby die toonkaste 
en uitstallings waarin Hitler se op-
koms verduidelik en uitgebeeld word.

In die 1930’s, toe hy aan bewind 
kom, was Duitsland op ’n finan-
siële ashoop en militêr en andersins 
lamgelê. ’n Outokraat soos Hitler 
weet byna instinktief hoe om mense 
se denke met krom waarhede en 
samesweringsteorieë te verander. Met 
behulp van Joseph Goebbels, sy pro-
pagandahoof, het hy na die media – 
hoofsaaklik koerante en die radio – as 
in wese vyandiggesind begin verwys. 
“Lügenpresse,” het Hitler die pers 
genoem. Die koerante, ou,  

eerbare instellings, is knaend van 
leuens beskuldig. Klink dit bekend?

Ook is daar al hoe meer teen 
minderhede gediskrimineer. Nie net 
die Jode nie, ook gays en die Europese 
sigeuners. Skrywers en kunstenaars is 
verdag gemaak.

En dan merk ek dit: In een van 
die toonkaste is ’n foto van Dietrich 
Bonhoeffer, die Duitse teoloog en 
predikant wat hom teen Hitler en 
sy bewind verset het. ’n Man wat ’n 
lewe van lydelike verset teen ongereg-
tigheid geleef het.

Hoe vergesog dit ookal klink, ’n 
gedeelte van die Duitse Kerk het 
Hitler ondersteun. Net soos die NG 
Kerk apartheid aanvanklik as Bybels 
geregverdig beskou het.

Het ek maar vroeër van Bonhoeffer 
gehoor? Op oorlede Pa se rakke was 
nie van sy boeke nie – Bonhoeffer wat 
iewers skryf: “Ons was getuies van 
bose dade en is deur storms rond- 

geslinger. Ons ervarings het ons sinies 
gemaak en ons kyk na mekaar met 
agterdog … Hoe vind ons die pad 
hieruit?”

’n Uur of wat later is ons weer in 
die son buite die museum. Bonhoeffer 
bly in my gedagtes. Ek google op my 
selfoon: In die Dorotheenstadt-be-
graafplaas is ’n gedenksteen vir Bon-
hoeffer, ’n paar kilometer weg. Ons 
uber nie soontoe nie. Ons stap verby 
die oorblyfsels van die Anhalter- 
treinstasie vanwaar duisende Jode en 
ander van geringstes onder ons na die 
doodskampe gestuur is.

Bonhoefer is in 1943 deur Hitler 
se Gestapo in hegtenis geneem en vir 
agttien maande in die stad aangehou. 
Hy het onder meer Joodse mense 
gehelp om uit Duitsland te vlug.

’n Mens hoef nie alles van Bonhoef-
fer te weet om te besef ’n Hitler kan 
weer gebeur nie. Elkeen van ons kan 
’n Hitler help moontlik maak.

Op verskeie plekke in Berlyn is 
op die oomblik noodposte waar 
vlugtelinge uit Oekraïne gehelp word. 
Wat gaan in Rusland gebeur? En in 
Amerika?

En wat gaan in Suid-Afrika gebeur? 
Gaan die dag aanbreek dat ons ons 
moet begin verset teen ons nuwe 
bedeling, ’n korrupte regering wie se 
wanbestuur en versuim hoeveel mense 
se dood en erge armoede en swaarkry 
veroorsaak?

“Ons moenie net die wonde 
verbind van slagoffers wat deur die 
wiel van ongeregtigheid vertrap word 
nie,” skryf Bonhoeffer. “Ons moet ’n 
stok in die wiel steek.”

Op die oggend van 9 April 1945 is 
Bonhoeffer in die Flossenburg-kon-
sentrasiekamp gehang saam met ses 
mans wat deel van ’n komplot was om 
Hitler te vermoor.

Die Dorotheenstadt-begraafplaas 
is nie groot nie, die grafstene oud, op 
party groei mos. In die lug is die reuk 
van nat gras.

Dit neem ’n rukkie om die gedenk-
steen te kry, ’n marmerblad, eenvou- 
dig, waardig, met ’n kruis daarby. ’n 
Lewe opgeoffer “… für Freiheit, Recht 
und Menschenwürde …”

Ek gaan sit op ’n bankie oorkant 
die gedenksteen. Oor die kruis val ’n 
streep sonlig. Voëls kwetter vrolik in 
die bome, en dit voel of dit so móét 
wees. Dit was ’n ver pad van 1977 op 
Nylstroom tot hier.

Hoe vergesog dit ookal 
klink, ’n gedeelte van 
die Duitse Kerk het 

Hitler ondersteun. Net 
soos die NG Kerk 

apartheid aanvanklik as 
Bybels geregverdig 

beskou het.

“


