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Nuus uit die Sinode

Ek weet dat dit die Here is wat daar teenwoordig was. Ons
moet ook nie vergeet dat die Here doodgewone mense
soos jou dokter, jou fisioterapeut, jou verpleegsters en selfs
die skoonmaker gebruik om jou te ondersteun en by te
staan wanneer jou hartsmense dit nie kan doen nie.
Daarvan kan ek ook getuig.
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Mediateek
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Missie Japan

Lees meer >>
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Vlogs, Blogs & Koffie

Deur dr Carin van Schalkwyk, leraar by NG Gemeente
Philippolis

#redaksie

UIT DIE PEN

Winternag - Eugene Marais
O koud is die windjie
en skraal.
En blink in die dof-lig
en kaal,
so wyd as die Heer se genade,
lê die velde in sterlig en skade.
En hoog in die rande,
versprei in die brande,
is die grassaad aan roere
soos winkende hande.
O treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van ’n meisie
in haar liefde verlaat.
In elk’ grashalm se vou
blink ’n druppel van dou,
en vinnig verbleek dit
tot ryp in die kou!

Toe ek op 1 Junie wakker word en die yskoue wind by my
kamervenster voel inwaai, kon ek nie anders as om aan Eugene
Marais se gedig, Winternag, te dink nie.
1 Junie is amptelik die eerste dag van die Winterseisoen. Hierdie jaar
het die winter nie net spreekwoordelik op 1 Junie aangebreek nie,
maar ook letterlik met al die koue wat daarmee gepaard gaan op ons
toegesak. Dit is dan ook die datum wat die president gekies het om
ons weer terug te skuif na vlak 2 van inperkings omdat ons onself nou
bevind in die derde golf van die Covid-19. Vir die kerk beteken dit dat
ons nie meer as 100 mense per erediens mag hê indien die gebou dit
toelaat nie. Begrafnisse is nog steeds beperk tot 100 mense per
begrafnis, met geen tee na afloop van die begrafnis nie.
Nie net het Covid-19 met al haar mag en mening in die Vrystaat
toegeslaan nie, maar ook in ons kantoor in Bloemfontein. Ons
kommunikasie-hoof, Celicia McLean, is met Covid gediagnoseer,
sowel as ons hoofrekenmeester, mnr Johan Coetzer se vrou en oudargivaris me Christa Botes. Die kantoor is tans gesluit en almal werk
van die huis af en self-isoleer op die oomblik. Ons vra u voorbidding
vir al die personeel wat tans siek is.
Benewens al hierdie veranderinge in seisoen, het die kerklike seisoen
ook verander en bevind ons onself in Koninkrykstyd.
Hierdie Vrypos is propvol lekkerlees berigte. Daar word vertel van die
pas afgeloope legitimasie. U kan ook lees van Vennote in Getuienis se
besoek aan Zambië, en die komende besoek van die sendelinge uit
Japan. In hierdie Vrypos kan u ook 'n artikel lees wat in die Kerkbode
verskyn het wat geskryf is deur prof Jaap Durand na aanleiding van
Ben du Toit se boek, God, is daar 'n ander antwoord?
Bly warm, bly weg van groot groepe mense, pas julleself te midde van
die derde golf van Covid-19 op.

Groete,

Die volgende Vrypos-uitgawe is op Vrydag 18 Junie. Kyk gerus na
ons gemeenskapskalender op ons webwerf vir belangrike datums.
Lekker lees!

Redakteur | Dr Carin van Schalkwyk
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‘N KOSBARE VENNOOTSKAP
Die historiese band tussen die NG Kerk in
die Vrystaat en die RCZ strek oor ‘n
periode van meer as 120 jaar.

D I E
VENNOTE IN GETUIENIS

VENNOTE IN GETUIENIS

N U U S

Lees meer >>
www.ngkerkvrystaat.co.za

VENNOTE IN GETUIENIS

BEDIENINGSBEGELEIDING

Deur dr Juppi Steurer, leraar by NG Gemeente
Sasolburg-Fontein

Ek het geleer dat ‘n hart vir sending
altyd deel moet bly van ‘n leraar se lewe
en visie.

Lees meer >>

Lees meer >>

Dit was ‘n voorreg om Zambië te kon
besoek en die werk te kon sien wat deur
die jare en vandag nog daar gedoen word.

'N ZAMBIESE AVONTUUR!!

Deur ds Joe Müller, leraar by NG Gemeente
Bethlehem-Oos

Deur dr Nico Mostert,
Vennote in Getuienis: Direkteur

SINODALE BESOEK AAN ZAMBIË

S I N O D E

VERHOUDING MAAK DIE
VERSKIL (VEILIG)
“Dit is as mense mekaar ontmoet en in
die oë kyk, dat kop-goeters in jou hart
tot rus kom.” - Ds Peet Louw
Deur ds Jan Lubbe,
Kuratorium: Voorsitter

Lees meer >>
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ENGO RAAK BETROKKE

Is daar 'n vergete/stukkende yskas of
mikrogolf in jou besitting? Engo sal dit
met graagte van jou hande af neem.

MAAK 'N VERSKIL
Slaap jy snags warm? Help diegene wat
nie so bevoorregd is om 'n warm winter
te beleef nie.

Skenk dit asseblief as jy dit nie gebruik
nie. Jou bydrae maak 'n verskil.

Skenk 'n kombers en 'n koppie sop aan
Engo Vrystaat en skep hoop.

Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting

Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting

NUWE ENGO DEMENSIE SENTRUM
'n Splinternuwe Engo Demensie Sentrum
"New Hope" het sy deure in Hoopstad in
die Vrystaat geopen.
Ons wil hoop skep en u help om
demensie op die beste manier te hanteer.
Kontak Lorraine Kapp by 053 444 1319
of hoopstadouetehuis@absamail.co.za
vir meer inligting

ENGO ONDERSTEUNING

ENGO MAAK 'N VERSKIL
ENGO NUWE HOOP

SKENK DIT ASSEBLIEF

ENGO-KOFFIE TE KOOP
Wat is nou lekkerder as 'n koppie koffie
op die koue wintersaande?
Engo-koffie teen slegs R85 vir 250g.
Bestel vandag!
Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting
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MEDIATEEK

CANOEING THE MOUNTAINS
-TOD BOLSINGER
Resensie geskryf deur ds Charles James, leraar by NG Gemeente Pellissier

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie
boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my
mening een van die beste boeke oor leierskap in
veranderende tye. Ek vind dat dit baie nuttig,
insiggewend en relevant is vir leierskapkwessies, veral
in die Kerk.
Die skrywer, Tod Bolsinger, was tien jaar lank verbonde
aan die First Presbyterian Church in Hollywood.
Daarna dien hy sewentien jaar as senior predikant by
die San Clemente Presbyterian Church. Hy is tans 'n
vise-president by Fuller Seminary.
Hierdie boek gebruik die epiese reis wat Meriwether
Lewis en William Clark van 14 Mei 1804 tot 23
September 1806 onderneem het, as metafoor vir
leierskap in veranderende tye.
Bolsinger vertel hoe Meriwether Lewis en hul
geselskap 'n ontdekkingsreis onderneem het om die
beste roete na die Stille Oseaan te ontdek. Europeërs
het al eeue lank gesukkel om ’n westelike roete na die
Stille Oseaan te vind.

Lees meer >>

INVENTARIS | MEDIATEEK
Die Mediateek van die NG Kerk Vrystaat, Sinodale Kantoor se inventaris word hier volledig
deurgegee. Loer gerus daarna en rig enige navrae in hierdie verband aan Sanet by (051) 406
6700 of sanet@ngkvs.co.za.

Klik hier >>
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DIS 'N RING-DING

KINKELS EN DRAAIE, MAAR MOOI UITSIGTE
Ds Madelein Bakker, leraar by NG Gemeente Bethlehem-Oos
Wanneer ‘n mens gevra word om iets oor jouself te skryf, is mens
skoon uit jou diepte uit. Ons skryf gereeld oor die Bybel, oor die
geskiedenis, oor mense, oor ander mense se stories en oor die
kerk. Skielik word my gedagtes weer teruggevat na my eie
geskiedenis, my eie storie. My gedagtes vat my op 'n emosionele
en diep geestelike reis oor kinkels en draaie en mooi uitsigte. Die
Israeliete se perspektief oor tyd word duidelik in my eie hart. Ons
weet nie wat die toekoms inhou nie en daarom loop ons eintlik met
ons rugkant die toekoms in. Maar as ons terugkyk oor ons
lewenspaadjie, sien ons God se betroubaarheid, sorg en genade so
duidelik raak.
In 'n ouerhuis gevul met liefde en passievolle lewe, het ek Jesus
ontmoet. Op 'n kerkkamp wat eintlik vir die Belydenisklas se
geestelike groei bedoel was, besef ek dat Jesus ook 'n 8-jarige
dogtertjie se Verlosser is.
Die jaar nadat ek in Middelburg gematrikuleer het, doen ek 'n diensjaar waar ek die geleentheid kry om in
Mosambiek en Zambië sendingwerk te doen. Die pragtige kindergesiggies, die stofopskop-speel in die
laaste lig van warm dae en die hartlike kinderstemme wat saamsing onder 'n sterrehemel, het my hartsnare
geroer. Daar in die kinders se baljaar en opregte saamlag en saamhardloop ervaar ek Jesus die
duidelikste. Dié jaar leer my dat ek in kinderbediening moet ingaan.
25 Desember 2008 weet ek steeds nie wat om te studeer nie. Die oorspronklike aanvoeling om in my pa se
voetspore te volg en ingenieur te word, laat my gedurende hierdie laaste maand onrustig voel. Onderwys
het ook tekort geskiet wanneer ek dink aan die pakkie wat God aan my toevertrou het. Miskien moet ek
teologie gaan studeer? Dit bring vrede in my hart. Maar kan 'n vrou ‘n predikant word? Is dit reg? Miskien
moet ek Teologie studeer en glo die Here sal my dan verder wys? Die Here wys verder en dit word duidelik
dat Hy my roep en 'n taak het vir my. In my skripsiejaar lees ek Bonhoeffer se boek, "The cost of
Discipleship". Die boek vorm my denke en teologie op 'n ingrypende wyse. My hart breek oor jonges wat uit
die kerk uitstroom. Belydenisaflegging vorm die kerngesprek van my skripsie.
In 2014 word ek gelegitimeer. Die Here seën my ook met 'n spesiale persoon in my lewe. My man is
iemand wat lief is vir die Here, my ondersteun en dieselfde passie vir jongmense deel. Ons trou in 2019 op
23 November.
Ek tree die bediening formeel binne met die begeerte om 'n plek te help skep waar kinders en jongmense
weer 'n ontmoeting met God kan hê. Dit is vir my so ‘n groot voorreg om hierdie passie en begeerte ook
verder uit te leef in Bethlehem. In die vyf maande wat ek hier is, het ek reeds so lief geword vir die kinders
en jongmense (en selfs vir hulle ouers...) Dis die grootste voorreg om in die bediening my passie en liefde
vir Jesus en vir mense te kan uitleef.
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MISSIE JAPAN | DEPUTASIES
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Lees hier >>

Lees hier >>
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N U U S B R I E W E
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P U B L I K A S I E S

T O I B O

CLF

MISSIE

Lees hier >>

Lees hier >>

JAPAN

Lees hier >>

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS STEL BEKEND:
Dít is die ware opdrag van die kerk!
Saamgestel deur Ds JWM Hartney
"Dít is die ware opdrag van die kerk!" is ‘n tydige en
broodnodige publikasie. Dit vertel die verhaal van die
pad wat veral die Verenigde Gereformeerde Kerk in
Suider-Afrika, maar ook die NG Kerk-familie, geloop
het om te groei tot ‘n nuwe identiteit en roeping: om
missionale kerk te wees. Die kerk kan nie net op eie
oorlewing fokus nie; ‘n gerigtheid op die nood in die
wêreld is die kerk se eintlike roeping. Dit verg nuwe
maniere van dink en doen: kerklike strukture moes
verander; verrassende nuwe gestaltes van kerk-wees
is ontdek; die teologiese opleiding van predikante het
noodgedwonge ‘n nuwe koers ingeslaan; en
aanbidding, kategese, dienswerk en samewerking raak
sinvoller. Te midde van al die veranderinge is daar
egter steeds ‘n verankering in goeie kerklike tradisies,
soos byvoorbeeld die liturgiese jaar en ‘n nuwe
waardering vir die Belydenis van Belhar. Ds JNM
Hartney en sy span medewerkers se boek is ryk aan
inhoud, met ‘n duidelike profetiese woord vir ons tyd.
Dit help die kerk om duideliker te dink oor haar
missionale identiteit en roeping vandag.
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ELEKTRONIESE CHRISTELIKE
KERNENSIKLOPEDIE
Jou betroubare, lewende Christelike kernensiklopedie

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is GRATIS beskikbaar by
www.ecke.co.za
Wat is die eCKE?
Dis jou betroubare, lewende Christelike ensiklopedie, die enigste van sy
soort in Afrikaans.
Dit het meer as 160 medewerkers en nagenoeg 4 000 lemmas (kort
artikels).
Dit vertel die verhaal van die Christelike geloof van aanvang tot hede en dui
die verskillende stromings, gedagterigtings en historiese gebeurtenisse en
persone aan wat ‘n bepalende invloed op die Christendom in Suid-Afrika,
Afrika en die wêreld gehad het.
Dit laat lig val op draaipunte in die voor-, antieke en moderne geskiedenis –
soos die sondvloed, die Babiloniese ballingskap, die kruistogte, die
Renaissance, die Hervorming, die Anglo-Boereoorlog, die wêreldoorloë, die
Belydenis van Belhar, Nine-Eleven (9/11), Covid-19 …
Dit verduidelik talle Bybelse woorde en begrippe.
Dit weeg en oorweeg die bydrae van baie mense en gebeurtenisse wat ons
gebring het tot waar ons nou is.
Hierdie ensiklopedie wil ‘n bydrae lewer dat jy God, die Woord, die kerk,
die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof, ander gelowe en
jouself ‘n bietjie beter kan verstaan. DIS BEDOEL VIR JAN EN SAN
ELKE MENS. DIS BEDOEL VIR JONG EN OUER BYBELLESERS. DIS
BEDOEL VIR TEOLOGIESE STUDENTE. DIS BEDOEL … VIR JOU!
Onthou: Dis gratis. Ons borge betaal die rekening: Bybel-Media
(uitgewer), FAK, die Christelike Lektuurfonds, die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns, Teologiese Fakulteite, ATKV,
Hiemstra-trust, Dagbreek-trust, Ton Vosloo-trust, PUK-Kanselierstrust.
BAIE DANKIE AAN HULLE ALMAL!

Lees meer >>

OPLEIDINGSGELEENTHEDE
VBO-JAARPROGRAM 2021
Hiermee die jaarprogram en die verskillende programme wat Excelsus
vanjaar aanbied. Rig navrae aan Rika by excelsus@up.ac.za.

Program >>

‘N UNIEKE JAARKURSUS IN PASTORALE
OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS
'n Sertifikaatkursus vanaf 1 April 2021 tot 31 Maart 2022. Kursusleiers is dr
Jan Botha en dr Retha Kruidenier. 120 VBO-punte | 20 CPSC/CPD-punte.
Navrae: janbotha1102@gmail.com of retha@geo-logic.co.za.

NUUT

Advertensie >>

LENTEKONFERENSIE 2021
"BRAVE NEW WORLD" | SAAM MET JESUS 'N VREEMDE TOEKOMS IN
Vanjaar se Lentekonferensie word aanlyn aangebied van 14 - 16 September.
Dagboek asseblief hierdie datums. Navrae: excelsus@up.ac.za.
Hoofsprekers: Elna Mouton, Max du Preez en Michael Lapsley

NUUT

Advertensie >>

MINISTRY IN A COVID-SHAPED WORLD
As a ministry leader serving in a world struggling under the weight of the
global COVID-19 pandemic, you've been creatively adapting to a host of
challenges and opportunities.
Calvin Seminary, in collaboration with the Calvin Institute of Christian
Worship, is pleased to offer a series of short term online courses that are
designed to support your ministry leadership amidst the ongoing pandemic.
These online mini-courses are centered around key ministry challenges you
face today.
With a commitment of four hours per week for just three weeks, each class is
designed to fit alongside the many time demands and commitments that you
already have. Though some courses may include optional live discussion
online, you won't be required to be present for a session during a specific
time. You can choose to audit the course or enroll for credit.
Session 1: 1 - 9 June | Session 2: 21 June - 9 July | Session 3: 12 - 30 July

Meer inligting >>
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NUUT

OPLEIDINGSGELEENTHEDE
DIE JAAR VAN GOD SE GENADE (JAAR B)
WERKSWINKEL 3: KONINKRYKSTYD
Weens onvoorsiene omstandighede moes die Liturgiewerkswinkel wat op
17 en 18 Mei aangebied sou word, skuif na 8 en 9 Junie.
Inskrywing sluitingsdatum: 4 Junie 2021 | VBO Punte: 20

Inskrywing >>

POPIA EN PAIA WETGEWING OPLEIDING
Hierdie aanlynkursus behandel die twee inligtingswette. PAIA beskryf die
proses hoe toegang tot inligting verkry word en POPIA verduidelik hoe
persoonlike inligting beskerm moet word. Koste: R50 pp | Beskikbaar vanaf
20 April tot 30 September 2021. Navrae: bleibbrandt@sun.ac.za.

Advertensie >>

Registreer >>

VBO-GELEENTHEID | IS JY MOEG DAARVAN OM
EMOSIONEEL OP 'N WIPPLANK TE RY?
'n Twee ure Zoom-opleiding. Afrikaanse sessies word aangebied op
Donderdag 27 Mei (van 19:00 - 21:00), Maandag 31 Mei (van 10:00 - 12:00) en
Donderdag 10 Junie (van 14:00 - 16:00). 'n Maksimum van 20 persone word
per sessie geakkommodeer. Koste: R250 pp | 2 VBO-punte.
Navrae: bleibbrandt@sun.ac.za.
REGISTREER via e-pos by: annette@wrowwithannette.co.za.
Meld in die e-pos vir watter sessie jy registreer.

Advertensie >>

DINKJEUG VBO | MINISTRY IN A SECULAR AGE
Zoom-sessies word om 19:00-21:00 deur Andrew Root op 2 Junie (Faith
Formation in a Secular Age), 9 Junie (The Pastor in a Secular Age) en 17 Junie
(The Congregation in a Secular Age) aangebied. Koste: R100 per sessie, R250
vir alle sessies | 2 VBO-punte per sessie. Navrae: bleibbrandt@sun.ac.za.

Advertensie >>

Registreer >>

KURSUS IN BRUGBEDIENING
’n Premierkursus word deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by die
Universiteit van Pretoria deur kursusleier prof Malan Nel aangebied. Datums:
Week 1 | 16-19 Augustus; Week 2 | 8-11 November. Koste: R2 600 (VAT
INKL) | 70 Kursuspunte. Navrae: Hesmarie Bosman by (012) 420 4952 of
Hesmarie.Bosman@up.ac.za.

Advertensie >>
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PREDIKANTENUUS
Dr Hannes Els, leraar by NG Gemeente Kroonstad-Suid, het op 29 Mei 2021 emeritaat ontvang.
Dr Els is in 'n kontrakpos van 18 maande by die gemeente aangestel.

BAIE STERKTE IN HIERDIE NUWE FASE VAN U BEDIENING!
Ds Rikus van Zyl word in 'n vaste dienskontrak aangestel by die NG Gemeente Edenburg vanaf
1 Junie 2021. Amptelike bevestiging vind plaas op Saterdag 3 Julie 2021.

BAIE STERKTE IN HIERDIE NUWE FASE VAN U BEDIENING!

AFLOSLERAARS
KLIK HIER vir ‘n lys van leraars/proponente wat beskikbaar is
om in gemeentes af te los, vir preekbeurte, of selfs vir
beroepe.

VAKATURES
VASTE TERMYNPOS - NG CLOCOLAN
Hierdie gemeente beskik oor ‘n vaste termynpos vir die aanstelling van gelegitimeerde leraars,
proponente en emeriti met ervaring en ondervinding. Die sluitingsdatum vir aansoeke is
Woensdag 30 Junie 2021. Meer inligting >>

VAKATURES
in die NG Kerk-familie | KLIK HIER

VAKATURES
Engo-dienskantore | KLIK HIER
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VERJAARSDAE
Me Danielle van Heerden
Sinodale Kantoor
Dr Bertus Celliers
Rietfontein

Ds Tiaan Victor
Heilbron-Suid

Ds Joe Müller
Bethlehem-Oos

Ds Kobus Dippenaar
Bethulie

Ds Robbie du Toit
Estoire

Ds Willie Badenhorst
Waterbron

Dr Suzanne van der Merwe
Kroonstad-Noord

VRYPOS
VRYPOS
8 OKTOBER
4 JUNIE 2021
2020 | 14
09

'N LAASTE

Gedagte

Ds Tertius Lamprecht
(foto verskaf)

Wees altyd dankbaar!
“Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in
Christus Jesus van julle verwag.”
- 1 Tessalonisense 5:16-18 -

Asseblief en dankie. Dis van die eerste woorde wat kinders leer. Dis hoe ons ons
kinders leer bid – met dankbaarheid.

Paulus reken ons moet in alle omstandighede dankbaar wees. In goeie en slegte tye!
Maar wat weet hy tog nou? Hy ken mos nie my omstandighede nie.
Paulus sou dalk jou omstandighede gekies het. Gaan lees weer wat het hy alles
beleef in 2 Korintiërs 11! Hy was in die tronk, gemartel, met klippe gegooi, hy het dag
en nag in die oop see deurgebring, ens.
En tog sê hy: “Wees in alle omstandighede dankbaar!”
Hoe kan Paulus dit sê? Dalk omdat sy vrede en sy dankbaarheid nie van mense en
omstandighede afgehang het nie, maar van God! Dis net Hy wat ons laat dankbaar
wees, ten spyte van. Dis net Hy wat ons laat dankbaar wees, te midde van. Dis net
Hy wat ons laat dankbaar wees sonder gesondheid en sonder pappa en mamma en
boetie en sussie en sonder ‘n dak en sonder klere.
Mag ons almal leer in hierdie buitengewone omstandighede waarin ons is om
dankbaar te wees in ALLE OMSTANDIGHEDE!

TEKS: 1 TESSALONISENSE 5:16-18; 2 KORINTIËRS 11

Dis so mooi en dis reg dat ons dit vroeg vir ons kinders leer. Maar wat as ons dit nie
meer het nie? Wat as ons nie meer gesondheid het nie? Of klere aan ons lyf? Of ‘n
dak oor ons kop? Of die dak wat ons wil hê nie?

(Deur ds Tertius Lamprecht, leraar by NG Gemeente Bethlehem-Efrata)

Liewe Jesus – dankie vir mamma en pappa. Dankie vir boetie en sussie. Dankie vir ‘n
dak oor ons koppe. Vir kos op die tafel. Vir klere aan ons lyf. Dankie vir gesondheid…
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KONTAK ONS
#redaksie

Samestellers
Celicia McLean | cmclean@ngkvs.co.za en Karisma du Pisanie | skakel@ngkvs.co.za
Redaksioneel: Dr Carin van Schalkwyk | carinvs@vodamail.co.za

SAMESTELLERS
Celicia McLean

Karisma du Pisanie

Departement Kommunikasie en Bemarking - NG Kerk Vrystaat
051 406 6700 (k) | 072 151 9799 (s)
NG KERK VRYSTAAT

Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bfn, 9301 | Posbus 11412, Universitas, 9321
Stuur enige nuusgebeure, bydraes of inligting voor 12:00 Dinsdae na cmclean@ngkvs.co.za

@NGKERKVRYSTAATAMP
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