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Moedersdag
ALGEMEEN
MY MAMMA! VYF VINNIGE VRAE AAN
KINDERS JONK EN OUD
Deur dr Suzanne van der Merwe, leraar van NG Gemeente
Kroonstad-Noord & haar suster, Karli Meyer
Moeder, Mamma, Mamsie, Mammie, Moeksie of net Ma is enkele
name vir die vrou in jou lewe wat jou grootgemaak het, en jou
natuurlik onvoorwaardelik liefhet. Die betekenis van ma-wees is
legio. Soveel mense op planeet aarde, soveel antwoorde op hierdie
skynbaar eenvoudige vraag: Wat beteken jou Moeder vir jou?

Lees meer >>
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Leer ken die Moderamen

UIT DIE PEN
Nou die dag lees ek RSG se nuwe sakebestuurder,
Louise Jooste, sê mense is bietjie moeg vir swaar en
slegte nuus. Ek stem saam met haar. As jy nou na
goeie nuus soek, gaan lees die Bybel en jy vind die
beste nuus ooit.
Herders in die ope velde raak opgewonde oor Jesus
(Luk 2:20). Die Emmaus-gangers se hanggesigte
verander in glimlagte en opgewonde gesigte (Luk
24:32). ’n Huilende Maria Magdalena verander in ‘n
jubelende vrou toe sy Jesus self sien (Joh 20:18).
Paulus sit in die tronk en skryf oor blydskap: “Wees
altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!”. Die beste
nuus ooit van die leë graf en die dood wat oorwin is,
het vandag nog ’n rimpel-effek in ons lewens.
Niks en niemand kan die beste nuus oor die Here
Jesus Christus, wat fisies uit die dood opgestaan het,
ooit uitdoof nie. Dalk is jy ook moeg vir swaar en
slegte nuus. Gaan lees weer van die beste nuus ooit in
Luk 24:34: “...Die Here het regtig opgestaan...”.

Dr Dawie Botes
ONDERVOORSITTER: MODERAMEN

VRYPOS-FOKUS
Kyk uit vir die NG Kerk Vrystaat vakature in hierdie
Vrypos-uitgawe, asook die volgende datums vir
skriba-opleiding. Mariëtte gesels met Carina van der
Watt oor hoe dit is om 'n sendeling in Japan te wees
en lees gerus ook die Afrika Ekumene-bydrae onder
"Nuus uit ander Sinodes". Getuienisaksie deel hul
twee eko-tips en ons ontmoet ook die nuwe Skriba
van die Moderamen. 'n Baie geseënde Moedersdag
aan al die Ma's, soos uit die mond van ds Anneri: "Jy
inspireer met jou krag en moed, jy is volkome vrou".
Die volgende Vrypos-uitgawe sal op Vrydag 20 Mei
verskyn. Kyk gerus na ons gemeenskapskalender op
ons webblad vir belangrike datums.

Celicia McLean
REDAKTEUR

Lekker lees.
VRYPOS 6 MEI 2022 | 01

N U U S

U I T

D I E

S I N O D E

Foto verskaf: Vlnr (Agter) Annlie en Stéphan. (Voor) Stephan, Carina, Lodewyk en Cornelius

OM ’N SENDELING IN JAPAN TE WEES

VENNOTE IN GETUIENIS

Deur Mariëtte Odendaal, 6 Mei 2022

LEES
MEER
>>

Carina van der Watt vertel meer …
Carina van der Watt is die op-en-wakker vrou aan die sy van dr Stéphan van der Watt, predikant en
dosent in pastoraat aan die Kobe Reformed Theological Seminary.
Vrypos wou meer weet oor haarself, hul bediening en hul lewe in Japan sedert hul gesin in 2009
daar begin werk het.
“Ek was ses maande swanger met ons tweede-oudste kind, Cornelius, met ’n woelige 18-maande
oue peuter, Annlie, toe ons by die Reformed Church of Japan (RCJ) aangesluit en in Tokushima,
Shikoku saam met ’n plaaslike Japannese gemeente begin werk het,” vertel Carina. Hulle was ses
jaar daar in diens en hul drie seuns is ook daar gebore.
“In hierdie tyd is daar nie veel van my verwag nie,” vertel Carina, “aangesien ek óf swanger óf pap
babatjies gehad het. Aangesien daar geen buitehulp in Japan is nie, is die gemeenskap gewoonlik
baie simpatiek teenoor ’n ma. Daar was dus nie ‘buite’-verwagtinge nie. Ek het egter wel saam met
Miwasan (die dogter van ’n baie betrokke ouderling in die kerk) van Tokushima ’n groep vir
mammas en kinders gestig sodat die ma’s elke tweede Sondag die erediens kon bywoon terwyl
ons ander ’n boodskap vir die kinders gebring het. (Die ma’s kon dus die opsie hê om soms die
erediens en soms die boodskap vir die kinders by te woon.) Gedurende daardie tyd was daar
dikwels 20 tot 30 nie-Christene wat dit bygewoon het. Ek het ook in Tokushima baie gaste
ontvang.”

www.ngkerkvrystaat.co.za
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SKRIBAOPLEIDING
ONS WIL JOU GRAAG HELP MET
Hoe werk die Sinodale strukture?
Vorms wat ingevul moet word: Inventaris,
Rektifikasie
Wat maak ek met die POPIA-vereistes?
Skep ’n ondersteuningsnetwerk met ander skribas

BLOEMFONTEIN
24 MEI 2022
Die plek van opleiding
sal later bevestig word

WELKOM
17 MEI 2022
NG Gemeente
Welkom-Noord,
Welkom-Noord,
Agulhasstraat 43,
Dagbreek, Welkom

BETHLEHEM

SASOLBURG

7 JUNIE 2022

14 JUNIE 2022

Die plek van opleiding
sal later bevestig word

Die plek van opleiding
sal later bevestig word

Elke opleidingsessie begin stiptelik om 09:30 en die koste beloop R150.00 per persoon.

+27 (0) 51 406 6700

Bespreek plek by: Tertius Botha
E-posadres: tbotha@ngkvs.co.za
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Foto verskaf: Daniël de Wet en Christopher Munikwa tydens hul eerste vergadering in die Strand

ONS VAT HANDE MET ZIM-BEDIENING IN SA

AFRIKA EKUMENE

Deur Mariëtte Odendaal, oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek

LEES
MEER
>>

Daniël de Wet, Getuienisaksie se bestuurder van die Taakspan Ekumeniese Vennootskappe in
Afrika, het onlangs met dr Christopher Munikwa, predikant van RCZ (Reformed Church in
Zimbabwe)-lidmate hier in Suid-Afrika, vergader. Dr Munikwa woon al ‘n hele paar jaar in SuidAfrika waar hy verantwoordelik is vir die pastorale versorging en bediening aan hierdie lidmate.
“Die ontmoeting met Christopher was baie aangenaam,” sê Daniël, “Hy is ‘n baie sterk leier;
iemand met ‘n passie vir die evangelie en ‘n visie vir die kerk, maar ook baie diep bewus van al die
uitdagings wat die mense van Zimbabwe hier in Suid-Afrika beleef.
“Dr Munikwa is verantwoordelik vir ‘n baie wye bedieningsarea en sy werk behels prediking,
pastoraat en ook die breër bediening van die RCZ hier in Suid-Afrika.
“Een van die uitdagings waaroor gepraat is, is dat daar ‘n groot behoefte daaraan is om meer RCZlidmate wat in Suid-Afrika woon, toe te rus. Ek het aan hom van ons diensleraar-opleiding vertel –
iets wat dr Munikwa verder sal ondersoek.
“Daar is ook ‘n groot behoefte aan aanbiddingsruimtes waar hulle op ‘n Sondag eredienste kan
hou, veral in die Kaapstad-omgewing. Ons moedig dus ons gemeentes aan om, as die RCZ met
sodanige versoeke kom, met hulle in gesprek te tree en te kyk op watter manier ons hulle kan help.
“Kom ons bid vir hulle as ons broers en susters en ondersteun hulle waar moontlik.
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V E R B I
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M I N I S T E R

Deur dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer,
Meyer, Erediens Netwerk

MOEDERSDAG: ‘N BITTERSOET ERVARING

Sondag 8 Mei 2022 vier alle SuidAfrikaners Moedersdag. Moedersdag is
vir die meeste huishoudings 'n heerlike
dag, vol opwinding en natuurlik 'n
spesiale bederfie vir Mamma. Dit is
dikwels 'n dag wanneer die
spreekwoordelike gemeste kalf geslag
word. Kinders probeer om, indien dit
moontlik is, die dag saam met hulle
ouers, spesifiek dan hulle Ma deur te
bring. Heerlike etes word met sorg
voorberei. Eintlik is dit maar die
Moeder wat vir almal die ete voorberei.
Natuurlik, doen sy dit met liefde, want
haar beloning lê in die teenwoordigheid
van haar geliefdes.
Die winkelrakke is propvol met allerlei
bederfprodukte vir hierdie baie spesiale
mens; badseep, lyfrome, sjokolade,
juwele, oulike huisware en nog meer.
Meeste skoonheidsalonne bied juis ook
in hierdie tyd Moedersdag-pakette aan,
om die Mamma in jou lewe te bederf.
So ook, doen skole en onderwysers
moeite om handgemaakte Moedersdag-geskenkies huis toe te stuur, want
hoe kan ‘n Mamma-hart dan nie
vermurwe nie, met die aanskoue van
haar dogter of seun se eie handewerk.
Verder kan kinders ook oulike geskenke
by die skool koop, spesiaal vir Mamma,
en die heel beste is natuurlik om hierdie
geskenkie met trots te oorhandig en
om te sien hoe Mamma se gesig
ophelder.

Moedersdag word nie net in die
sekulêre wêreld gevier nie. Moedersdag
word ook gevier in die kerk, veral in die
erediens. In meeste gemeentes is daar
die gebruik om tydens die erediens ‘n
geskenkie in een of ander vorm uit te
deel. Hierdie geskenkies word dikwels
deur die Sondagskoolkinders gemaak,
en dan ook uitgedeel. Soos wat
Mammas die kerkgebou binne stap,
word hulle begroet met die mooiste
kinderglimlaggies en natuurlik die
bederfpakkie wat hulle ontvang. ‘n
Spesiale ruiker in die liturgiese ruimte is
die volgende merker wat daarop dui dat
hierdie nie net nog ‘n erediens is nie.
Gedurende die liturgie word daar op een
of ander wyse erkenning gegee aan die
belangrike rol wat Moeders in die
samelewing vervul, hetsy dit deur ‘n lied
wat gesing word, ‘n seёngebed wat
gebid word, kerse wat aangesteek word,
of selfs die preek. Na afloop van die
erediens word die Moeders uitgenooi
om heerlik te kom tee en koffie drink, in
meeste gemeentes is dit ‘n instelling
dat die mans daardie dag tee skink.
Moedersdag is inderdaad ‘n onvergeetlike dag vir ‘n Mamma. ‘n Dag van liefde
en geluk en heerlike samesyn.
Daar is egter ook ‘n
Moedersdag wat so maklik
vergeet word.

kant

van

My eerste persoonlike ervaring van hierdie
kant van Moedersdag, was juis tydens ‘n
erediens in my hoёrskooljare. Op daardie
Moedersdag was ek een van die kinders
wat ‘n geskenkie by die deure vir die
Mammas uitgedeel het. Soos wat ek die
geskenkies uitdeel en met my mooiste
glimlag die Mammas van die gemeente
begroet, word ek hard aan die arm geruk
en gesê: “Daardie Tannie vir wie jy pas ‘n
geskenkie uitgedeel het, moes nie een
gekry het nie, want sy is NIE ‘n Mamma
NIE.” In daardie oomblik het ek bewus
geword van twee vrae in my binneste:
Hoe moes ek weet dat daardie vrou
nie kinders het/kon kry nie?
Hoekom moet sy uitgesluit word uit
hierdie viering, bloot net omdat sy nie
biologiese kinders het/kon kry nie?
Dit was my eerste ervaring van
kinderloosheid, alhoewel ek geensins die
persoonlike omstandighede van die vrou
geken het nie. Jare later sou ek my eie
pad met infertiliteit loop. En dit
dit is die kant
van Moedersdag wat geen vrou voor wens
nie, dit is die kant van Moedersdag wat jy
geen vrou toewens nie. Die punt is, soveel
as wat gesinne dit geniet om hierdie dag
te vier, is daar ook die ander kant, die
mense vir wie hierdie dag juis nie een van
blydskap is nie. ‘n Dag wat eerder vermy
sou wou word. ‘n Dag wat oneindige seer
en verlies meebring.

LEES MEER >>
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L oer gerus op ons gemeenskapskalender @
ngkerkvrystaat.co.za vir alle belangrike datums
en gemeentegebeure
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Gemeenskaps-

ROF EN STOF BERGFIETS & BASAAR
Wegspring om 08:00 @ Zuurfontein,
5 km stap @ R50 per persoon

VLEISFEES & BASAAR
BASAAR

Mei

13

NG Zastron

14

NG Philippolis

15

NG Dealesville

Mei

Mei

BASAAR

Die basaar word op die kerkterrein gehou

KERKBASAAR

Bestel skaapvleis @ (051) 773 0014 of
ngphil@vodamail.co.za

GOSPEL SANGER - DU PREEZ STOLTZ
EREDIENS
Kuier saam met ons ná die diens met 'n
lekker koppie koffie/tee in die kerktuin

Stuur alle kalendergebeure aan cmclean@ngkvs.co.za

'n Resensie deur Anelia van den Blink

INVENTARIS
Mediateek

DEUR ELSA JOUBERT

DIE REISE VAN ISOBELLE

MEDIATEEK

Die Mediateek van die NG
Kerk Vrystaat, Sinodale
Kantoor se inventaris word
hier volledig deurgegee.
Rig enige navrae aan
Anelia by (051) 406 6700,
kuratorium@ngkvs.co.za.

Loer hier >>

Boekprent oorgeneem
uit Goodreads, Inc.

As een van die voorgeskrewe boeke wat ons Seminarium se vierdejaar-teologiese studente moes lees en
my persoonlike belang in geskiedenis, het ek uitgesien om “Die reise van Isobelle” deur Elsa Joubert te lees.
Die historiese roman strek oor ‘n tydperk van 100 jaar, vanaf 1894 tot 1994. Dit vertel die verhaal van ‘n
blanke Afrikaanse familie en hul wedervaringe oor vier generasies heen teen die agtergrond van nasionale
en internasionale omwentelinge wat plaasgevind het vanaf die Anglo-Boereoorlog, Twee Wêreldoorloë en
onder andere die 1948-verkiesing met geweldige politieke nadraaie. Die 1980’s se onluste wat uitgeloop
het op die demokrasie in 1994 en hoe elkeen van die karakters beïnvloed en gevorm is deur die gebeure.
Die skrywer het as jong meisie regdeur Afrika gereis en haar kennis van die plekke sowel as die SuidAfrikaanse geskiedenis in detail lewend gemaak. Ek het die boek terdeë geniet en kan dit definitief
aanbeveel.
VRYPOS 6 MEI 2022 | 09

EKOLOGIE

Jürgen Moltmann:
Jy moet die aarde
liefhê soos jouself.
DEUR MARIËTTE ODENDAAL

Lees
HIER
die eerste bydrae

>>

Hierdie is die eerste bydrae van ’n nuwe reeks deur ons ekokorrespondent, David Botha.
Botha. Dit gaan oor ’n seleksie van prominente
eko-teoloë en hoe hulle ons help om te verstaan dat omgee vir die
skepping (veral die aarde) deel is van die evangelie en daarom ook van
ons geloofslewe. David is ook deel van ons Groenspan (NG Kerk-familie
Kaapstreek) wat gemeentes en gelowiges met die WAT van ’n ekologiessensitiewe lewe help. Hulle maak praktiese voorstelle van wat ons kan
doen. Hierdie reeks gaan ons help met die begronding - die HOEKOM - vir
’n ekologies-sensitiewe geloofslewe.

Oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek - Eko-reeks
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EKOLOGIE

DEUR SAM CHAMBERLAIN VAN
ONS GROENSPAN

OMGEWINGSVRIENDELIKE
VUURAANSTEKERS

Kyk die video
HIER >>

Met die winter wat op hande is
en meer kaggels en
vleisbraaivure wat aangesteek
gaan word, is dit belangrik om
omgewingsvriendelike
vuuraanstekers aan te skaf.
Baie dankie aan Sam
Chamberlain van ons Groenspan
vir hierdie week se eko-wenk oor
vuuraanstekers. In die video
verduidelik Sam vir ons hoe
maklik dit is om sommer self so
iets te maak en gee drie maklike
voorbeelde.
NOMADIC

Oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek - Eko-tip

|

24

VRYPOS 6 MEI 2022 | 11

KWAZULU-NATAL VLOEDE

AKTUEEL | ALGEMEEN

BRI NG WEER HOOP

NG KERK VRYSTAAT | NEDBANK
Tjekrekening: 1178 097 218
Takkode: 198 765
Verwysing: HOOPFONDS

Tel: +27 (0) 51 406 6700 | E-pos: skakel@ngkvs.co.za | Posbus 11412 | Universitas 9321

Die Moderamen versoek gemeentes van die NG Kerk Vrystaat
om

op

Sondag

8

Mei,

tydens

eredienste,

te

bid

vir

ons

landstreek, gemeentes en gemeenskappe in nood, die mense
van KwaZulu-Natal, die erge droogte in Nelson Mandelabaai
en

Kouga-munisipaliteit

Jeffreysbaai),

asook

(dorpe

almal

Oekraïne geraak word:

wat

soos
deur

Humansdorp
die

oorlog

in

Mag God ons roepstem hoor.

en
die

Geseënde

Moedersdag
8 MEI 2022
Die Here het 'n wonderlike engel
geskep wat nooit sou oud word nie.
Hy het vir haar 'n glimlag van
sonskyn gegee en 'n hart uit suiwer
goud gegiet. Haar oë het Hy soos die
sterre laat sprankel en haar wange
soos rooi rose laat gloei.
Die Here het die engel Ma genoem.
- Onbekend -

CLF

PINKSTERREEKS
2022
Die Pinksterreeks vir 2022 is geskryf deur
Dr Llewellyn MacMaster. Hy is tans leraar
van die VGKSA gemeente SA Gestig in
Belhar. Hy is ook moderator van die
VGKSA Sinode van Kaapland (Wes- en
Oos-Kaap).
Die reeks is uiters relevant en baie
toepaslik vir gebruik in Pinkster 2022. Dit
kan egter ook met groot vrug gebruik
word vir prediking dwarsdeur die jaar, as
reeks of as individuele preke. Die reeks
laat die lig val op verskillende fasette van
die gebrokenheid in ons land en vra die
dringende vraag: Wat kan en behoort die
kerk te doen? Die Gees van Pinkster is
juis gestuur om ons te lei in die waarheid,
om ons die dinge waarop dit aankom in
liefde te laat onderskei, om ons te
bemagtig vir ons roeping, om heling en
troos te bring, om individue en
gemeenskappe te vernuwe, om vrede,
geregtigheid, versoening en eenheid te
bewerk. Daarvoor bid en werk ons.

Ons opregte dank aan dr
MacMaster vir ‘n deeglike en
uiters relevante reeks preke,
asook vir die handige
agtergrondinligting wat hy
versamel het.
Dr Eddie Orsmond en
Dr Gideon van der Watt
(Redakteurs)

PINKSTERREEKS 2022 >>
PENTECOST 2022 >>

Die Afrikaanse Pinksterreeks 2022 en Engelse Pentecost 2022 is ook vanaf CLF se
hulpbronsentrum aflaaibaar - https://clf.co.za/resource-toolkit/.
https://clf.co.za/resource-toolkit/.
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DEUR MARIËTTE ODENDAAL

SKRIBA VAN ONS
MODERATUUR,
LEON M FOOT

“Ons het eenvoudig grootgeword,” vertel Leon. “My pa het aanvanklik by ŉ motorhawe gewerk en
later op die Suid-Afrikaanse Spoorweë. My ma was die grootste deel van haar lewe ŉ huisvrou. Ek
was die eerste een in die gesin wat ná skool gaan studeer het.”

"Ek het geleer: People don’t care how much you know, until they know how much you care."
Dis nogal ’n riem onder die hart om te weet dat ons nuwe skriba, Leon Michael Foot, buiten
om predikant te wees, ook baie ander passies in sy lewe het. Dit maak van hom ’n rykgeskakeerde persoon – iets wat van kardinale belang is in ’n wêreld waar ’n mens as geestlike
leier wydbelese en aan soveel wêrelde moontlik blootgestel moet wees. Leon, wat ook ’n
opgeleide lewensafrigter (life coach) is, lees graag nie-fiksie, veral (auto)biografieë en bederf
homself deesdae met audioboeke wat hy graag luister as hy die pad na Bloemfontein toe
aanpak. Hy is ook sedert 1977 radio-amateur met die roepsein ZS4Y en het al met meer as
250 lande kontak gemaak en ook met ruimtevaarders op pendeltuie gesels. Hy is ’n ywerige
fotograaf, het al ŉ paar fotografie-kursusse agter die blad en het vir hom onlangs ’n Nikon
D750-kamera aangeskaf. Hy waag ook deesdae sy hand (saam met sy jongste seun) aan
mesmaak en het onlangs sy eerste knipmesse gemaak.
Maar waar het alles begin?

LEES MEER >>

“Prof Danie Louw was te slim vir ons as studente (probeer maar sy boeke lees), maar sy manier van
bid sal my altyd bybly. As hy in die klas gebid het, het dit vir my geklink of hy net die volume opdraai
sodat ons ook ŉ deel van sy voortgaande gesprek met God kon hoor. Ná die ‘Amen’ draai hy die
volume vir ons af, maar hy en God praat verder.”
VRYPOS 6 MEI 2022 | 15

VRYE TEUELS
Deur dr Dawie Botes, leraar van NG Gemeente Welkom-Wes
Hierdie is 'n opiniestuk. Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig
dié van NG Kerk Vrystaat nie.

VRYHEIDSDAG
27 APRIL 2022

27 April 1994 is ingegraveer in elke persoon se geheue.
Tydens daardie geskiedkundige verkiesing het ek die
voorreg gehad om as verkiesingsbeampte te werk in die
distrik Winburg. Daar was ‘n stukkie afwagting en
onsekerheid, maar die gevoel van opgewondenheid was
duidelik merkbaar in al die gemeenskappe waar ons
tydens die verkiesing gewerk het. Talle geskiedskrywers
verwys graag na die tydperk vóór 1994 en na die tydperk
ná 1994, wat ook inderdaad kan dien as rigtingwysers vir
‘n bepaalde tydraamwerk in ons land se geskiedenis.

Hierdie was die eerste keer dat ‘n president die
Algemene Sinode besoek en toegespreek het - dit het
nog nooit vóór 1994 gebeur nie. Dit is ‘n bewys van die
waarde wat president Mandela geheg het aan die NG
Kerk se rol in die land. In sy toespraak spreek hy onder
andere sy waardering uit aan die NG Kerk vir haar rol en
aandeel tot vrede en stabiliteit in die land. Vryheidsdag
kan seker baie beelde en verskillende boodskappe na
vore bring - vir my is een boodskap: Vrede.

"Vryheidsdag kan seker baie beelde en verskillende boodskappe na
vore bring - vir my is een boodskap: Vrede."
Interessant dat vóór 1994, die NG Kerk se profetiese
roeping teen die regering vanaf 1986 tot 1994, ongeveer
10 kernsake met die regering opgeneem het. In die
tydperk vanaf 1994 tot 2002 het die sake tot vyf sake
gehalveer, wat iets sê van die uitdagings wat die NG Kerk
reeds in daardie tyd beleef het. Een woord wat vir my
uitstaan met Vryheidsdag is Vrede. Die NG Kerk het ‘n
groot vredesrol gespeel tot die Vryheidsdag se datum van
27 April 1994. Menigte gesprekke is met al die leiers en
partye in daardie tyd deur die NG Kerk gevoer, juis om ‘n
stuk vrede te bewerkstellig. In die tydperk vóór en ná
Vryheidsdag het NG Kerke baie gebid vir vrede in SuidAfrika en het die Here ook wonderbaarlik vrede
bewerkstellig waar dit soms net onmoontlik gelyk het.
Ook in daardie geskiedkundige jaar van 1994 het
president Mandela die NG Kerk gevra of hy die Algemene
Sinode kan besoek - dit is toegestaan.

Die opgewondenheid van 1994 het nou plek gemaak vir
verslaendheid, uitsigloosheid en moedeloosheid wat
oorspoel na geweld. Hiervoor kan die ANC-regering net
homself blameer. Die regering het elke mens in hierdie
land só in die steek gelaat dat dit grens aan ‘n misdaad
teen die mensdom. Kan die Kerk steeds ‘n rol speel 28
jaar ná daardie geskiedkundige dag? Natuurlik is en bly
die Kerk ‘n integrale deel van die meeste mense in ons
land en een van die boodskappe van die Kerk, ook nou,
moet ‘n boodskap van Vrede wees. Die vredesgroet van
die opgestane Here Jesus moet deur die Kerk verkondig
word, dag en nag. Elke persoon in Suid-Afrika soek, 28
jaar ná daardie eerste Vryheidsdag, net weer ‘n stuk
vrede. Dus het die Kerk ‘n groot taak om steeds vrede aan
elke mens in ons land te verkondig, want ons het dit
broodnodig. Ja, die Vrede, net in Jesus ons Here.
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P U B L I K A S I E S
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TRANSORANJE INSTITUUT VIR
BUITENGEWONE ONDERWYS (TOIBO)
Nuusbrief | April 2022

B R O K K I E S

DIE GESKENK VAN
VERWONDERING
Oorgeneem uit Kerkbode, 5 Mei 2022

DISSIPELSKAP – 5 DINGE WAT JY
MOET OPHOU DOEN
Oorgeneem uit Kerkbode, 27 April 2022

LANGA-BRANDE: GOD SIEN OOK
DIÉ NOOD RAAK
Oorgeneem uit Kerkbode, 22 April 2022

MISSIONALE DISSIPELSKAP: OM
MENSE VIR DIE KONINKRYK TE
“WEN”
Oorgeneem uit Kerkbode, 20 April 2022

U I T

K E R K B O D E

LEES
HIER
>>

#KZN-VLOEDRAMP: ‘STUUR
ASSEBLIEF VIR ONS WATER’

LEES
HIER
>>

LEES
HIER
>>

TEOLOGIE AS WETENSKAP: IN
GESPREK MET ’N A1GEGRADEERDE TEOLOOG

LEES
HIER
>>

VLUGTELINGE UIT OEKRAÏNE:
HELP ONS HOOP UITDEEL VRA
SENDINGORGANISASIE

LEES
HIER
>>

OPLEIDING IN ANTIEKE (BYBEL-)
TALE BY HUGENOTE KOLLEGE

Oorgeneem uit Kerkbode, 29 April 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 25 April 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 21 April 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 31 Maart 2022

LEES
HIER
>>
LEES
HIER
>>
LEES
HIER
>>

Nuuswenke oor lidmate, gemeentes of ringe wat uit die boks dink om ‘n verskil in hul omgewing te maak
is baie welkom, e-pos helene@bmedia.co.za
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OPLEIDINGSGELEENTHEDE

Webblad >>

Webblad >>

Webblad >>

EXCELSUS | VBO-JAARPROGRAM 2022
Hiermee die jaarprogram en die verskillende programme wat Excelsus
vanjaar aanbied. Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za.

NUUT

Program >>

EXCELSUS | SERTIFIKAATKURSUS IN
BEDIENINGSVERNUWING
Die tweede module, “Hoe lees ons die Bybel?”, word van 9-11 Mei aanlyn via
Zoom aangebied. In hierdie module word daar gekyk na ‘n verantwoordelike
lees van die Bybel aan die hand van die beste insigte van die hermeneutiek en
die Bybelwetenskappe. 30x VBO-punte | Koste: R105 pp | Sluitingsdatum:
Donderdag 5 Mei. Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za.
Meer inligting >>

Registreer >>

HOE GEMAAK AS DIE LEWE MOEILIK RAAK?
Rolyn du Plessis, arbeidsterapeut en gekwalifiseerde mindfulness-instrukteur,
bied 'n Mindfulness-Based Cognitive Therapy-kursus oor agt Saterdae in
Bloemfontein aan. Deelnemers sal leer hoe om hul emosies en gedagtes deur
die lens van ’n mindfulness-praktyk te verstaan, asook tegnieke vir stilword en
na binne-keer. Gesondheidswerkers kan CPD-punte vir die kursus verwerf en
die koste kan van mediese fondse verhaal word. Johannes de Villiers staan
haar by met die meditasie-instruksies.

NUUT

Advertensie >>

WINTERSKOOL 2022: THE CHURCH AND PANDEMICS
Stellenbosch Universiteit, Fakulteit Teologie bied die Winterskool 2022: The
Church and Pandemics op 21-23 Junie aan, in samewerking met
Communitas, Ekklesia en die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie.
Die lokaal is die Attie van Wijk-ouditorium, Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171,
Stellenbosch. Koste: R350 (Registrasie voor 31 Mei). R450 (Standaardregistrasiefooi, 31 Mei tot 13 Junie). Sluitingsdatum: Donderdag 13 Junie.
Meer inligting >>

Registreer >>

EXCELSUS | LENTEKONFERENSIE 2022
Excelsus stel graag vanjaar se Lentekonferensie bekend. Die konferensie
se tema is "Vreugde in Oorvloed: Geloof in 'n Tyd van Skaarste". Datum:
20-22 September. Meer inligting volg binnekort. Navrae: Rika by
excelsus@up.ac.za.
Advertensie >>

Geleenthede >>
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VAKATURES
VOLTYDSE LERAAR - NG GEMEENTE MEMEL
Die vakante pos is ’n voltyds-onbepaalde pos, maar die Kerkraad het toestemming van die ring verkry
om ook oorweging te skenk aan aansoeke van leraars wat sou verkies om ’n deeltyds-onbepaalde pos
te beklee. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 13 Mei 2022. Meer inligting >>

VASTE-TERMYNPOS - NG GEMEENTE SMITHFIELD

NUUT

NG Gemeente Smithfield beskik oor 'n vakature vir 'n vaste-termynpos van 'n leraar. Vergoeding sal
onderhandel word volgens sinodale riglyne. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 20 Mei 2022
om 17:00. Meer inligting >>

LERAAR - NG GEMEENTE DEALESVILLE
NG Gemeente Dealesville beskik oor 'n vakature vir 'n leraar. Moontlike kandidate is enige
gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk. Traktement volgens sinodale aanbeveling. ’n Ruim
pastorie is beskikbaar met gratis water en elektrisiteit asook ’n telefoontoelaag en onbeperkte WiFi en
internet vir amptelike gebruik. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Vrydag 27 Mei 2022.
Meer inligting >>

SANGLEIER VIR INFORMELE DIENSTE - NG GEMEENTE HUGENOOT

NUUT

NG Gemeente Hugenoot beskik oor 'n vakature vir 'n Sangleier vir informele dienste. Vergoeding
beloop R2 000 per maand. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Dinsdag 31 Mei 2022. Meer inligting >>

VOLTYDSE GEMEENTELERAAR - NG GEMEENTE JACOBSDAL
In biddende afhanklikheid nooi die NG Gemeente Jacobsdal alle gelegitimeerde predikante en
proponente in die NG Kerk om aansoek te doen vir die pos van 'n voltydse gemeenteleraar.
Vergoeding behels die totale koste van indiensneming, insluitend behuising en is onderhandelbaar
met die Kerkraad volgens sinodale riglyne tot en met ’n maksimum van sinodale kerf 12. Die
sluitingsdatum vir aansoeke is Dinsdag 31 Mei 2022 om 12:00. Meer inligting >>
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PREDIKANTENUUS
Ds Frans Lodewyk Steenkamp het die beroep na NG Gemeente Warden, vanaf 1 April, aanvaar.
Ds Frans du Toit is op Sondag 24 April as leraar in NG Gemeente Hoopstad bevestig.
Ds Willie Beets het die beroep na NG Gemeente Odendaalsrus, vanaf 1 April, aanvaar.
Ds Tano Bongers van NG Gemeente Dealesville het die beroep na NG Gemeente Bloemfontein-Noord,
vanaf 1 Mei, aanvaar.

GEMEENTENUUS
NEEM KENNIS | NG GEMEENTE THEUNISSEN EN THEUNISSEN-WES KONTAKBESONDERHEDE:
NG Gemeente Theunissen en Theunissen-Wes se Telkomlyne is nie langer in werking nie.
Beide kantore kan gekontak word by 060 529 6026 (skriba van NG Theunissen en Theunissen-Wes).

VILJOENSDRIF-ORRELISTE 90 JAAR JONK
NG Gemeente Viljoensdrif se orreliste, tannie Wilma de Bruyn, het op Saterdag 30
April haar 90ste verjaardag gevier! Ons as gemeente het ook op Sondag 1 Mei,
haar nuwe lewensjaar saam met haar gevier met heerlike lekkernye.
Baie geluk en seënwense tannie Wilma, jy is vir ons almal 'n groot inspirasie! Hier
staan tannie Wilma by haar verjaardagkoek saam met dr Jan de Man, tentmaker
van NG Gemeente Viljoensdrif.
Foto verskaf deur dr Jan de Man

VERJAARSDAE

MEI 2022

Ds Hannes van Deventer
VILLIERS

Ds Barnard Steyn
SINODALE KANTOOR

Ds Etienne Nolte
CLOCOLAN

Wense van voorspoed, God
se seëninge en genade vir
die nuwe lewensjaar.
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Gedagt e

"JY INSPIREER MET JOU KRAG EN
MOED, JY IS VOLKOME VROU"

)f a k sr e v ot o F( r et ei gt o P- n e ojli V ir e n n A s D

'N LAASTE

As leraar was ek nog altyd ongemaklik om dae soos ‘Moedersdag’ en ‘Vadersdag’ in die
gemeente te vier. Ek het geen probleem met wat hierdie dae bevestig nie, maar wel met wie
uitgesluit word op vieringe soos dié. Waarom moet moeders in die gemeente en eredienste
staan as dit soveel seer veroorsaak en soveel vroue dan uitsluit? Lê dit nie juis in ons as
kerk se identiteit om empaties te wees, te verwelkom, in te sluit en te omhels nie?

Op Moedersdag vier ek jul elkeen. Jy inspireer met jou krag en moed, jy is volkome vrou, en
ek sal saam met jou sit wanneer jy uitgesluit word en almal rondom jou staan.

MOEDERSDAG-GEÏNSPIREERD

Moet hulle dan bly sit in die erediens terwyl die res staan en terwyl ons vir hulle ‘n lied sing,
hulle uitsonder en die seer van ander vroue wat uitgesluit is, onderstreep? Moet hulle agter
bly wanneer ons Moedersdag vier? Of is dit nie ook júís hulle wat gevier moet word nie?
Ons moet hulle óók vier! Vir hul dapperheid om elke oggend op te staan en ander mamma's
te vier ten spyte van hul eie seer. Om met ‘n glimlag op hul gesig te sit by babatees of as
hul vriende se kinders mylpale vier, want hulle stel ander se geluk bo hul eie seer. Ons moet
hul vier as mede-susters wat vir ma’s bid, voordat sy nog met haar eie seer by die Here kom
sit het. Ons moet hulle koester, want ons staan op heilige grond wanneer ons hul hartseer
betree. Soos Eli toe hy Hannah hoor bid het in die tempel, maar eers gedink het dat sy
dronk is. Ons moet die vrouens (en mans!) wat moederfigure inneem, vier vir hul
onbaatsugtige liefde – die Here het ’n wonderlike manier om dit wat nie ons bloed is nie,
familie van ons te maak. Ons moet elke liewe vrou omhels – met haar hele hart en
menswees, omdat God hul elkeen geroep het om te sing van die Lig in ‘n donker wêreld. ‘n
Voorbeeld te wees vir die volgende generasie vroue! En sing, sing hierdie vroue! Vir die
vroue om haar, die kerk van môre – vir die Here! Ten spyte van hul seer.

(Deur ds Anneri Viljoen-Potgieter, leraar van NG Gemeente Hugenoot)

Wat van die vrou wat nie kinders kan baar nie? Wat van die vrou wat al vir die hoeveelste InVitro behandeling gegaan het, en telkens misluk? Die vrou wat ‘n miskraam gehad het? Wat
van die ma wat haar kind moes begrawe? Die ma wat haar kind moes laat aanneem het…?
Wat van die vrou wie ‘n gekompliseerde verhouding met haar kind het en bid dat hy soos
die verlore seun in Lukas 15 weer sal huis toe kom? Wat van die vrouens wat ‘n ander vrou
se kind liefhet soos haar eie, maar steeds binne ‘n baie komplekse gesinsdinamika van ‘n
saamgestelde gesin sit? Wat van die brawe vrou wat ‘n kind aangeneem het? Wat maak
ons met die kinders in ons Jeugsorgsentrums wat op hierdie dag in die erediens sit?
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