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BEDIENINGSBEGELEIDING
LAETUS LATEGAN – SO HELDER SOOS
GLAS
Deur mev Mariëtte Odendaal, 20 Mei 2022
Dis Maart 2022. Die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat
se besprekingspunte op die agenda draai effe vas by
sommige punte. Daar stap weer iemand vorentoe om ’n
mening te gee. Nog een … Maar hierdie keer is dit totaal
anders. Ná die eerste sin sit ek kiertsregop en spits my ore.
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UIT DIE PEN
Moenie hierdie lees as jy te besig is nie. Nou die dag tref ‘n
koerantopskrif my: “Schuster se ma se sterfbed bring hom
nader aan die Here”. Leon Schuster, die alombekende
komediant (toe die kinders klein was het ons al sy flieks
gekyk), vertel treffend wat hy by sy ma se sterfbed (naby
die Sinodale Kerkkantoor) beleef het. Op sy ma (100 jaar
oud) se sterfbed lees sy sussie vir hulle almal uit Psalm 23
en toe maak sy ma haar oë vir die eerste maal oop. Hy sê:
“Dit was asof sy haar oë vir die Here oopgemaak het en
asof ek my oë vir die Here oopgemaak het. Op daardie
oomblik het ons almal nader aan die Here gekom”. Hier is
‘n vraag vir jou - net jy kan dit antwoord. Sien jy nog die
Here raak in jou lewe? Jy wat nou lees, is so besig.
Hardloop jy met toe oë deur die lewe? Só maklik sien jy nie
meer die opgestane Here, of beleef jy Hom nie meer in jou
lewe nie. In Johannes 20:16 sien en beleef Maria
Magdalena die fisiese opgestane Here; so gebeur dit ook
met die Emmausgangers in Lukas 24:31 - hulle oë gaan
oop, só amper mis hulle Hom. Vra die Here mooi: “Here,
open my oë vir U vandag”, anders mis jy intense en
kosbare oomblikke saam met die Here wat vir altyd verby
is. Mag die Here jou en my oë oopmaak, sommer nou, vir
Sy Woord om Hom te sien. Maar, mag Hy ook jou hart
oopmaak, sommer nou, om Hom te beleef - ja, dit is vir jóú
op jóú naam en op jóú adres. Dit is my gebed vir jou vir
vandag. Amen.

Dr Dawie Botes
ONDERVOORSITTER: MODERAMEN

VRYPOS-FOKUS
In hierdie Vrypos-uitgawe lees ons meer oor prof Laetus
Lategan se ervaring van die BFN Sinodesitting 2022 en
ook meer oor homself. Dr Martin Laubscher skryf oor die
(in)stemming van daai eerste preek en ons ontmoet die
nuwe Interimkomitee: Addisionele lid, ds Adrie Potgieter.
Daar is ook lekker-lees artikels oor verskillende werksaamhede, eko-wenke en CLF se nuwe Pinksterreeks vir
2022. Kyk gerus uit vir die volgende datums vir skribaopleiding.
Bydraes aan die Hoopfonds sal waardeer word, om hulp
te bied aan diegene wat erg geraak is met die KZNvloede. (Sien bladsy 15).

Celicia McLean
REDAKTEUR

Die volgende Vrypos-uitgawe sal op Vrydag 3 Junie
verskyn. Kyk gerus na ons gemeenskapskalender op
ons webblad vir belangrike datums.
Lekker lees.
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ONDERSTEUNING VAN VENNOTE IN
GETUIENIS VIR UITDAGING WAT
ISLAM BIED
Deur dr Enrico Casaleggio, Werkgroep vir Islam

Wat dikwels vergeet word, is dat die
Christendom ‘n “nuwe” godsdiens was. Daar is
dikwels aan Christene gevra wat hulle glo. Daar
is aan hulle gevra op watter manier hulle van
die Jodedom en al die ander godsdienste
verskil.

NETWERKE: GEREGTIGHEID
Deur ds Marthiens Heymans, Geregtigheid
Netwerk

Sosiale geregtigheid in eenvoudige taal is om
die geleenthede en gawes wat God vir my
gegee het in die lewe, te gebruik om ander wat
nie geleenthede en gawes gekry het nie, te help.
Primêr kom dit neer op hulp vir armes om hulle
uit hulle moeilike omstandighede te help.

www.ngkerkvrystaat.co.za

D I E
DIENS VAN BARMHARTIGHEID

U I T

S I N O D E

BRIEF AAN GEMEENTES EN RINGE
Deur ds Hannes du Plessis, Voorsitter: Diens
van Barmhartigheid

LEES
HIER
>>

Die Dagbestuur van Diens van Barmhartigheid herinner gemeentes en ringe
daaraan om die inligting: Watter werksaamhede doen gemeentes wat ringe nie van
weet nie en ook watter werksaamhede doen
ringe wat gemeentes nie van bewus is nie,
voor 31 Mei aan sanet@ngkvs.co.za te stuur.

ONDERSTEUNING

VENNOTE IN GETUIENIS

N U U S

CLF KLEINHANDEL KOM IN
BLOEMFONTEIN BYEEN
Deur me Charmaine Stoffberg , CLF: Hoof van
Organisasie

LEES
HIER
>>

In strategiese prosesse wat vanaf 2018 by
CLF beplan en bestuur word, is die
noodsaaklikheid van die beskikbaarstelling
van CLF-produkte nader aan die mense vir
wie die produkte bedoel is, as kernfaktor
uitgewys.
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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?
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Skep ’n ondersteuningsnetwerk met ander skribas

Die plek van opleiding
sal later bevestig word

PR

Die plek van opleiding
sal later bevestig word
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14 JUNIE 2022

24 MEI 2022

LB

7 JUNIE 2022

BLOEMFONTEIN
Sinodale Kantoor,
Van Heerdenweg 20,
Wilgehof,
Bloemfontein, 9301

O

SASOLBURG

V

O

LB

ES

PR
EE

K

V

BETHLEHEM

Elke opleidingsessie begin 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

NEEM KENNIS
Leraars in Bloemfontein kan hulle
huweliksbevestigers-dokumentasie
voortaan
SLEGS OP WOENSDAE
Binnelandse Sake
by Binnelandse Sake indien.

E N G O

Meesterstuk
2 Aande, 550 gaste, konsert, sing en dans!
Hiermee wil ons graag van die geleentheid
gebruik maak om dankie te sê vir die
Bloemfontein-gemeenskap se betrokkenheid met ons Meesterstuk-funksie.
Die kinders van Gardenia, Amor, Carpe Diem,
Esperanza en Gladstone Jeugsorgsentrum
het die aand afgeskop met ŉ prettige
konsert. Die kinders het met tye die gehoor
betrek en almal het saam “gesokkie” soos
hulle dit noem. Die kinders het elkeen ŉ
meesterstuk geskilder wat opgeveil is en
vanuit die veiling oor die twee aande is ŉ
bedrag van R100 000 ingesamel. Len Muller
het die aand afgesluit met sy talentvolle
stem.
Engo het ook die geleentheid gehad om ŉ
verskil te maak vir Siyabonga Gans. Hy is ŉ
Graad 7-leerder wat ŉ paar jaar terug raakgesien is deur van sy juffrouens in Wilgehof
Laerskool. Hy het een van sy kunswerke
geskenk om op te veil. Drie van sy kunswerke is opgeveil en Engo het ŉ bedrag van
R9 500 teruggegee aan hom. Siyabonga het
die aand tydens die funksie aan sy een
kunswerk sit en werk. Hierdie is verseker ŉ
naam om te onthou.
Ons harte is vol. Baie dankie aan elkeen se
getroue ondersteuning. Wat ŉ voorreg om
saam aan hierdie kinders se stories te skryf
en hoop te skep.
Deur Marinique du Plessis, Engo
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EKUMENIESE VENNOOTSKAPPE IN AFRIKA

N U U S

LEES
MEER
>>

U I T

A N D E R

S I N O D E S

Foto: Ds Hannes Theron van NetACT, dr Manasse Matiquele, Algemene Direkteur van HEFSIBA ICHO, en ds José Teixeira van INFORTE, ‘n
christelike organisasie wat op Diploma Vlak opleiding gee aan toekomstige predikante.

NETACT OP BESOEK AAN HEFSIBA, MOSAMBIEK
Deur Mariëtte Odendaal, oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek

Die Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys van ons susterskerk in Mosambiek, die Igrecia
Reformada em Moçambique (IRM), is deel van NetACT wat ‘n netwerk met al die teologiese skole en
–inrigtings in Afrika ‘n netwerk van gemeentelike teologie vir Afrika wil ontwikkel en vestig.
Daarom was Hannes Theron, NetACT-programkoördineerder sedert Januarie vanjaar, vanaf 29 April
tot 6 Mei op besoek aan Hefsiba, Noordwes-Mosambiek. Hy vertel: “Dit is vir die netwerk belangrik
om mekaar te help en ook van mekaar te leer; om saam te besin oor ‘n gemeentelike
bedieningspraktyk waarin die konteks en kultuur van Afrika verreken word.”
Tydens sy besoek is Hannes vergesel deur dr Kruger du Preez wat sedert 1 Maart vanjaar as
NetACT-Kurrikulum-ontwikkelaar aangestel is en tans by Hefsiba as konsultant en gasdosent in
kurrikulum-ontwikkeling werk.
“Die doel van my besoek was om te kyk na Hefsiba se curriculum, bestuur en finansiële
volhoubaarheid, asook digitale vermoëns,” vertel Hannes. “Ek en Kruger du Preez was verrras om te
sien hoe Hefsiba met die min wat hulle het, oneindig baie bereik.
Tans bestaan Hefsiba uit vier fakulteite, naamlik Teologie, Psigologie, Ekonomie en Regsgeleerdheid
met ds Manasse Matiquele as die rektor. In 2016 is ‘n verdere twee satelietkampusse op Milange en
Mocuba gevestig waar Ivan Steven tot 2017 die leiding geneem het.
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27
Mei

NG Woodland Hills

BASAAR

Allerlei basaar-lekkernye te Woodland Hills
Gemeenskapsentrum vanaf 15:30.
Toegang: GRATIS by Woodland Hills hek.
NG Hugenoot

2, Bayswater vanaf 07:30.
28 Picardystraat
Braaivleis, pannekoek, potjiekos, poeding,

Mei

29

KERKBASAAR

koektafel, teetuin, stalletjies en meer!

NG Cornelia

PAASSPEL

Paasspel met Centurion Cantus olv Craig
Tobias om 10:00 tydns die erediens.
Verversings na afloop van die diens.
www.ngkerkvrystaat.co.za

Loer gerus op die gemeenskapskalender vir alle belangrike
datums en gemeentegebeure

V E R B I

D I V I N I

M I N I S T E R

Deur dr Martin Laubscher,
Laubscher, Erediens Netwerk

DIE (IN)STEMMING VAN DAAI EERSTE PREEK

Die afgelope naweek het talle
studente die geleentheid gehad om,
ten minste voor hul klasmaats en
dosente, vir die eerste keer te preek.
Om verskeie redes was dit ŉ
onvergeetlike ervaring. Wie onthou
nie daardie eerste (klas)preek nie –
en ek bedoel nie net jou eie nie, maar
ook die aanhoor en geklank van ŉ
medestudent ná jare van saam
studeer. Vooraf het ek onder meer
“gewaarsku” die naweek kom met ŉ
blywende effek, en agterna met die
terugvoer was die eggo daarvan
deurgaans tussen die lyne. Ek is
dankbaar vir Woord wat op soveel
vlakke die naweek kon gebeur het.
Vanjaar is daar dalk veral een aspek
vanuit bogenoemde vuurdoop wat my
persoonlik opnuut getref het, naamlik
dié vind, en vir sommige weer dié
verlies, van jou eie stem. Die instemming tot die gebeure van die
prediking, en veral daardie eerste keer,
bly myns insiens een van die grootste
geheimenisse wat daar is. Stil, skaam,
en teruggetrokke studente begin
meteens te praat met durf, erns en
passie oor ŉ woord wat hul gehoor
het. Voortvarende, voorbarige en oordonderde stemme word meteens
gestroop van ŉ bepaalde skyn en
valsheid deur meer te begin spreek
soos wat hul aangespreek word.

Om jou stem al meer te hoor, te vind,
of te laat gaan, ja in te stem met God
se stem (Woord, geloofsgemeenskap,
en wêreld), is waarskynlik die mees
van-Sélf-sprekende geklank van kruis
en opstanding.
Hoe om met hierdie ambivalensie van
instemming tot die evangelie om te
gaan, bly ŉ besonderse gawe en
roeping wat veral in die homiletiek na
vore tree. Enersyds is daar iets
gesond en verruklik daaraan om te
sien hoe studente in verwondering
met vrees en bewing hul roeping
toeëien, en tog kan die einste vrees
en bewing ons ook verwond, beskaam
en pynlik deurboor wanneer ons
sukkel om as eerste hoorders van die
evangelie daaraan gehoor te gee.
Waar ons in werkstukke – en selfs
gesprekke – kan teoretiseer en
reflekteer, is daar in die prediking nie
so ŉ “wegkruipplek” nie.
Daar is ŉ wesenlike en aangrypende
(“wêreldse”) verskil tussen die spreke
“oor God” en die soeke na spreke
“van God”.
Waar dit in die teologie soms nog
moontlik is om op ŉ afstand
(“detached”), ietwat losgemaak (selfs
kil, koud en afsydig) oor die
saak te probeer praat –
byvoorbeeld:

Blote empiriese data en syfers waarmee
omgegaan word – is dit onmoontlik om
sulke skanse in die prediking voor te
hou. Prediking is nóg ŉ lesing of blote
inligting, nóg ŉ vertelling of tegniek om
te bemeester, nóg ŉ resep en ŉ paar
punte om te deel, nóg ŉ motivering en
selfhelp-praatjie, nóg vermaak en
terapie, nóg iets daar-doer-en-ver-op-ŉafstand, maar veel eerder ŉ lewe in die
greep van dié Getuie-met-sy-getuienis
waaroor ek nie kan swyg of stilbly nie.
Tussen geroep, aanroep én uitroep, is
daar ŉ noue verband as dit kom by die
prediking. Vervolgens was die naweek
se self-onthulling en getuienis tegelykertyd kragtig én verleidelik, want die
lyne is fyn en die balans delikaat. Hoe
ons nuanseer en waar ons die klem laat
val, getuig en spreek immers van waar
ons faal en/of aangespreek was.
Daarom bly die komposisie, balans,
stemming en instemming ŉ fenomenale
(pneumatologiese!) gebeurtenis, want
ons weet immers maar alte goed hoe
kosbaar en broos hierdie proses is.
Tussen simfonie en kakofonie – soos
met waarheid en leuen – is daar is fyn
lyn met tog soveel ruimte vir speling en
improvisasie dat ons onbevange met ŉ
oop gemoed ons stem mag instem om
sodoende met groter vrymoedigheid te
kan begin (saam)/(na)praat.

LEES MEER >>
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EKOLOGIE

KLIK HIER >>
VIR DIE SKYFIES

'n Aanbieding deur die Ekologie Netwerk
het op 5 Mei plaasgevind, met ds Deon
Potgieter, Voorsitter van die Botaniese
Vereniging as spreker.
Loer gerus na die aanbieding se skyfies.

“Juweeltjies wat was ‘n wekroep tot bewaring”

Ekologie Netwerk
“JUWEELTJIES WAT WAS ‘N WEKROEP TOT BEWARING”
Ons is almal bewus van klimaatsverandering en meer of minder van die
wekroep tot bewaring. Maar die deursnee
Suid-Afrikaner het nie regtig ‘n goeie begrip
of verstaan van die plantebasis wat ons
biodiversiteit onderlê nie. Daarom is dit baie
moeilik om ‘n beeld te vorm van wat
bewaring nou eintlik beteken of hoe
klimaatsverandering ons biodiversiteit gaan
impakteer. Kom dit by die deursnee stedeling
is ons as’t ware verlore! In Bloemfontein
spesifiek, is ons leefwêreld die grasveld
bioom van die Hoëveld. Wat behels bewaring
hier? Wat is ons bioom en hoekom is dit so?
Ds Deon Potgieter, die aanbieder, het in sy
kort belangstelling in ons inheemse plante
die tragiek beleef, gesien en gefotografeer
van die verdwyning van baie van ons
grasveld-spesies uit ons stedelike omgewing
in die klein stukkie omgewing waar hy woon
oor die laaste minder as 20 jaar. Die groot
hartseer vir hom as gelowige is dat daar
geen haan daaroor gekraai het nie! Hierdie
hartseer dreig om oor te slaan in ‘n vreeslike
woede… Hy wil ‘n fotobeeld gee van wat hier
was en haas verdwyn het uit die Universitasomgewing van Bloemfontein.

DS DEON POTGIETER
Ds Deon Potgieter is voorsitter van die Vrystaat-tak van die
Botaniese Vereniging van Suid-Afrika. Die Botaniese
Vereniging is die grootste NGO op die bewaringsterrein in
ons land, maar myns insiens ongelukkig nie genoeg in die
publiek se oog nie! Daarom verwelkom hy die uitnodiging
om by die NG Kerk se uitgelese gehoor betrokke te wees
deur middel van hierdie praatjie.
Die Vereniging se
motto is: “Know,
grow, protect and
enjoy South
Africa’s
indigenous
plants”. Hopelik
sal die praatjie
iets hiervan
onder die
uitgelese
gehoor se
aandag bring.
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Kom ons vier
BIODIVERSITEITS-DAG
Oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek en Convention on Biological Diversity

BIODIVERSITEITS-DAG
22 MEI 2022

Marizanne Pheil-Wessels van die Sinode Wes-Kaapland se Groenspan het
vandeesweek vir ons meer inligting oor Biodiversiteit-dag, wat op Sondag 22 Mei
gevier word. Biodiversiteit is die biologiese verskeidenheid van lewe op aarde. Vir 'n
gesonde aarde het ons 'n gebalanseerde biodiversiteit nodig.
'n Lys van 22 biodiversiteit-aksies is aan verskillende instansies vrygestel. Kyk gerus
daarna HIER en kies aksies waarvoor jy kans sien. Hierdie 22 aksies is ook in pas met
die nuwe wêreldwye biodiversiteit-raamwerk. Op 22 Mei kan jy onderneem om enige
van die 22 aksies aan te pak en uit te voer. Ter wille van bewusmaking kan jy dan
asseblief foto's of video's van jou aksies op sosiale media met die hutsmerk
#BiodiversityDay deel.

Kyk ook gerus na ons
bewusmakingsvideo
HIER >>
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EKOLOGIE
Moenie dat al die ekologie-probleme jou oorweldig nie - daar is goeie nuus!
As ons ALMAL saamstaan, kan die hele wêreld 'n beter plek word om in te woon.
Baie dankie aan Rudolph Scharneck vir sy inspirerende bydrae oor wat gedoen kan word.

’N KORT VIDEO

LEES ’N ARTIKEL

DOEN WAT SAAK MAAK
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Oorgeneem uit Getuienisaksie, NG Kerk-familie Kaapstreek - Eko-reeks
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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

NASIONALE INSTITUUT VIR DOWES (NID)

GROOT
DANKBAARHEID
VIR U DEUROFFER/BYDRAES

NID bou en ontwikkel al vir 140 jaar aan die groot droom en visie om
dowes en persone met gehoorverlies se volle potensiaal te ontwikkel.
Hier by NID streef ons daagliks daarna om te verbeter in al die dienste
wat ons reeds aan dowes bied, asook om dit so ver moontlik uit te brei
om hulle ‘n vol lewe te laat geniet waarin al hul behoeftes voorsien word.
U gemeente is spesiaal vir NID en ons dowes, want ten spyte van ‘n
uitdagende jaar wat verby is, ag u dit steeds hoog om die ekstra myl
saam met NID te stap. Baie dankie dat u ons help voortbou aan ons
groot droom vir dowes. Mag God se goedheid en guns u vergesel deur
die jare wat voorlê.
"In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie
dade waarvoor Hy Hy ons bestem het." – Ef. 2:10
Tel : +27 (0) 23 342 5555 | E-posadres: nid@nid.org.za
De la Bat Straat 30, Worcester 6850, Suid-Afrika

Foto verskaf: Ds Dirk Gevers

Mediaverklaring
Hoof van Bybelgenootskap aangestel in toppos by Wêreldbond van Bybelgenootskappe
Ds Dirk Gevers, die Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) is as
die nuwe Direkteur-generaal van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe (WBG)
aangewys. Die WBG is ŉ wêreldwye netwerk van Bybelgenootskappe wat in meer as 240
lande en gebiede werksaam is. Hy is die eerste ampsdraer van ’n Bybelgenootskap in
Afrika om hierdie rol te beklee.
Ds Gevers het in 2007 sy loopbaan by die BSA begin en is vir die afgelope sewe jaar die
Uitvoerende Hoof. “Ons sien duidelik die werk van God se hand in hierdie aanstelling en
daar word met verwagting uitgesien na hoe Dirk die organisasie verder gaan ontwikkel en
laat groei.” het die Voorsitter van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe se Wêreldraad,
Elaine Duncan, gesê. "Dirk is ’n wyse, gerespekteerde en ervare leier. Hy is passievol oor
die Bybelmissie én om te sien hoe die Bybel mense se verhouding met God verdiep wat
tot lewensverandering lei. Sy omgee-hart getuig van ŉ diepgaande liefde tot God en sy
medemens.”
Dr Paul du Plessis, Voorsitter van die BSA se Raad van Direkteure, het so op die nuus
gereageer: “Ons het gemengde gevoelens. Ons wil ds Gevers gelukwens met hierdie nuwe
pos en uitdaging in sy lewe. Ons vertrou dit is deel van God se plan vir beide die WBG
asook die BSA. Ons verlies is hulle wins. Ons bid dat die Here hom en sy vrou, Louise, met
groot seën en vrug sal gebruik om die Woord regoor die wêreld te versprei.”
Ds Gevers is opgewonde oor die nuwe uitdaging. “Ek is hartseer om van die
Bybelgenootskap van Suid-Afrika afskeid te neem, maar dankbaar vir die vormende rol
wat dit gespeel het om my te help om die Bybelgenootskap-missie te verstaan.”
Die BSA se Raad van Direkteure sal eersdaags die aanstelling van ŉ nuwe Uitvoerende Hoof
bespreek.

Dr Francois Sieberhagen
Hoof: Kommunikasie en Bemarking

021 910 8705
083 389 0708
sieberhagen@biblesociety.co.za
Edwardstraat 134, Bellville,
Suid-Afrika

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/.

PSALM- EN ORRELFEES
KOSVERKOPE NA DIE PROGRAM
Hou jy van kerkmusiek? Is jy lief vir orrelmusiek? Geniet jy dit om te sing en die Here te loof?
Die Gereformeerde Kerk Bloemfontein Suidheuwels, in samewerking met verskeie musikante, bied ñ
Psalm- en orrelfees aan en dit beloof om ñ geleentheid te wees om te onthou. Die program sal
hoofsaaklik uit samesang bestaan en sal afgewissel word met instrumentele orrelmusiek.
Saterdag, 4 Junie om 10:00
Gereformeerde Kerk Bloemfontein Suidheuwels, Onze Rust Singel 14
Toegang is gratis
ñ Sagte deurkollekte sal opgeneem word
KOSVERKOPE: Slap chips - R25 | Worsbroodjie - R25
Bestel asseblief vooraf by Anel Herbst @ 082 496 6439 | Kontantbetaling wanneer kos ontvang word
Die program sal lewendig uitgesaai word op ons kerk se YouTube-kanaal:

https://youtube.com/channel/UCHYzH0pA-lbrPIZkGAMJ8AA

Navrae | Tiaan @ 076 221 7071

Nooi jou vriende en familie en kom geniet ñ oggend van lekker samesang en goeie orrelmusiek

CLF | SPESIALE AANBOD
AANBOD TOT 30 JUNIE 2022 (of terwyl voorraad hou)
Koop hierdie uitgesoekte 10 boeke as ‘n pakket vir R100, of koop enige van
hierdie boeke individueel teen R20 elk.
Slegs aankope by ons boekwinkels of bestellings na order@clf.co.za (die
aanbod is nie op ons aanlynwinkel beskikbaar nie).

BOEKE
1. Die hap van die appel | 2. Ons kyk na die donkiemaan
3. God se wysheid vir jou | 4. Troos in moeilike tye | 5. Fletcher vra hoekom 6.
Aangenaamsdal se geheim | 7. You are good enough
8. The adventures of Mary and Abe | 9. Seisoene van genade
10. Our Family prayer book

L E E R

K E N

D I E

M O D E R A M E N

DEUR MARIËTTE ODENDAAL

ADRIE POTGIETER –
’N NUWE VONK IN
ONS VUUR

“Ons het nuwe, vars insette van die volgende geslag predikante nodig; mense wat hul nuwe konteks
kan lees en verstaan. Hulle moenie dit as ’n bedreigende uitdaging beskou wat ten alle koste verhoed
moet word nie, maar dit as nuwe geleenthede aangryp om verder te ontgin en nuwe insigte te ontdek."

Dit was maar so onlangs as dertig jaar gelede (en ’n rapsie) dat die NG Kerk dit vir die eerste
keer gewaag het om vrouepredikante te begin orden. Waarom dit voorheen as nie-wenslik
beskou is, bly vir ons skoner geslag steeds ’n raaisel, maar nou ja, intussen het daar baie
water in die see geloop (of moet ons eerder sê, intussen het dié vonke ons vure hoër laat
vlam) en besef ons gemeentes al hoe meer die waarde van vroue in die amp. Na die tragiese
afsterwe van dr Carin van Schalkwyk, vorige sekretaris (en welkome vrouestem) op die
Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat, ’n dag voordat die sinodesitting in Maart vanjaar
sou begin, was die verkiesing van ds Adrie Potgieter as addisionele lid ’n wyse toevoeging tot
die sinodale leierskap.
Adrie is in murg en been ’n Vrystater. Sy is in Virginia gebore waar haar pa vir 42 jaar op die
myn gewerk het (hy het verlede jaar afgetree) en haar ma grotendeels ’n tuisteskepper was.

LEES MEER >>

“My droom vir die kerk in die Vrystaat en ook vir Suid-Afrika is dat ons werklik inklusiewe gemeentes
sal wees wat vanuit die liefde van Christus sal leef en daaruit grondvlak-diensbaar in ons
gemeenkappe sal wees; dat ons mekaar sal inspireer, mobiliseer en ondersteun.”
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N U U S B R I E W E

|

P U B L I K A S I E S

LEES
HIER
>>

MISSIE JAPAN NUUSFLITS
Dr Stéphan van der Watt | 18 Mei 2022

B R O K K I E S

AUDIO’S ONLINE REVOLUTION IN
AFRICA
Oorgeneem uit Kerkbode, 19 Mei 2022

KERKWEES IN OORGANGSTYE:
GOEIE NUUS, DOMINEE! DIT GAAN
NIE ALLES OOR JOU NIE
Oorgeneem uit Kerkbode, 19 Mei 2022

SOSIALE MEDIA: WORD VREES EN
BEDREIGINGS AANGEBLAAS?
Oorgeneem uit Kerkbode, 16 Mei 2022

DIE BELYDENIS VAN ’N
EKOFEMINIS
Oorgeneem uit Kerkbode, 12 Mei 2022

U I T

K E R K B O D E

LEES
HIER
>>

HAWELOOSHEID: GOEIE DATA,
STERK KOALISIES … EN VUIL
HANDE

LEES
HIER
>>

DIE SANGER MET DIE SALF IN
SY LIRIEKE

LEES
HIER
>>

SINODE NOORD-KAAPLAND :
GELD STROOM IN VIR
DROOGTEHULP, GESPREK OOR
KERKVERBAND DUUR VOORT

LEES
HIER
>>

GRONDHERVORMING: ‘ONS DRA
ALMAL IEMAND SE
WONDERWERK IN ONS’

Oorgeneem uit Kerkbode, 19 Mei 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 18 Mei 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 16 Mei 2022

Oorgeneem uit Kerkbode, 12 Mei 2022

LEES
HIER
>>
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.
Program >>

HUGENOTE KOLLEGE | PELGRIMSTEOLOGIE
Die kursus spruit uit doseer-ervaring by Princeton Teologiese Seminarium in
die Departement “Spiritual Theology” en die metodiek behels die aanbieding
van materiaal, bespreking, lees-materiaal ter voorbereiding, skriftelike
werksopdragte en dan ‘n selfontwerpte pelgrimsreis. Die kursus word in
Afrikaans en Engels aangebied as twee aparte kursusse. VBO-geregistreer |
Koste: R2900 pp. Navrae: nico@streetbiz.co.za.

NUUT

Meer inligting >>

EXCELSUS | “HOE LYK ONS EREDIENSTE?”
Excelsus bied die volgende module in die kursus, Dink nuut oor jou bediening
(Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing), aanlyn aan via Zoom. Die kursus
is gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening.
Datum: 24 & 25 Mei om 08:30-16:30 | VBO: 30 VBO-punte | Koste: R95 pp.
Sluitingsdatum: Vrydag 20 Mei. Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za.

NUUT

Meer inligting >>

Registreer >>

EXCELSUS | KONINKRYKSTYD
Excelsus bied die volgende van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die
viering van die kerklike jaar, Die jaar van God se genade (Jaar C), aanlyn aan.
Daar word saam gedink en gewerk aan die viering van Drie-eenheidsondag en
die Sondae in Koninkrykstyd. Datum: Woensdag 8 Junie om 08:30-16:30 |
VBO: 30 VBO-punte | Koste: R95 pp. Sluitingsdatum: Maandag 6 Junie.
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za.
Meer inligting >>

NUUT

Registreer >>

Registreer >>

EXCELSUS | SINVOL BESIG TOT EN MET AFTREDE
Excelsus bied die tweede in ‘n reeks van drie werkswinkels vir predikante in
die afrondingsfase van hulle bediening, “Daar is lewe vóór én ná aftrede”,
aanlyn aan via Zoom. Datum: Dinsdag 14 Junie om 08:30-16:30 | VBO: 15
VBO-punte | Koste: R75 pp, plus koste vir die Strength Finder-aanlyntoets
($20-00 (Ongeveer R320)). Sluitingsdatum: Vrydag 10 Junie. Navrae: Rika by
excelsus@up.ac.za.
Meer inligting >>

Geleenthede >>

Registreer >>
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NUUT

NUUT

VAKATURES
BEPAALDE/DEELTYDSE LERAARSPOS - NG GEMEENTE PHILIPPOLIS
NG Gemeente Philippolis beskik oor 'n vakature vir 'n leraar - bepaalde/deeltydse leraarspos (onderhandelbaar). ‘n Gelegitimeerde leraar (moontlik emeritusleraar). Die sluitingsdatum vir aansoeke is Donderdag
30 Junie 2022. Meer inligting >>

TERREINBESTUURDER - NG GEMEENTE BAINSVLEI
NG Gemeente Bainsvlei beskik oor 'n terreinbestuurderspos. Die geskikte kandidaat is dus werklik lief vir
mense en besit die vermoë om die kerkgeboue, terrein en tuine op só ŉ manier in stand te hou en te verfraai dat
dit ŉ rustige atmosfeer skep waarbinne mense werklik tot rus kan kom. Die sluitingsdatum vir aansoeke is
Vrydag 10 Junie 2022. Meer inligting >>

VASTE-TERMYNPOS - NG GEMEENTE SMITHFIELD
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
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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GEMEENTENUUS

Die NG Odendaalsrus-Oos is ‘n klein Gemeente in die hartjie van die Vrystaat. Ons
dorpie ly onder groot tekortkominge wat dienslewering betref, met die gemeenskap wat
daaronder ly. Watertekorte gebeur gereeld en hou vir dae, soms weke aaneen, aan.
Ons wil hiermee aan die Vrystaat Noodhulpfonds ons innige dank betoon vir die hulp
wat hul aan ons verleen het met die oprigting van ‘n watertenk. Hiermee sal ons die
gemeenskap kan help bedien. Dit word in samewerking met ‘n plaaslike skool, Odensia
Laerskool, gedoen wat help met watervoorsiening vanaf hul boorgat.
Ons hartlike dank
Vanaf die Gemeente van NGK Odendaalsrus-Oos en die gemeenskap

PREDIKANTENUUS
Ds Dewald Vermaak van NG Gemeente Theunissen het die beroep na NG Gemeente AliwalNoord aanvaar. Sy bevestiging vind op Sondag 3 Julie 2022 plaas.
Ds Marius Ellis van NG Gemeente Kroonstad-Oos het die beroep na NG Gemeente Eendekuil
aanvaar.

VERJAARSDAE

MEI 2022

Ds Barnard Steyn
SINODALE KANTOOR

Ds Etienne Nolte
CLOCOLAN

Ds Braam van Zyl
HEILBRON

Mev Helena Smit
SINODALE KANTOOR

Dr Hannes de Kock
BETHLEHEM-NOORD

Ds Pieter-Mohr van Niekerk
KROONHEUWEL-NOORD

Dr Hannes Els

s
l
e
Ve !

k
u
gel

KROONSTAD-SUID

Dr Christo Herbst
TROMPSBURG

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

DIS WAAR
ONS “BOLDNESS” LÊ

) a ht o B s uitr e T r u e d ot o F( ti o T u d s n ar F s D

'N LAASTE

As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die
blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot
vrymoedigheid op. - 2 Korintiërs 3:11-12

Ons stap uit die ou klassie, saam opgewonde oor die evangelie. Alle suspisie en
vooroordeel het verdwyn soos mis voor die son – die son van Christus se heerlikheid.
En ek besef: Dis waar ons “boldness” lê: Nie in ‘n ou model of ŉ nuwe een nie. Nie in ŉ
magsposisie of polities-korrektheid nie. Nie in geld of titels nie. Nee, ons “boldness” lê
in Christus se “boldness”, in sy heerlikheid. En waar die heerlikheid van ons menslike
planne en rolle kom en gaan, word sy heerlikheid net altyd meer.

TEKS: 2 KORINTIËRS 3:11-12

Verlede Sondag gaan preek ek vir plaaswerkers by ‘n plaasskooltjie. Boere van ‘n nuwe
distrik het dit gereël. Dis nog op die ou manier – die wit sendeling wat vir swartmense
preek. Hulle daag drupsgewys op. Ons ken mekaar nog glad nie. Ons groet versigtig en
kyk mekaar met suspisie uit. Maar eindelik kan ons begin. Ons is nog effe ongemaklik
met mekaar, maar ek bring ‘n eenvoudige evangelieboodskap: God het ons volgens sy
beeld gemaak, vir sy glorie. Ons het sy glorie verruil vir ons nuttelose afgode en ons
sondige drange nagejaag, eerder as sy wil. So is ons totaal verlore, vol skande, pleks
van glorie. Maar Jesus, in sy onpeilbare liefde, neem al ons vuil op Hom en dra ons
straf. So kom herstel Hy ons sodat ons opnuut kan leef tot God se glorie.

(Deur ds Frans du Toit, leraar van NG Gemeente Hoopstad)

In ons laaste vergadering van Vennote in Getuienis raak ons van een ding deeglik
bewus: Alles in ons wêreld het verander. Soos verteenwoordigers van ons getuienisvennote verslag doen, raak dit net duideliker – dinge werk nie meer soos in die verlede
nie. Ons het nog nostalgie oor ’n era van honderde sendelinge en wonderlike projekte
en kerke vol gelowiges, maar dis asof baie daarvan aan die taan is en nou op ‘n
krisispunt staan – krisisse in verhoudings, leierskap, finansies en meer. Ons ou
modelle en ou rolle is uitgedien en ons weet nog nie hóé vorentoe nie. Ons raak
bekommerd oor die kerk, maar ook oor onsself. Wie is ons nog eintlik en wat moet ons
doen? Dit steel ons vrymoedigheid (mag ek die Engelse woord ‘boldness’ gebruik?) as
God se geroepenes in die wêreld.
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