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PAASFEES EN DAARNA 

Sedert die vorige uitgawe van Die 

Kandelaar het daar nogal ‘n paar 

belangrike dinge in die gemeente 

plaasgevind. Op 28 Maart het 4 

mense belydenis van geloof afgelê 

en is daar ook 3 babas gedoop, 2 

waarvan die kinders is van die 

mense wat belydenis afgelê het. 

Oor die naweek van 3-5 April is 

Paasfees gevier wat altyd in ons 

gemeente ‘n besondere geleent-

heid is. Op 18 April het Vera van 

Dalen van KANSA gepraat oor die 

werk van KANSA by ‘n byeenkoms 

van die Omgee-Vroue, waaroor u 

meer in die Mei uitgawe kan lees. 

En dan die groot gebeurtenis: die 

viering van ds Gideon en ds Petro 

du Toit se dertigste jaar in die ge-

meente. Ons wil hulle van harte 

gelukwens met die bereiking van 

hierdie mylpaal en hulle ook be-

dank vir al die werk wat hulle oor 

die jare gedoen het. Deur hul ar-

beid het hulle baie mense se le-

wens geraak en verryk. Vir die jare 

wat nog voorlê, wil ons hulle die 

seën van die Here toebid op hulle 

as persone, op hul kinders en op 

hul werk. In die kort tydjie tot ons 

beskikking vandat ons gehoor het 

van dié viering het ons iets 

probeer saamstel oor hierdie groot 

gebeurtenis. Rentia Landman het 

ingewillig om ‘n artikel oor di 

Gideon en Petro se verblyf in die 

gemeente te skryf, waaroor ons 

haar graag bedank. Lees verder 

daaroor. 

En dan was daar natuurlik ook die 

skoolvakansie. Jammer pa’s, ma’s 

en kinders dat dit nou verby is, 

maar sterkte vir die nuwe kwartaal. 

Ons hoop julle geniet hierdie uit-

gawe van Die Kandelaar. 

Daan en Jansie Kilian. 

PAASLIED 

Tydens die erediens op Goeie Vry-

dag het ons ‘n besondere lied 

gesing, nl lied 387. Dit gee, m i, 

die essensie van die betekenis van 

die Paasgebeure weer. Ek haal 

hierdie lied hier aan en dan is dit 

sommer ook ‘n bydrae in die reeks 

oor ‘n Vergete Skatboek? oor ons 

liedboek wat in November 2014 

begin is:- 

     O Heer, uit bloed en wonde, 

uit kruishout, haat en hoon 

blyk duid’lik hoe die sonde 

die liefde ru beloon! 

U liefde bring genesing 

al is met U gespot. 

U liefde skenk vergewing, 

en wil versoen met God. 

ooOoo 

Verlate van u vriende, 

verlate Worstelaar; 

verlate van die Vader – 

verlate Middelaar! 

Net pyn en dors en duister 

 is by U in u nood; 

ontdaan van aardse luister, 

oorwin U tog die dood! 

ooOoo 

U vasgenaelde hande, 

 u spiesverwonde sy 

spreek wyd oor alle lande: 

Só moes die Christus ly! 

Vervloek, om te ontsondig, 

verlate, om te vind; 

moes sterf om te verkondig: 

Deur My word jy Gods kind. 

ooOoo 

Ek dank U, Heer, van harte 

dat U, Verlosser, Vriend, 

vir my die bitter smarte 

gely het, onverdiend! 

Waar ek ook hier mag swerwe, 

dié troos sal ek behou 

dat as ek eenmaal sterwe, 

ek, Heiland, U aanskou. 

Daan Kilian.  

 UITVOERING VAN DIE 

‘HALLELUJA KOOR’ IN HANO-

VER GEMEENTE IN 1886 

Hanover is ‘n klein dorpie in die 

Noord Kaap – geografies blykbaar 

die mees sentrale dorp tussen Oos 
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en Wes in die hele Suid-Afrika. 

Aanvanklik het veeboere hulle hier 

in die vroeë agtienhonderds kom 

vestig en dit is vandag nog steeds 

Merino wêreld. Die dorp se naam 

is ontleen aan Hanover in Duits-

land vanwaar een van die eerste 

inwoners se oupa afkomstig was. 

Soos so baie ander klein plekkies 

in ons land, het Hanover ook ‘n 

veelbewoë geskiedenis. 

‘n Konstante fontein wat vandag 

nog meer as 200 000 liter water 

per dag lewer, het gesorg vir die 

spoedige uitbreiding van  die dorp. 

Aanvanklik was Hanover ‘n baie 

belangrike halte vir reisigers wat 

met die poskoetse vanaf Kaapstad 

na die diamantvelde van Kimber-

ley of die Vrystaat op pad was. 

Ook die poskar wat pos na die 

Vrystaat moes vervoer, moes hier 

stop. 

Verskeie historiese figure het in 

Hanover gewoon – onder andere 

die latere baie ongewilde president 

van Die Zuid-Afrikaanse Republiek 

– Thomas Francois Burger. Hy 

was in die beginjare die predikant 

van die dorp. Die heldin van die 

Boere-Oorlog,  Olive Schreiner en 

haar man het ook tydens die oor-

log vir sewe jaar in die dorp gebly 

en sy het dit beskryf as ‘die mooi-

te dorp in die hele wêreld.’ Haar 

huis Schreiner House is vandag ‘n 

museum. Die dorp se hoofkonsta-

bel was die kleinseun van Lord 

Charles Somerset. Hanover het 

ook die heel eerste sterrewag in 

Suid-Afrika gehuisves, maar dit is 

later jare na Sutherland verskuif. 

In 1884 het die eerste trein Hano-

ver bereik, waarna die dorp sy 

belangrikheid as rus- en stopplek 

vir reisigers verloor het. Die latere 

N1 deur die Karoo het ongelukkig 

die dorp en sy begraafplaas in 

twee geskei. ‘n Klein piramiede 

van klippe in die dorp se begraaf-

plaas is opgerig ter ere van drie 

jong manne van die distrik wat ty-

dens die Boere-Oorlog deur die 

Engelse tereggestel is omdat hulle 

glo “maliciously assisted the Boer 

forces” deur ‘n voorradetrein van 

die Engelse magte aan te val. 

Hoewel die jongmans ontken het 

dat hulle betrokke was, is hulle 

tereggestel. Generaal Wynand Ma-

lan het later erken dat sy kom-

mando verantwoordelik was vir die 

skade aan die trein. 

Omdat die burgers altyd na Graaff-

Reinet moes gaan vir Nagmaal, 

huwelike, troues en doop, is daar 

reeds vroeg oorgegaan tot kerk-

stigting. Die eerste kerk is in 1860 

ingewy en 26 jaar later is die kerk 

gerestoureer. Op Saterdag 20 

Maart 1886 is die herstelde kerk 

vir die ‘tweede maal’ op ‘n feeste-

like wyse ingewy. Die kerk het nou 

oor ‘n galery beskik wat heelwat 

ekstra sitplekke gebied het. Die 

galery is deur timmerman P.A. 

Wannenburg gebou vir 220 pond. 

Op aandrang van die susters is die 

kerk se vensters van nuwe gor-

dyne voorsien, asook ‘n pragtige 

behangsel vir die kansel. Die koste 

hiervan, veertig pond, is deur die 

susters self voorsien. 

Die gemeente het in buitengewone 

groot getalle vir hierdie tweede in-

wyding opgedaag. Die gebou en 

geleentheid het blykbaar ‘n baie 

gunstige indruk op die korrespon-

dent van De Zuid Afrikaan en 

Volksvriend gemaak. In die uit-

gawe  van 8 April 1886 skryf hy:  

“Toen ik het gebouw binnentrad, 

was het als of ik in een nieuw ge-

bouw kwam, en vooral maakten de 

nieuwe gordynen het nieuw ver-

siersel aan den kansel met den 

woorden Gods Woord blyft in Eeu-

wigheid op my een goeden in-

druk.” 

Ongelukkig het die feesviering ‘n 

onaangename nasleep in die kerk-

raad en gemeente gehad. Aanlei-

ding hiertoe was die Halleluja Cho-

rus wat die koor teen die einde van 

die wydingsdiens gesing het en 

waaroor ouderling J.A. Joubert van 

Middelwater ‘n skerp bewoorde 

brief aan Di Afrikaanse Patriot 

geskryf het. Op Vrydag, 2 April 

1886 het hierdie brief, opgestel in 

die “Patriot Afrikaans” van daardie 

dae, in gemelde blad verskyn: 

“Die 20ste Maart is di Hollans Ger. 

Kerk hier op Hanover vir die twede 

maal aan di Heere gewyd. By di 

gelegenheid was Ds van Niekerk 

hier, en hy het ons seer gestig.” 

“Maar meneer, sprekende van di 

inwyding, kon ek ni anders sê ni 

dan skande, drimaal skande, vir di 

predikant en kerkeraad van Hano-

ver. Nooit het ek soiets beleef nie; 

maar ja, ‘n koor……..” 

“Di eerste en twede maal het 

tamelyk gegaan, maar na di wel-

voordagte rede van Ds Niekerk, 

naar aanleiding van 1 Cor. 3 v 9 

kom di roofvoëls met ‘n vreeslyke 

gedruis op ons neer. Dit was ‘n 

gedruis en geskre om naar te 

worde. Links en regs kon jy di 

mense di Kerk sien uitgaan. Dit 

was my of ek hoor ‘n bende van di 

heilsleger.” 

“Ek glo nie as daar ‘n klomp van di 

ergste straatjongens van Londen 

by mekaar kom, of hulle so ‘n riel 

sal speul” 

“Predikant en Kerkeraad van 

Hanover antwoord: Is julle ni di 

oorsaak daarvan dat Gods tempel 

reeds by die inwyding ontheilig 

word? Het hulle ni geweet wat 

daar gesing moet worde: waarom 

dan ni met die oefening gaan luis-

ter ni? Wie is die oorsaak van al di 

ontevredenheid wat in di kerk 

plaasvind? Was met di voorstelling 

ni di belofte om te sorg vir reg en 

vrede? Genoeg vereers. 
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J.A. Joubert.” 

Hierdie krasse brief van Joubert 

het groot opspraak verwek, in 

sowel die kerkraad as die ge-

meente. Joubert is dan ook ge-

daag om voor die kerkraad te ver-

skyn. Dit blyk toe dat “zyne groot-

ste grieve” is dat die predikant en 

kerkraad toegelaat het “dat het 

Halleluja Chorus, waarvan de 

woorden in het engelsch geschre-

ven is”, gesing is. Die Kerkraad 

wys hierdie beswaar as ongegrond 

van die hand, en eis ‘n terugtrek-

king van Joubert, anders sal die 

saak na die Ringskommissie ver-

wys word! Uiteindelik teken hy sy 

naam onder ‘n geskrewe 

“Apologie.” 

Hierdie uittreksel verskyn in die 

boek Kerkgeskiedenis van Hano-

ver. Die aangeleentheid het nie 

hiermee  tot ‘n einde gekom nie, 

omdat daar in sekere kringe glo al 

lank ontevredenheid oor party 

koorstukke was. Ongelukkig hou 

my geskrewe inligting oor die ge-

beure hier op. Wys net: afrigters 

van kore moet maar versigtig wees 

met hul keuse van koorstukke! 

Arme Händel  ̶  om te dink dat hier-

die uittreksel uit sy onvergeetlike 

meesterstuk Die Messias waarvan 

die Halleluja Koor die hoogtepunt 

is en  vandag nog die grootste lof 

en agting afdwing en plesier aan 

musiekliefhebbers oor die hele 

wêreld verskaf, so ‘n kille ontvangs 

in veraf Suid-Afrika te beurt moes 

val!!! 

 

Essie Zeelie. 

(Essie het met hierdie stukkie 

kerkgeskiedenis na vore gekom 

nadat ds Gideon in sy preek op 12 

April melding gemaak het van 

Händel se meesterstuk wat hy ge-

komponeer het toe hy al baie siek 

en verswak was en Morgan Smit 

dit op die orrel gespeel het toe ons 

uit die kerk gestap het. Baie 

dankie Essie vir hierdie baie inte-

ressante artikel.  Daan Kilian.) 

ONTHOU OM TE VERGEET 

(Maar een ding: ek vergeet die 

dinge wat agter is en strek my uit 

na wat voor is...Fil. 3:14a – OV) 

Vergeet van teleurstellings van 

lank gelee 

wat jou net onvree gee. 

Maar dink aan die moontlikhede 

gebied deur God 

wat Hy altyd gee. 

Vergeet van bitterheid, selfs haat 

en nyd – 

dit baat nie te verwyt. 

Maar strek jou uit na die liefde van 

God 

en sy barmhartigheid. 

Vergeet hulle wat jou kwaad 

aangedoen het 

en jou ontstel het. 

Maar vergeef hulle deur die 

genade van God, 

soos Jesus gedoen het. 

Vergeet mislukkings van gister se 

dae  ̶  

jy staan skoon verslae. 

Maar volg Jesus na op sy oorwin-

ningspad  

wat jou na hoogtes drae. 

Vergeet wat Satan jou vertel van 

jou sondes 

wat oud en verslyt is. 

Maar help hom onthou van sy toe-

koms waarin 

die helse vuur is! * 

Vergeet, soos Paulus, die dinge 

wat agter is  ̶  

wat lankal verby is. 

En hou die oë gevestig op Jesus, 

die lewende Christus! 

Ek onthou u wrede kruisdood, o 

Here, 

uit liefde ons gegewe. 

Ek onthou dat U die dood oorwin 

het 

Sodat ons kan lewe! 

(Uit: Leef uit die Krag van God – ‘n 

Bybelse dagboek van Solly Oz-

rovech by 15 Desember)*Skrywer 

onbekend. Aangebied deur Hennie 

Jooste. 

RUSOORD CENTURION: 
OPWINDENDE TOEKOMS 

Vir  die gemeente van Lyttelton-
Noord is Rusoord Centurion baie 
spesiaal en die afgelope tyd se 
onrustigheid in die beheer en 
bestuur het talle gemeentelede 
ontstel. In die lewe van enige 
mens of organisasie kom daar tye 
dat bestek opgeneem moet word 
van die pad vorentoe en so ook 
met Rusoord Centurion.  
Rusoord het in 1981 tot stand 
gekom. Die geboue is deur die 
destydse Armesorg Utiliteits
maatskappy van die NG Kerk 
opgerig en na die afstigting van die 
Sinodes van Oos- en Noord-
Transvaal is dit oorgedra na ‘n 
artikel 21-maatskappy genaamd 
Oostra.  
Rusoord se diensleweringsfunksie 
was vanaf 1981 onder die oor-
hoofse beheer van die Sinodale 
Kommissie vir die Diens van Barm-
hartigheid (SKDB). Na 2000 is dié 
verantwoordelikheid oorgedra na 
die Christelike Welsynsraad (later 
genoem CMR-Oos) wat ‘n organi-
sasie sonder winsoogmerk is. 
As gevolg van dié veranderinge en 
swak regsadvies het die Kerk té 
ver weggestaan van sy eienaars-
belang en beheerverantwoorde-
likheid  - sodanig dat dit gevaar 
gestaan het om in vreemde hande 
te beland. Ds Gideon Du Toit het 
kennis geneem van hierdie 
toedrag van sake en ook dat die 
wetlike en bestuursomgewing 
waarbinne Rusoord funksioneer 
die afgelope dekade drastiese 
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 verandering ondergaan het en dat 
daarby aangepas moes word.  
Buiten die revolusionêre veran-
dering wat die elektroniese media 
te weeg gebring het, het 
wetgewing verander soos die Wet 
op Organisasies sonder winsoog-
merk 1997, Wet op ouer persone 
2006,  nuwe Maatskappywet 2008,  
Wet op bevordering van toegang 
tot Inligting 2000 en ander. Daarby 
het mense tans ‘n verwagting van 
demokratiese inspraak en deelne-
mende besluitneming in sake wat 
hulle raak. 
Op die oog af lyk dit na ‘n maklike 
proses om deur ‘n paar fyn 
verstellings die seile weer reg te 
stel maar in die praktyk is dit nie 
so maklik nie. Dit is meestal ‘n 
pynlike proses om verandering 
aan te bring soos wat dit ook met 
Rusoord die geval was. Ds Du Toit 
het die dringende behoefte aan 
aanpassings by Rusoord, die 
Parke Aftree-oord en Oostra maat-
skappy en CMR-Oos onder die 
aandag van die beheerliggaam 
van Rusoord, CMR-Oos en die 
Ring van Lyttelton gebring. Hierdie 
openbaarmaking het veral by 
Rusoord groot argwaan uitgelok 
wat vir ds Du Toit baie persoonlike 
spanning meegebring het totdat ‘n 
verslag van die Regsdiensgroep 
van die Oostelike Sinode hom 
gelyk gegee het.  
Danksy hierdie wekroep word daar 
nou aandag geskenk aan sake 
soos die volgende: 
Dat die Kerk via die CMR-Oos ‘n 
sterker inspraak in die beheer van 
Rusoord moet hê; 
Dat CMR-Oos se beherende 
aandeel in die Oostra-maatskappy 
beter verskans moet word;  
Dat die Ring van Lyttelton opnuut 
sy verantwoordelikheid vir Rus-
oord Centurion opneem; 
Dat Rusoord Centurion ‘n beleid 
van verdeling van magte tussen 
beheer en bestuur moet toepas, 
voorsiening moet maak vir 
inspraak van inwoners en hulle 
kinders;  
Dat Rusoord Centurion se konsti-
tusie gewysig word. 
Daar is groot waardering vir die 
werk wat ds Du Toit gedoen het 

om hierdie kwessies betyds onder 
die aandag te bring.   
Om uitvoering aan die nuwe 
benadering te gee, is ‘n nuwe 
beheerraad by die onlangse lede
vergadering van Rusoord gekies. 
Onder die bekwame leiding van ds 
Sampie Niemand as voorsitter van 
Rusoord se beheerraad gaan ‘n 
nuwe konstitusie, hersiene 
beleidsdokumente en veranderde 
bestuurstyl opgestel en geïm-
plementeer word. Hy sal 
bygestaan word deur die volgende 
verkose lede: dr  Linah Joubert 
(ondervoorsitter), me Rene 
Schaefer (sekretaris), ds Emile 
Rademeyer, dr Rentia Landman 
en dr Dries van der Merwe. Mnr 
Ben van der Merwe wat ook 
gekies is, het bedank. 
Rentia Landman  

1.  M E S 

WANNEER  HELP  ONS  REG-
TIG? (Ds Johan Krige, Nasion-

ale Hoofuitvoerende Beampte) 

MES het die afgelope paar jaar 
fundamentele veranderinge in sy 
benadering tot hulpverlening aan-
gebring. Die begrip "leer mense 
visvang en moenie vis uitdeel nie", 
is oorbekend. Wanneer dit egter 
by dienslewering kom, is baie in-
stansies steeds besig om net uit te 
deel. Ons kritiseer die regering 
wat groot bedrae geld bestee aan 
toelaes en so nie wesenlik 'n by-
drae lewer tot ontwikkeling en gro-
ter selfstandigheid nie. 

By MES en heelwat soortgelyke 
organisasies het daar 'n groter be-
wustheid gekom dat ons die sin-
droom van afhanklikheid moet 
aanpak en elke program en 
optrede moet weeg om seker te 
maak dat ons in ons aksies mense 
begelei tot onafhanklikheid, self-
standigheid en om selfonder-
houdend te wees. 

MES se hulp aan mense word dus 
gefokus op blywende verandering 
en volhoubare groei. Dienste waar 
kos en klere uitgegee word, word 
dus binne program-verband ge-

doen waar daar sterk ontwik-
kelingsdoelwitte is. 

Ons het reeds by die tak in Kaap-
stad begin om gratis kos en 
skenkings uit te skakel. Deur mid-
del van werkrehabilitasiepro-
gramme word daar geleentheid 
aan mense gegee om kontant te 
verdien en sekere dissiplines aan 
te leer as deel van hul ont-
wikkeling. Die doel hiervan is om 
uiteindelik weer suksesvol in die 
samelewing te kan integreer as 'n 
selfstandige landsburger. Die pro-
gram word nou ook na Kempton 
Park en Johannesburg uitgebrei. 
Die belangrikste implikasie is dat 
MES nie sonder meer gratis kos 
en klere gaan uitdeel nie. Dit gaan 
nie oor bekostigbaarheid nie, maar 
oor sinvolle begeleiding tot self-
standigheid. Ons holistiese be-
nadering tot mense in nood is dus 
gemik op daadwerklike en bedui-
dende verandering. 

Baie keer voel mense en kerke 
goed as hulle hulp verleen en goe-
dere uitdeel. Daar is sterk aan-
duiding dat die goedere dikwels 
nie die doel bereik nie. Wanaan-
wending deur kliënte is 'n groot 
waarskynlikheid. 

Ons sal as deel van ons missio-
nêre gerigtheid die Evangelie in 
woorde en dade moet laat weer-
klink. Dit sal wonderlik wees as 
Christene en gemeentes mag ont-
dek hoe vervullend dit is om by ie-
mand in nood betrokke te raak. 

Die Evangelie is 'n lewens-
veranderende krag. Waar MES 
mense help en ontwikkel, speel 
die Evangelie 'n deurslaggewende 
rol. Die Evangelie is natuurlik ook 
die dryfveer vir ons wat betrokke 
raak by ander mense. 

Mag meer mense besef dat ons as 
gelowiges nie moedeloos moet 
word oor ons land nie, maar 
eerder moet vra: Hoe kan ek as 
gelowige 'n bydrae lewer en 'n ver-
skil maak? 
Bron: MES Nuusbrief – Februarie 2015; Adres: Privaatsak 
X33, Hillbrow, 1038; e-pos: info@mes.org.za, web: 
www.mes.org.za; Bankbesonderhede: MES General, ABSA, 

Rekeningnommer: 324 014 0208, Takkode: 632005. 

 

2. GEOPENDE  DEURE 

S E N D I N G N U U S 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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VERVOLGDE  PASTOOR SÊ: 
”DAAROM  KAN  EK  GEVANG-

ENSKAP  BO  VRYHEID  

VERKIES”. 

Om Jesus te volg, is 'n gewigtige 
besluit, en een wat ons broers en 
susters in Iran – wat die sewende 
plek beklee op die 2015 Wêreld-
waarnemingslys – steeds kies om 
te neem… selfs al kan dit jare se 
wrede gevangenskap tot gevolg 
hê. 

Een só 'n gelowige is pastoor 
Behnam, wat tans 'n ses jaar lange 
tronkstraf in die Rajaei Shahr Ge-
vangenis uitdien. Biddende onder-
steuners het 'n brief van hom ont-
vang: 

"Dit is pastoor Behnam van Iran 
hier. Ek dien my ses jaar lange 
tronkstraf uit omdat ek in Jesus 
Christus glo en die Koninkryk van 
God verkondig. Dit is 'n voorreg 
om met my geliefde familie in Je-
sus te praat. 

"Baie van my medegevangenes 
vra my waarom ek so 'n duur prys 
vir my geloof in Jesus Christus be-
taal. Hulle vra my waarom ek nie 
eenvoudig net my geloof versaak 
en dan teruggaan na my vrou en 
kinders toe nie. Dan vra ek myself 
af wat die prys is wat die Here be-
taal het om my te red en oor te 
bring van die koninkryk van duis-
ternis na die Koninkryk van Lig. 
Die dood van Jesus Christus aan 
die kruis; die bloed van die Lam 
van God! Ja, dit is 'n geweldige 
duur prys. 

“Daarom kan ek gevangenskap bo 
vryheid verkies. Ek het gekies om 
my geloof in die Here te behou en 
in die tronk te bly. Jesus sê: 'Indien 
jy jou lewe meer liefhet as vir My, 
dan is jy My nie waardig nie’. 

"Laat Jesus toe in alle areas van u 
lewe en laat Hom toe om Heer van 
u lewe te wees. Probeer om soos 
Jesus Christus, die Seun van God, 
te wees en soos Hy te dink en te 
reageer. 

'Ek is met Christus gekruisig, en ék 
leef nie meer nie, maar Christus 
leef in my. En wat ek nou in die 
vlees lewe, leef ek deur die geloof 

in die Seun van God wat my liefge-
had het en Homself vir my oor-
gegee het.' (Galasiërs 2:20 – Ou 
Vertaling). 

Die Here seën u. Amen. Pastoor 
Behnam, Iran." 

Kom ons bly onsself skaar in ge-
bed en ondersteuning rondom ons 
vervolgde familie, namate hulle Je-
sus verhoog in die aangesig van 
felle vervolging. Dankie dat u ge-
lowiges soos Pastoor Behnam her-
inner dat hulle nie alleen is nie, 
maar dat ons die geestelike stryd 
saam met hulle stry sodat God se 
Koninkryk uitgebou kan word waar 
geloof die meeste kos.  

 WêRELDWAARNEMINGSLYS:  

SOMALIË 

Posisie op 2015 Wêreld-
waarneminglys:  2 

Leier: President Hassan Sheikh 
Mahamud. 

Bevolking: 10 323 000. 

Meerderheidsgeloof: Islam. 

Regering: Federale Replubliek. 

Hoofbronne van vervolging: Islami-
tiese ekstremisme, stamgebonde 
antagonisme, georganiseerde mis-
daad. 

Die meerderheid mense in So-
malië is Moslems, en daar is geen 
verwagting om 'n Christen te wees 
nie. Verder handhaaf Islamitiese 
godsdienstige leiers openlik dat 
daar geen ruimte in Somalië is vir 
Christenskap, Christene en kerke 
nie. Gelowiges staar ook ernstige 
vervolging in die gesig vanaf di-
rekte familielede, asook vanaf die 
wyer familie en die gemeenskap 
oor die algemeen. 

Die gewelddadige nie-staat-
rolspeler, Al-Shabaab, 'n militante 
Islamitiese terroristegroep, gebruik 
hul teenwoordigheid in verskeie 
dele van die land om gemeen-
skappe te radikaliseer ten koste 
van Christenskap oor die alge-
meen en in besonder, individuele 
gelowiges. Buiten die geweld 
teenoor Christene in Somalië, het 
Al-Shabaab geweld in die noord-
oostelike dele van Kenia aange-

vuur in 2014 wat die verlies van 
100 mense tot gevolg gehad het. 

Ons is lief vir ons vyande en bid vir 
dié wat ons vervolg. Om vir ons 
vyande te bid is een van die mees 
strategiese dinge wat ons kan 
doen. 

Abu Ubaidah word gesien as 
verantwoodelik vir Al-Shabaab se 
transformasie van 'n plaaslike in-
surgensie tot 'n vername guerilla-
bedreiging in die streek. Hy hand-
haaf 'n lae profiel en het nog nie 'n 
amptelikie verklaring of ver-
skyning namens Al-Shabaab ge-
doen sedert hy by Godane, voor-
malige leier van hierdie groep, in 
September 2014 oorgeneem het 
nie. Sy leierskapstyl bly glo getrou 
aan Godane se modus operandi 
van grusaamheid, sluipmoorde en 
wantroue teenoor buitelandse dji-
hadiste. 

Bid dat Abu Ubaidah en die ander 
leiers van vervolging in Somalië 'n 
ontmoeting met die lewende Jesus 
sal hê, sodat hulle die Paulusse 
van ons dag sal word. 

Gebedsversoeke: Bid asb: 

Dat die Here werksaam sal wees 
in die lewens van die Somaliërs en 
die noodsaaklikheid van hul red-
ding, wat slegs in Christus gevind 
kan word, sal tuisbring. 

Dat ons broers en susters in So-
malië, asook in die Horing van Af-
rika, met hoop gevul sal wees ten 
spyte van die moeilike om-
standighede wat hul in die gesig 
staar. 

Vir veilige geleenthede van same-
syn en bemoediging vir geheime 
gelowiges. 

Dat meer Somaliese mense in di-
aspora kontak met ware Christene 
sal hê en die Evangelie sal hoor. 

Bron: Geopende Deure – FRONTlinie geloof – Maart 2015; 
Adres: Posbus 1771, Cresta, 2118; Telefoonnr: 011 888 
9341, E-pos: southafrica@od.org; Web: 
www.opendoors.org.za; Bankbesonderhede: Geopende De-
ure –OpenDoors, ABSA, Rekeningnr: 160 340 568; Takkode: 
632005. 

3. GIDEONS  INTERNASIONAAL  

IN  SUID-AFRIKA. 

VASHOU  AAN  DIE  WAARHEID 

mailto:southafrica@od.org
http://www.opendoors.org.za/
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"My naam is Lazarus Bhagalu, ge-
bore in die suikerriet-plantasie in 
die Natalse Landgoed in die vroeë 
jare toe KZN nog Port Natal ge-
noem was. 

“Ons ouers is van Indië gebring as 
rietsnyers in die koloniale dae. My 
pa was 'n priester in die tempel en 
'n vasberade Hindu, gebonde aan 
die tradisies wat daarmee gepaard 
gaan. Diere-offerande is elke jaar 
gedoen, om ons gode te bevredig 
(hy was ongeletterd en kon net 
Hindi praat). Hy het Christene ge-
haat en het dikwels op die grond 
gespoeg as 'n Christen verby 
geloop het. Wanneer Christene 
aan ons huis se deur geklop het, 
het hy die deur toegeklap in hulle 
gesigte. 

‘Hy was 'n baie sieklike man en het 
ses maande van die jaar in die 
hospitaal deurgebring en die ander 
ses maande aan die werk in die 
plantasies. Op 'n dag in 1972 het 
hy baie ernstig siek geword en het 
stadig weggesink op sy bed, oë 
opwaarts gedraai, liggaam wat 
blou geword het en sy asemhaling 
het stadig gekwyn. 

“Die hele gesin het paniekbevange 
geraak en soos Indiërs, baie 
emosioneel, begin uitroep en ge-
huil in die barakke waarin ons ge-
woon het, baie na aan ons bure, 
en dus het ons bure saamgedrom 
om te sien wat aan die gebeur 
was. Ons het geween omrede ons 
ons pa sou verloor – geen hoop 
nie. 

“Daar het 'n ou man wat die opsie-
ner van 'n klein landelike kerk was, 
verbygeloop en toe hy die skare 
gewaar en die krete hoor, het hy 
deur die skare geloop om te sien 
wat aan die gebeur was. Hy het 
ons angs gewaar en my ma gevra 
of hy vir my pa kon bid. My pa het 
geantwoord dat hy nooit 'n Chris-
ten sou word nie, maar dat die ou 
man maar kan bid. Die ongelet-
terde ou opsiener het my pa die 
hande opgelê en in Tamil ('n ander 
Indiese taal) gebid. Voorwaar, toe 
hy Amen sê, het my pa opgestaan, 
wonderbaarlik, volkome genees. 

“Die hele gemeenskap het die krag 
van God gesien. Die ou opsiener 
het aan my pa 'n klein rooi Gideon 
Bybel gegee en hoewel hy nie 
Engels kon lees nie, het hy die By-
bel waardeer. 

“My pa het die Bybel in sy 
hempsak gedra oral waar hy heen 
gegaan het: na die werk, wanneer 
hy besoek afgelê het en dorp toe. 
As hy saans gaan slaap, het hy dit 
onder sy kopkussing geplaas. Die 
enigste tyd wat hy dit nie by hom 
gehad het nie, was wanneer hy 
gaan bad het. 

“Hy het geglo dat die Woord van 
God die mag gehad het om hom te 
bewaar, al kon hy dit nie lees nie. 

“Twaalf jaar later is hy oorlede in 
die plaaslike hospitaal. Toe ons 
hom gaan sien waar hy op sy bed 
gelê het, het hy sy rooi Gideon By-
bel op sy bors met sy regterhand 
daarop toegevou. Ons pastoor Jo-
seph Obed het my pa begrawe 
met die Gideon Testament op sy 
bors. 

“Dit was iemand wat in die skadu's 
gewerk het, wat vir my pa 'n 
Gideon Testament gegee het wat 
so baie vir hom beteken het en so 
'n groot verskil in ons lewens ge-
maak het. 

“Ons hele gesin werk nou as 
sendelinge, betrokke met die wen 
van siele en die stigting (planting) 
van meer as agt nuwe gemeentes 
oor die 32 jaar en omtrent 60 % 
van ons Hindu-families, is nou ge-
lowiges. 

“Baie dankie aan die Gideon-
bediening en al die werk  wat hulle 
doen. Ek is trots om nou 'n Gideon 
te wees. 

Lazarus Bhagalu". 

Bron:  Gideon Nuus – Januarie 2015; Adres: Posbus 11263, 
Hatfield, 0028; Telefoonnr: 012 460 7241; Bankbesonder-
hede: Gideon Internasionaal in Suid-Afrika, ENB, Rekeningnr: 

510 608 41497, Takkode: 251445. 

ONTMOET DIE NUWE 

HUISOUERS 

Huis Gideon Pleeghuis skop 2015 

af met ‘n groot nuwe verandering – 

ons het nuwe huisouers, René en 

Martin Odendaal, en dit was ‘n 

groot voorreg vir my, Paula, om ‘n 

paar vragies aan René Odendaal 

te vra. 

Wat het julle oorreed om 

aansoek te doen as huisouers 

vir Huis Gideon Pleeghuis? 

Dit was nog altyd my passie om by 

minderbevoorregte  “afvlerk”  kin-

ders betrokke te raak en ‘n verskil 

te kan maak. Ons is alreeds 

betrokke by ‘n kinderhuis en is ons 

al 6 jaar lank naweek- en vakansie 

ouers vir ‘n dogter.  Dit was iets 

wat ek nog altyd wou doen, maar 

dit was net nooit die regte tyd nie. 

My eie kinders was toe nog in die 

huis en het so ‘n geleentheid 2 

keer oor ons pad gekom, maar sou 

dit te groot omwentelinge te weeg 

gebring het ten opsigte van my eie 

kinders en hulle skole. Verlede jaar 

was die keerpunt en het ek keer 

op keer die doel van my lewe en 

wat ek wil doen, bevraagteken 

teenoor God. Ek het kon-

stant   daaroor gebid en die Here 

gevra om my te wys wat sy wil vir 

my lewe is. Nodeloos om te sê, toe 

die geleentheid hom weer voor- 

doen het ek besef dat nou die 

regte tyd is en dat die Here my wil 

gebruik. My dogter is in matriek en 

my 2 seuns uit die huis en het ek 

binne ‘n dag getrek en die res van 

my huis net so gelos. Ons het 

darem intussen huurders vir ons 

huis gekry. My man deel ook my 

passie en ondersteun my ten volle. 

Wat was die gevoel toe julle die 

eerste keer die kinders in die 

huis ontmoet het? “Sjoe, jy weet 

julle gaan nou die ouers wees van 

9 kinders, waarvan 5 tieners is! 

Het jy jou sinne verloor! Het jy 

genoeg gedink hieroor.!” Dit was ‘n 

fantastiese gevoel om te weet ek 

kan nou doen wat ek nog altyd so 

graag wou doen. 
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Wat is jou gunsteling kleur? 

Enige skakering van blou. 

Wat is jou stokperdjies? Ek is nie 

noodwendig die beste kok nie, 

maar ek versamel resepteboeke 

en hou daarvan om te kook. Dit 

is  vir my lekker om te sien as 

mense dit geniet  wat ek voorsit. 

Wat is die mees inspirerende 

boek wat jy al gelees het? The 

Power of Positive Thinking. 

Wat is jou drome vir Huis 
Gideon en waar sien jy die huis 
oor 5 jaar? My droom vir die huis 
is dat elke kind wat hierdie huis 
verlaat, gereed sal wees vir enig- 
iets wat die lewe na hulle kant toe 
gooi, goed of sleg. Daar moet 
geleentheid vir hulle geskep 
word  om hulle te kan bekwaam in 
‘n naskoolse rigting.  Ek wil hulle 
leer dat kennis mag is en dat niks 
in die lewe net in jou skoot val nie, 
jy moet bereid wees om baie hard 
te werk om suksesvol te wees. As 
jy nie die eerste keer suksesvol is 
nie, om nie in ‘n hoekie te gaan sit 
nie, maar op te staan vir jouself en 
net harder te probeer. As ons hulle 
nie gaan bemagtig vir die toekoms 
met verdere opleiding of ten 
minste vaardighede nie, gaan hulle 
maar net weer terug in die bose 
kringloop van die omstandighede 
waarvandaan hulle kom. 
 
Ons is tans besig met ‘n projek (ek 
wil nie te veel daaroor sê nie 
aangesien dit nog in die begin 
stadium is) om fondse in te samel 
vir die kinders wat reeds die skool 
verlaat het. Ek sien hierdie huis 
oor 5 jaar as ‘n huis wat  kan 
werksgeleenthede skep vir alle 
kinders  wat uit hierdie huise kom 
en om hulle elkeen met ‘n 
vaardigheid toe te rus vir die 
toekoms. 

  
Om nog baie huise te kan bekom 
waar ons  kinders kan oplei in 
verskillende vaardighede as hulle 
18 is en waar hulle kan werk en 
woon sonder om te voel dat hulle 
nêrens tuishoort nie. Baie van 
hierdie kinders het geen kontak 

met hulle ouers nie; hulle het nie ‘n 
veilige hawe om na terug te keer 
nie. Ons moet die veilige hawe 
skep selfs al is hulle oor 18 en 
hulle nie gooi vir die wolwe nie. 

 
Wat is die planne vir die jaar 
2015? Om ons bes te probeer om 
ons projek van krag tot krag te laat 
gaan. En met nog projekte te 
begin om ons kinders te help en 
om hulle menswaardigheid, integri-
teit en trots te leer. 
 
Hoe kan die gemeente betrokke 
raak en wat is op die gebedslys 
vir 2015? As die gemeente wil 
betrokke raak, is hulle welkom om 
my te kontak. Ek soek mense wat 
my passie deel en wat regtig ‘n 
verskil wil maak in die kinders se 
lewe. 
Finansiële ondersteuning is baie 
belangrik maar ook mense wat 
hulle tyd kan gee. 
Bid vir ons as huisouers dat die 
Here ons die wysheid en insig sal 
gee om altyd net dit wat ons doen 
in die beste belang van hierdie 
kinders te doen. 
Datums om te dagboek: 
11 Mei – Projekspanvergadering 
om 18:00.  
13 Junie – Verkoop- & Kuierdag by 
Huis Gideon.  
22 Junie – Projekspanvergadering 
om 18:00. 
15 Augustus – “Cupcake” oggend 
vir Mammas en kleuter/laerskool 
kinders.  
As jy meer oor Huis Gideon wil 
weet, kontak René by 
huisgideonpleeghuis@gmail.com 
of 012 664 2199. Vir navrae oor 
Gideon Plek van Veiligheid se 
projekte kontak Paula by 
gideon.placeofsafety@gmail.com. 
 

 

 

ONS ORRELIS 

Morgan Smit is die afgelope klom-
pie maande ons gemeente se 
gereelde orrelis, en sing ons nie 
lekker saam met sy orrel- en kla-
vierbegeleiding nie! Morgan sê sy 
passie in sy orrelspel is  om die 
tema van die liturgie en preek te 
weerspieël in die musiek met voor-
spel, tussenspel en naspel.  

Morgan sê: “As orrelis in die NG 
Gemeente Lyttelton-Noord kry ek 
geleentheid om beide orrel en kla-
vier te kan gebruik as medium om 
lofprysing te kan voortsit. Die aard 
van die lidmate van die gemeente 
en die dankbaarheid wat hulle be-
toon vir my spel, maak elke og-
gend se spel ’n opwindende uittog 
na nuwe hoogtes. Dis ‘n groot 
voorreg om te kan speel in die ge-
meente waar ek self ook lid is. Die 
gemeente leen hom nie nood-
wendig tot swaar klassieke orrel-
spel nie, maar deur ligter musiek 
te speel, bereik mens nog steeds 
die lofprysing deur musiek. Dis ’n 
voorreg om saam met Sue, ds 
Gideon en Mitch te kan werk op n 
Sondagoggend. Ek help altyd waar 
ek kan, dis net in die week met be-
grafnisse wat ek soms vas is in 
Parktown en nie kan speel nie”. 

Morgan is gebore in Benoni, daar 
begin met skool, toe Port Eliza-
beth, Pretoria en voor sy standerd 
nege jaar het Morgan se ouers na 

mailto:huisgideonpleeghuis@gmail.com
mailto:gideon.placeofsafety@gmail.com
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Windhoek in Namibië verhuis. 
Morgan het toe sy skoolloopbaan 
aan Windhoek Hoërskool voltooi. 
Morgan het, terwyl hy in Windhoek 
gewoon het, aan die Namibiese 
Konservatorium musiek geneem 
en, onder andere, orrellesse ont-
vang by Driekie Jankowitz. Tydens 
sy opleiding as orrelis in Wind-
hoek, was hy voltydse orrelis in 
Suiderhof gemeente. Hy het ook 
verskeie pryse van die Namibiese 
Konservatorium gewen vir sy orrel-
spel. Hy was ook genooi vir die 
Trustbank se Nasionale musiek-
kompetisie in Port Elizabeth waar 
hy ’n finalis was in die orrelkatego-
rie. 

Na skool het Morgan gaan studeer 
aan Potchefstroom Universiteit. 

Morgan is ’n gekwalifiseerde 
‘Chartered Accountant’ asook ’n 
gekwalifiseerde ‘Chartered Man-
agement Accountant’. Hy het meer 
as 15 jaar ondervinding. Terwyl 
Morgan studeer het, het hy as ek-
stra vak by die universiteit ook 
musiek geneem en orrel studeer 
onder Daleen Kruger. 

Morgan was al orrelis by Doring-
kloof sowel as Universiteitsoord 
gemeentes. 

Nadat Morgan sy klerkskap by 
PricewaterhouseCoopers voltooi 
het, het hy sy beroep ernstig opge-
neem en het hy al menige senior 
finansiële posisies gedurende die 
laaste aantal jare beklee, wat in-
sluit: 

• Uitvoerende hoof van Finan-
sies vir ’n wêreldwye or-
ganisasie, met ouditkomitee-
vergadings in Ierland, Lon-
don, Duitsland, om maar n 
paar te noem. 

• Morgan was ook Uitvoerende 
Direkteur van Finansies vir ‘n             
‘JSE’ genoteerde maatskap-
py. 

• Morgan se werksportefeulje 
sluit in Finansies, Menslike 
Hulpbronne, IT en ‘Corporate 
governance’. 

• Tans is hy werksaam by 
‘Aurum Institute’ as ’n uit-

voerende lid van die Senior 
bestuur, en werk in Parktown 
Johannesburg. 

Morgan het die laaste 4 jaar 
deeltyds gedoseer by die 
‘International Business Training 
Centre for Chartered Accountants’ 
en vir MBA-studente in die vak-
gebiede: 

o ‘Strategic Financial Manage-
ment’. 

o ‘Strategic Enterprise Develop-
ment’. 

Behalwe vir ’n besige beroepslewe 
het Morgan ook ’n belangstelling in 
sport en het reeds: 

o Elf Two Oceans Ultra mara-
thonne gedoen. 

o Ses Comrades marathonne 
gedoen. 

o Die London marathon gedoen. 

o Die Hamburg marathon ge-
doen. 

Morgan het ook n passie vir 
musiek en veral ’n liefde vir klavier, 
kerkorrel en dwarsfluit. 

Dankie, Morgan, vir jou bydrae in 
ons gemeente en die lofprysing 
waarin jy ons lei.            Jaco Kriek 

BESIGE MAAND 

Sedert die vorige uitgawe van Die 

Kandelaar het daar nogal baie ge-

beur in die gemeente. 

Op 28 Maart het die volgende 

mense belydenis van geloof af-

gelê: Henry en Anne-Marie Koeke-

moer, Luzaan Engelbrecht en Jaco 

Steyn. 

Tydens dieselfde diens is die doop 

ook bedien aan Henry en Anne-

Marie se dogtertjie, Twané, aan 

Luzaan en Jaco se seuntjie, 

Caiden en aan Barry en Landi van 

Sitter se seuntjie, Dirk Adriaan 

Swart. 

Ons wil graag die nuwe lidmate 

hartlik verwelkom en die doop-

ouers van harte gelukwens met die 

doop van hul kinders. Geluk ook 

aan die grootouers. 

Die daaglikse werksaamhede in 

die gemeente en veral die kerk-

kantoor het voortgegaan en die 

Omgee-Vroue het steeds hul kant 

gebring. Maar dan die groot ge-

leentheid: op 19 April was ds 

Gideon du Toit presies 30 jaar 

werksaam as leraar in die ge-

meente. Dit geld nie ds Petro nie, 

want hulle is eers ‘n ruk ná die be-

vestiging van ds Gideon getroud  ̶  

vanuit die gemeente. Daarom het 

ons op 19 April heerlik feesgevier 

met ‘n allemintige ete. 

Om die geleentheid te onthou, is 

besluit om iets daarvan in hierdie 

maand se Die Kandelaar weer te 

gee. Hierna sal julle 2 artikels vind 

van ds Gideon self en van Rentia 

Landman sowel as ‘n klompie 

foto’s van die viering self en van 
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momente uit die verlede. 

Ek wil graag vir Rentia bedank vir 

haar artikel en vir die foto’s wat sy 

beskikbaar gestel het asook vir di 

Gideon en Petro vir die foto’s wat 

hulle verskaf het. Ons hartlike 

dank aan almal wat die fees-

geleentheid moontlik gemaak het 

en die ete voorberei het. Die vol-

gende mense moet uitgesonder 

word: Hennie en Michelle Bester, 

Fred en Anita Scheepers, Sakkie 

Pretorius, Klaas van Rensburg, 

Corrie Roets en Alma Joubert en 

haar helpers. Indien iemand se 

naam uitgelaat is, vergewe asb, 

maar dankie ook aan jou. Dankie 

ook aan Adél Klerck en haar span 

vroue wat, soos altyd, hard gewerk 

het en dankie aan almal wat slaai 

en poeding gebring het. Dit was 

sommer ‘n GROOT geselligheid! 

Daan Kilian 

“MY GENADE IS VIR JOU GE-

NOEG” 

Dertig jaar gelede het my in-
treepreek hieroor gehandel, en ek 
dink dat ek vandag steeds 
dieselfde teks sou gekies het.  Wat 
keer dat jy oor jouself wil roem?  
Paulus praat oor sy ervaring dat hy 
meer as net gesigte en open-
barings gehad het (2 Kor 12), 
maar dat hy as’t ware in God se 
teenwoordigheid was (weggeruk 
tot in die derde hemel). In plaas 
van op homself roem, kies hy eg-
ter om oor sy swakheid te roem. 
Dit het egter nie net uit homself 
gekom nie, dit het gekom uit een 
of ander gebrek wat hy gehad het, 
‘n doring in sy vlees. Alhoewel hy 
hieroor geworstel het, het hy ont-
dek dat dit nie gaan verdwyn nie, 
maar dat God met Sy genade vir 
hom genoegsaam sal help. 

‘n Mens het oorwinning oor jouself 
nodig, dit is egter iets wat jy nie 
alleen sal regkry nie. God stap met 
ons elkeen ‘n pad waarin Hy elke 
lewenssituasie gebruik sodat ons 
uiteindelik aan onsself kan sterf en 
met Christus Jesus kan opstaan: 

‘n nuwe mens wat nie meer self-
gerig, selfsugtig vir homself lewe 
nie, maar vreugde vind in die daar 
wees vir mense rondom jou.  Prag-
tig is Psalm 23: “Die Here is my 
Herder …. Ek kom niks kort nie.” 
Aan God al die eer. 

Gideon du Toit 

30 JAAR DIENS AAN DIE  
GEMEENTE 

 
Op 19 April 2015 is dit presies 30 
jaar gelede dat Gideon du Toit as 
jong predikant deur die gemeente 
van Lyttelton-Noord verwelkom is 
as medeleraar. Dit was Pinkstertyd 
en die ouer predikant, ds Dawie 
Theron, het sy kans benut om die 
nuwe jong dominee te ontgroen 

deur hom in 10 dae se tyd 10 
preke te laat lewer insluitend die 
diens vir die Pinkstersondag. 
Skoon deurmekaar gewerk en 
gepreek, staan Gideon dié  
Pinkstersondag op die preekstoel 
en kyk af na sy notas. Sy preek lê 
nog op sy lessenaar!  
Hy vra vir ds Dawie om die 
gemeente besig te hou met 
afkondigings en nog wat sodat hy 
met ‘n wapperende toga per motor 
na die pastorie kon jaag om die 
preek te gaan haal. Met ‘n knipoog 
lig ds Dawie die gemeente in van 
die toedrag van sake en sê: “Kyk 
nou mooi! Ons nuwe jong dominee 
gaan terug kom en maak asof niks 
verkeerd is nie”. Toe Gideon kort 
daarna nonchalant weer sy plek op 
die preekstoel inneem, kyk die 
hele gemeente hom geamuseerd 
aan en elk met ‘n breë glimlag op 
die gesig! 
Gideon is in Tanganjika, die latere 
Tanzanië, gebore. Hy het matriek 
op Worcester geskryf en omdat hy 
toe pas 16 jaar oud geword het, is 
hy vir twee jaar weermag toe wat 
vir hom van groot waarde later in 
sy lewe was. Daar het hy geleer 
dat mens tot veel meer in staat is 
as wat jy gedink het. Sy ouers het 
in dié tyd na Pretoria verhuis en hy 
het sy BA- en BD-graad aan die 
Universiteit van Pretoria voltooi. 
Twee maande na sy intreepreek 
trou hy met ‘n mede-student, Petro 
Coetzee. Dit was ‘n groot fees 
want die hele gemeente was die 
huweliksgaste. Uit die huwelik is 
drie kinders gebore nl Coetzee, 
Jean-Francois en Zeitie Louise en 
Gideon het die voorreg gehad om 
al drie te kon doop. 
Vra mens vir Gideon wat is die 
afgelope 30 jaar ‘n uitstaande 
kenmerk van die gemeente, ant-
woord hy: “Die Mense!” Hulle is 
baie spesiaal en dit is vir hom ‘n 
diepe voorreg om hulle op hul 
lewenspaaie te begelei vanaf 
geboorte, jeug, huwelik, siekte, 
nood en ander probleme tot en 
met die einde van die aardse pad.  
Om sy werk as begeleier na die 
beste van sy vermoë te doen, stel 
Gideon homself doelbewus oop vir 
‘n verruiming van kennis en 
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ervaringe.  Deur sy betrokkenheid 
b y  d i e  j e u g ,  R u s o o r d , 
kultuuraktiwiteite, reise en alle-
daagse lewenservaringe soos toe 
hy hulle woonhuis self gebou het, 
word hy bloot gestel aan die 
werklikheid van die lewe waarin sy 
gemeentelede leef.  
Wat is sy visie vir die gemeente? 
Om die geloofsgemeenskap te 
versterk as ‘n liefdesgemeenskap 
waarin mense belangrik is en nie 
vormgodsdiens nie. Vormgods-
diens is soos ‘n swaard wat op 
mense druk. Godsdiens moet as ‘n 
fees ervaar word wat die lewe 
ligter maak en die lewenspad 
verhelder. Binne so ‘n warm, 
ondersteunende Chr is te l ike 
familiegemeenskap kan die 
woorde van Paulus uitgeleef word: 
“As ons lewe, leef ons tot eer van 
die Here; en as ons sterwe, sterf 
ons tot eer van die Here. Of ons 
dan lewe en of ons sterwe, ons 
behoort aan die Here”. (Romeine 
14:8-9).  
Gideon se seënwense vir die 
gemeente is dan ook om saam 
met Paulus te sê: “Mag julle in 
staat wees om saam met al die 
gelowiges te begryp hoe wyd en 
ver en hoog en diep die liefde van 
Christus strek. Mag julle sy liefde 
ken, liefde wat ons verstand te 
bowe gaan, en mag julle heeltemal 
vervul word met die volheid van 
God”. (Efesiërs 3:18-19). 
(Rentia Landman het hierdie 
onderhoud met ds Gideon du Toit 
gevoer op 15 April 2015.) 
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LIEF EN LEED  

Voorbidding word gevra vir die volgende persone 

wat siek is of ‘n trauma ervaar het:- 

Dave Jacobsz vir die herstel van sy sig. 

George Honiball vir herstel na bestraling en ook vir 

sy vrou, Elsa, wat hom ondersteun. 

Jo Roux wie se seun, Hennie, oorlede is. 

Tinus van Zyl na die skielike afsterwe van sy vrou, 

Nelia, en vir sy behandeling van longkanker. 

Anna Rautenbach se herstel nadat sy ‘n 

pasaangeër ontvang het. 

Jeanette Kalp wat nog steeds behandeling ontvang 

vir kanker en vir haar gesin wat haar bystaan. 

Elsie Calitz wat nog steeds chemoterapie kry en vir 

Chris wat haar ondersteun. 

Dawina Zaayman wat moedig voortgaan en vir haar 

versorger. 

Daantjie Roux vir sy behandeling van longkanker. 

Trudie Kerr wat terug is in La Vie na behandeling in 

1 Militêre Hospitaal. Sy is bedlêend. 

Hennetjie Mostert wat terug is in Lofdal na suurstof-

behandeling van haar been in die hospitaal. 

Olive van Huis Gideon wie se knie-operasie weer 

uitgestel is. 

Bill Schaefer wie se hartklep vervang en op wie ook 

‘n hartomleiding gedoen is. 

Connie Schaefer wat besig is om te herstel na haar 

operasie. 

Juriana Muller wat na ‘n angiogram geopereer moes 

word om die bloeding te stop. 

Ernie Blignaut wat herstel na ‘n handoperasie. 

Benita Erasmus wat sukkel met erge artritis. 

Rina Cronje wat erge rugpyn ervaar. 

Tielman Nieuwoudt wie se toetse gunstige resultate 

gelewer het. 

Ons vra ook weer voorbidding vir almal wat sonder 

werk is of dalk hul werk gaan verloor. 

Daar was ook ‘n begrafnis op 11 April, nl die van 

Daan Conradie. Bid asb vir sy vrou, Elsabe, en die 

familie. 

Daar was darem ook lief en vreugde. Peet Broodryk 

is op 19 April getroud met Bettie Myburgh. Baie ge-

luk aan hulle. 

************ 

Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, 

So smag ek na U, o God. (Ps 42:2). 
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