
        
 

 

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord 

JAARGANG 13 JUNIE 2015 

HALFPAD  

Wanneer ’n mens oor 2015 dink, 

dan is dit die woord wat skielik in 

jou gedagte kom: halfpad. Kan jy 

glo, die jaar is al halfpad verby! 

Geen wonder nie dat die ou 

Romeine gesê het: “Tempus fugit” 

nie  ̶  die tyd vlieg. 

En halfpad die jaar in, beteken ook 

dat ons midde-in die winter is. Ge-

lukkig is die kortste dag (21 Junie) 

ook agter die rug en begin die dae 

langer word..... 

Sedert die vorige uitgawe van Die 

Kandelaar het daar nie soveel as 

sommige ander maande in die ge-

meente gebeur nie. In hierdie uit-

gawe sal u iets daarvan kan lees. 

Besondere nuus is dat di. Gideon 

en Petro du Toit nou besig is met 

die rustyd wat vir hulle gereël is 

onder leiding van die Ring. Sover 

ons weet, is hulle nou in Egipte en 

ons wens hulle graag ‘n verfris-

sende rustyd toe. Dit het ook bete-

ken dat die preke in die gemeente 

waargeneem word deur verskil-

lende leraars van die Ring wat elk-

een ‘n bietjie ander perspektief in 

die prediking bring as waaraan ons 

gewoond is. Dit laat mens dalk met 

“ander ore” na die preke luister. 

Ons het ook Vadersdag gevier op 

21 Junie. By dié geleentheid het 

ds Jan Venter van Pierre van Ry-

neveld opgetree en ‘n besondere 

siening van vaderskap aan ons 

voorgehou. Hy het gesê dat ‘n 

man ‘n vader is nie omdat hy 

kinders verwek het nie, maar om-

dat hy gekies het om ‘n vader te 

wees! Gekies het om sy kinders en 

eggenote goed te versorg en vir 

hulle ‘n vader te wees in die ware 

sin van die woord. Baie van ons 

kon dalk skuldig gevoel het omdat 

ons besef het dat ons in ‘n 

mindere of meerdere mate nie vol-

doen aan die eise van vaderskap 

nie. Laat ons nie bly vashou aan 

ons skuldgevoelens nie, maar op-

nuut opkyk na die Here wat vir ons 

‘n volmaakte Vader is en Wie se 

voorbeeld ons kan navolg. Mag 

ons Sy Vaderskap ook in ons 

vaderskap weerspieël. 

Terloops, dankie aan die vrouens 

wat vir ons mans ‘n geskenkie 

gegee het tydens die diens en 

bederf het met lekker eetgoed by 

die tee ná die diens. 

Nouja, hier in die middel van die 

winter hou jy nou die nuwe uit-

gawe van Die Kandelaar in jou 

hand. Ons hoop jy lees lekker 

daaraan  ̶  dalk voor ‘n kaggelvuur! 

Daan en Jansie Kilian.  

WAT IS 'N MAN VAN GOD? 

1. Verwarring oor man-wees. 

Ons leef in 'n tyd waarin die same-
lewing en die media soveel ver-
warrende prentjies teken van 'n 
man. Waarom bestaan daar soveel 
verskillende idees oor wat presies 
'n man is? Sommige mense dink 
aan 'n jolige grootmond met 'n bier 

in die hand. Ander dink aan 'n 
harde, kwaai generaal en ander 
aan 'n skim in die huis wat nie-
mand pla nie, of 'n rowwe recce 
wat sy broek met 'n geelslang vas-
maak, of 'n netjiese, blink sake-
man, of 'n pieperige pateet of 'n 
betrokke  en besorgde familie-
man...  Wat sê die Bybel,  wat was 
God se skeppingsdoel met die 
man? Hoe lyk 'n jong seun se 
droom van 'n manlike rolmodel? 

2. 'n Man is 'n verantwoordelike 
leier. 

Die Bybel praat in Ef.5:23 van die 
man as die hoof in die gesin en 
bedoel daarmee dat hy die verant-
woordelike persoon is wat moet 
sorg dat dit goed gaan in die huis. 
In die verlede het ons oor hoof-
skap gedink as 'n ereposisie.  

Die hoof van 'n skool is bv. beskou 
as die belangrikste persoon 
wat  bedien en geëer moes word. 
Hy is egter nie die koning en almal 
moet spring om hom gelukkig te 
hou nie, maar hy is die een wat 
moet spring om te sorg dat dit 
goed gaan in die skool! Die in-
spekteur gaan van hom rekenskap 
eis oor die welstand van die leer-
linge en hul eksamenpunte, want 
as hoof is hy die verantwoordelike 
persoon.  

'n Huwelik is nie oorheersing of 'n 
50-50 verhouding nie, maar dit 
bestaan uit gelykes met 'n verant-
woordelike leier. 

Die Bybel verwag ook dat 'n man 
sy vrou moet liefhê (Ef.5:25). Dit 
beteken die man moet verantwoor-
delikheid neem vir sy vrou se 
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geestelike, fisiese en finansiële 
welstand. Hy moet vir haar omgee 
en sorg sodat sy gelukkig is. Dit 
beteken hy moet naby haar lewe 
en haar ken sodat hy in haar be-
hoeftes kan voorsien. Dit beteken 
betrokkenheid. Ek het nog nooit 'n 
vrou of 'n kind gesien wat geliefd is 
in die huis maar wat opstandig of 
ongelukkig is nie. 

3. Passiwiteit en selfsug. 

Die probleem sedert die sondeval 
in die paradys is egter dat God vir 
Adam as hoof in die paradys aan-
gestel het.  Hy moes sorg dat daar 
nie van die boom in die middel van 
die tuin geëet word nie. Adam het 
egter nie sy vrou beskerm of 
gekeer toe die satan met sy verlei-
delike planne gekom het nie. Hy 
het versuim om as hoof sy verant-
woordelikheid na te kom. Vandag 
bly dit steeds die groot gevaar dat 
mans afsydig raak en abdikeer van 
hulle verantwoordelikheid om oor 
hulle tuin die wag te hou en sorg te 
dra. 

Seuns.  

Hulle leer nie van kleinsaf verant-
woordelikheid in die huis nie, maar 
leef gemaksugtig en wil net bedien 
word. Hulle het nie pligte en take 
waarvoor hulle verantwoordelik-
heid moet dra nie. 

Jong mans.  

Tot op 'n laat ouderdom is baie van 
hulle nog ongetroud, want hulle wil 
hul eie ding doen.  Hulle wil so 
goed toegerus en gemaklik lewe 
dat hulle nie verantwoordelikheid 
van 'n vrou en kinders wil opneem 
nie. Meisies pas soms net in waar 
hulle opwinding en seksuele 
bevrediging kan verskaf. Mans met 
'n missie en jagters word al 
skaarser. Die meeste wil eendag 
trou maar hulle wag dat die bokkie 
self uit die bos sal kom en op hul 
gras kom wei of hul potplante 
vreet.  

Getroude mans.   

Selfs in die huwelik raak mans so 
maklik opgeslurp in 'n "world of 
their own" dat hulle afwesig is t.o.v. 
hul huweliksmaats se behoeftes 

en probleme asook by hul kinders 
se opvoeding. 'n Man het onlangs 
oor sy pa getuig: "My father never 
built me up, he only beat me up".  

Dis waarom die "Mighty Men" 
beweging so 'n impak maak om 
manne weer terug te roep na hul 
huise om waarlik Godsmanne te 
word. By die voorhuwelikse kursus 
vra ek vrae oor groei in die huwelik 
deur kommunikasie en konflik-
hantering.  Dan sit die jongmans 
arms gevou en die dames beant-
woord die vrae. As ek by die doop-
kursus vra oor wie kinders mag 
doop en wat jy moet doen om he-
mel toe te gaan, dan antwoord net 
vrouens (behalwe as 'n man 
aangepor word deur sy vrou of 
meisie wat hom in die ribbes 
pomp). 

Geskeide mans.  

Egskeidings vind dikwels plaas 
omdat die man so vervreem het in 
die huis dat hy nie meer omgee 
om die huwelik en gesin tot niet te 
laat gaan nie. Selfs na egskeidings 
is sommige mans nie getrou om 
onderhoud te betaal vir die vrou en 
kinders nie. RSG (Radio Sonder 
Grense) het onlangs voorgestel 
dat sulke onbetrokke mans se 
name op die kerkdeure geplak 
moet word omdat baie van hierdie 
mans kerkgangers is!  

4. Bid vir 'n nuwe vlam in jou hart. 

Sommige mans neem dikwels ná 
'n manne- of kerkgeleentheid 'n 
besluit om terug te gaan en hul 
verantwoordelikheid as leier in die 
huwelik, die gesin, hul werk en hul 
godsdiens na te kom. Hulle kry dit 
egter nie reg nie want hulle 
probeer uit eie krag. Die Bybel leer 
dat as Christus die beheer van ie-
mand se lewe kom oorneem, dan 
help die Heilige Gees ons om bly-
wend te verander. As ons kniel 
voor die kruis, ons sondes van ver-
suim, selfsug en liefdeloosheid 
bely, dan kom die Here en help Hy 
ons om reg te maak en lief te hê in 
die praktyk.  

Neem jou kruis op en sterf in 
jouself; vra vir Jesus om jou te 
kom verlos en jou skoon te 

maak.  Vertrou Hom om jou ook 
vol te maak deur Sy Gees, want 
dan alleen sal jy waarlik 'n man 
van God kan wees. 

Ds Dirkie van der Spuy. 

NAAM VAN DIE NUUSBRIEF 

In verlede maand se uitgawe van 

Die Kandelaar het Jansie geskryf 

oor die eerste nuusbrief van die 

gemeente wat Sue in die kerkkan-

toor ontdek het. Sy het ook gevra 

vir inligting uit daardie tyd wat 

mense, wat vandag nog in die ge-

meente is, aan ons kan gee. So 

het ek op die gedagte gekom om 

met oom Tiny Krige, wat jare lank 

verantwoordelik was vir Die Kan-

delaar, te gaan gesels. 

Oom Tiny-hulle het eers in April 

1972 in die gemeente gekom en 

was dus nie een van die eerste lid-

mate nie. Hy was eers vanaf April 

2003 verantwoordelik vir die nuus-

brief. Die uitgawe van Maart 2003 

is saamgestel deur iemand an-

ders, maar het al die naam Die 

Kandelaar gehad. Die naam is glo 

deur iemand in die gemeente ge-

noem aan ds Gideon en hy het dit 

deurgegee aan die opstellers van 

die nuusbrief wat, so onthou oom 

Tiny, nog nie gereeld maandeliks 

verskyn het nie. Oom Tiny het met 

die eerste uitgawe wat hy hanteer 

het, ook begin met die nommering 

van die uitgawes. So was die uit-

gawe van April 2003 Vol 1. No 1. 

Jaargang 1. Die Vol. het intussen 

weggeval, maar ons gebruik 

steeds die jaargang saam met die 

maand en jaar. Oom Tiny was ook 

verantwoordelik vir die “hoof” van 

die blad wat mettertyd effens 

aangepas is tot die een wat ons 

vandag nog gebruik. 

Oom Tiny vertel ‘n interessante 

storie van die worsteling van die 

begin af om Die Kandelaar elke 

maand te laat verskyn. Kan jy glo, 

hulle het dit aan die begin gedoen 
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met behulp van die ou Gestetner 

afrolmasjien wat met wasvelle 

gewerk het! Deur al die worsteling 

vanaf ‘n ou sagteware program 

wat Armand Kock bekom het, deur 

die gewone “drukwerk” in die kerk-

kantoor tot by drukwerk met ‘n 

moderne drukker/kopieerder wat 

die kerkraad gekoop het tot by die 

huidige moderne sagteware pro-

gram en goeie doeltreffende druk-

ker/kopieerder  ̶  dit is die paadjie 

wat oom Tiny geloop het. Ons kan 

hom inderdaad die Vader van Die 

Kandelaar noem. Baie dankie, 

oom Tiny, vir al jou harde werk, 

geduld en volharding deur die 

jare  ̶  en veral vir die gesindheid 

waarin jy die werk gedoen het. 

Daan Kilian. 

Nog twee van die eerste lidmate 

van die gemeente deel hulle herin-

neringe met ons: 

Tannie Cecilia Bezuidenhout vertel 

vir my dat sy vir ‘n jaar lank koster 

van die gemeente was en sê dat 

dit vir haar ‘n besondere tyd in 

haar lewe was. Sy was ook vir ‘n 

jaar die Voorsitter van die Vroue-

diens en vertel met heimwee van 

haar jare in die gemeente: 

EK ONTHOU............................. 

Ons gemeente is op 20 April ge-

stig, verteenwoordig deur sowat 

120 lidmate. “...dit was kwart voor 

agt die aand..... en in die harte van 

die aanwesiges was daar ‘n stille 

dank- en lofgesang tot eer van die 

Here wat langs hierdie weg ander-

maal voorsiening gemaak het vir 

die uitbreiding van Sy koninkryk op 

aarde.” So is die geboorte van Lyt-

telton-Noord Gemeente in die an-

nale opgeteken...... 

Dus vier-en-vyftig jaar van lief en 

leed, vreugde in oorvloed, uitbrei-

ding, vordering, verdieping, maar 

natuurlik ook die hartseerdae en 

skadukante in die verloop van ons 

geskiedenis. 

Daar is aanvanklik in die stadsaal 

kerk gehou – soms met ‘n geskar-

rel op die nippertjie as die saal nie 

betyds oopgesluit en gereedge-

maak was nie, met die kerkgang-

ers reeds in aantog! 

Leraars uit verskillende gemeentes 

het die dienste waargeneem – en 

wee Lyttelton-Noord as daardie 

leraar vergeet of miskien verdwaal 

het, want sien, ons dorp was toe 

nog nie so duidelik op die 

“landkaart” nie. Dan het die orrelis 

maar elke greintjie van haar teen-

woordigheid van gees behou en 

met ‘n noemenswaardige reper-

toire van voorspele op die swart 

vleuelklavier vorendag gekom – tot 

die “swartspan” uiteindelik en heel-

wat later as die bestemde tyd, in 

gelid die verhoog betree het – met 

geen dominee in die voorhoede 

nie.......(skok en vraende gesigte, 

want – wat nóú...?!) 

Die gemeente was egter – te 

midde van die benoudheid – ver-

ras en diep geraak met die uit-die-

vuis-optrede van ons hoof-

ouderling. Hy het weer eens 

fenomenale leierskap geopenbaar 

en getoon dat hy net sowel ‘n 

dominee kon geword het. 

Deur die jare was daar baie ko-

miese momente, waarvan ons 

leraars ook graag vertel het, soos 

toe ds. Van Vuren – toe nog in die 

vorige gemeente  ̶ sy telefoon 

beantwoord, onder die indruk dit is 

sy vriend wat sou skakel en om 

laasgenoemde ‘n streep te trek, 

sê:“..Bonnievale Drankwinkel hier.” 

Tot sy skok en ontnugtering moes 

hy toe hoor dit is die hoof-

ouderling van Lyttelton-Noord Ge-

meente waarheen hy so pas die 

beroep aanvaar het! (Die broer het 

die dominee se grappie – en sy 

verleentheid – terdeë geniet.) 

Sedert stigting en vir baie jare, het 

ons gemeente ‘n geïnspireerde 

kerkkoor gehad wat gereeld ty-

dens eredienste en spesiale ge-

leenthede opgetree het. Die oefe-

ninge en intensiewe voorberei-

dingsessies was ontspanne en ‘n 

vriendelike, gemoedelike atmos-

feer het geheers. ‘n Mens kan jou 

voorstel wat gebeur as die koor-

leier/orrelis se hoed eendag ty-

dens ‘n kooroptrede skielik na ag-

tertoe van haar kop afval en 

(gelukkig) net betyds deur iemand 

raakgevang word, voordat dit bo-

oor die galerymuurtjie na benede 

op ‘n ander kop land! Die reaksies 

wat in breukdele van sekondes 

waargeneem en ervaar word, wis-

sel van ’n orrelis wat met wydge-

sperde oë en bloedrooi gesig, 

tevergeefs die hoed met die diri-

geerhand keer, terwyl die ander 

hand steeds instinktief begelei, tot  

die koor wat met skrefies-oë en 

skuddende maagspiere (van die 

ingehoue lagbui) alles in die stryd 

werp om “oe-klanke nie in “ie’iehs” 

te laat oorgaan nie ..... ‘n Konster-

nasie wat nog lank daarna vir 

groot pret gesorg het. 

Daar was egter ook die hartseer-

dae .... Na sy bediening van on-

geveer 7½ jaar het ons eerste 

leraar na ‘n volgende gemeente 

aanbeweeg en was Lyttelton-

Noord vir ses maande herderloos. 

Die tweede leraar kon ons slegs 

vir 2½ jaar bedien toe hy as gevolg 

van ‘n hartaanval oorlede is terwyl 

hy tennis gespeel het. Sy wedu-

wee en vier jong kinders is deur 

die gemeente versorg totdat hulle 

na elders verhuis het. Lyttelton-

Noord was weer eens vir etlike 

maande sonder ‘n leraar. Die 

mees betekenisvolle en kosbaar-

ste herinneringe sal egter diè op 

geestelike gebied bly. Heel aan die 

begin van ons gemeente se 

bestaan het ons leraar tydens sy 

huisbesoek met elke lidmaat oor 
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geloofsekerhied gepraat. Volgens 

sy getuienis was dit vir hom span-

ningsvolle tye, maar ook van sy 

kosbaarste belewenisse om te kon 

sien hoe die waarhede van God se 

Woord vir mense oopgaan en dit 

vir hulle duidelik word. Ekself het 

ook die voorreg om te kan getuig 

dat ek daar, op twee-en-

dertigjarige leeftyd en reeds 

mamma van twee kindertjies, vir 

die eerste keer in my christelike 

lewe, volkome geloofsekerheid 

ontvang het – ‘n goddelike ge-

skenk wat alles vir my nuut ge-

maak het. Daarna kon daar 

geestelike groei plaasvind en kon 

ek uit diepe dankbaarheid vir so ‘n 

GROOT genade, volgens God se 

wil en deur sy Gees begin lewe. 

Onder die bediening van twaalf 

leraars deur die jare, kan ek as ui-

ters-bevoorregte mede-stigterslid, 

nog steeds hier, terugkyk op ‘n 

herinneringspad met baie geeste-

like en ook ander mooi bakens wat 

die pad verlig en begaanbaar ge-

maak het. Ons kan dit amper as ‘n 

sirkelpad beskryf, want ons het 

weer by die punt uitgekom wat in 

die beginjare as doelwit vir die ge-

meente gestel is, naamlik om ons 

skuld af te betaal, sodat ons meer 

en meer kan doen waarvoor Lyttel-

ton-Noord Gemeente daar is, 

naamlik om die evangelie uit te 

dra. En hier is ons nou – wel nog 

“duskant die draad”, maar gereed 

om te leer om dit te knip   ̶ en aan 

die anderkant uit te reik, na die 

baie mense wat swaarkry – sonder 

hoop en sonder God. 

Soli Deo Gloria!!! 

HERINNERINGE VAN ELSIE     

PIENAAR AAN DIE EERSTE GE-

MEENTEDAE VAN LYTTELTON-

NOORD GEMEENTE 

Dit was die jaar 1941 toe my 

swaer, Andries du Toit, vir my man 

J.P.Pienaar (Pine), destyds nog 

jonk en ongetroud en woonagtig in 

Waterval-Boven, gesê het: “Boetie, 

hulle sit erwe uit in Lyttelton teen 

50 pond per erf! Koop vir jou een – 

dis ‘n belegging!” Sy antwoord 

was: “Vir wat wil ek op daardie ver-

late vlaktes gaan bly?” Min 

wetende dat hy in 1948 met ‘n 

vrou en drie kinders ‘n huis daar 

sou laat bou. 

Toe was Lyttelton reeds uitgelê, 

die strate name gekry en die 

spoorwegstasie Lyttelton was 

gevestig. Treindienste was die 

enigste vervoermiddel. Gou leer 

ons die mense ken, maar spreek 

hulle aan as “Meneer” en 

“Mevrou”, al is hulle jou bure. Baie 

vir mekaar omgegee, siekes be-

soek en poedings weggebring. 

Lyttelton brei so vinnig uit dat Lyt-

telton-Noord Gemeente afgestig 

word in 1961. Gevoelens loop 

hoog en baie weier om af te stig. 

Maar die lewe gaan aan, ten spyte 

daarvan dat die kleinhoewes, 

grensende aan Lyttelton-Noord, 

nog melkerye het, en hulle koeie 

tydig en ontydig uit ons erwe ver-

jaag moes word. Baie strate se 

name word verander (niks nuuts 

nie nè? Red.). So ontstaan Monu-

mentlaan en dis waar die perseel 

van ons nuwe kerk geleë is. Ds 

Grobbelaar en sy vrou word 

beroep as eerste predikantspaar. 

Hulle neem die beroep aan en die 

ontvangs van die jong egpaar met 

drie klein dogtertjies was 25 tot 27 

Augustus 1961. Die bevestiging 

van die nuwe leraar was deur ds 

Louw van moedergemeente waar-

geneem. 

Voor die inwyding van die nuwe 

kerk word dienste in die stadsaal 

gehou. Een oggend was die klein 

Grobbelaartjies baie lastig in die 

diens. Ds Grobbelaar onderbreek 

toe sy preek en sê: “Sal Mevrou 

Grobbelaar asb die kinders uit die 

kerk neem!” 

Die stadsaal was Sondae vol-

gepak en diakens moes dikwels 

ekstra stoele in die paadjies indra. 

Ds Grobbelaar het daarop 

aangedring dat mense nie op die 

punte van rye moet gaan sit nie. 

Ek hoor nog hoe hy Sondag na 

Sondag vra: “Maak asb die rye van 

die middel af vol!”  

Daar is baie moeite gedoen sodat 

die mense mekaar kan leer ken. 

Vrydagaande is gewoonlik gesel-

lige byeenkomste in die stadsaal 

gehou. Dit was baie goed byge-

woon. Almal staan dan in ‘n kring 

om hulself voor te stel. Elkeen 

moet sy naam hardop sê met ‘n 

gepaste assosiasie om mekaar se 

name te onthou. Ek onthou nie al 

die pret nie, maar my man het 

gesê: “Ek is Pienaar, en ek voel 

tog so naar!”  Gepaste bewegings 

van moontlike naarheid is dan ge-

maak tot almal se vermaak. My 

buurvrou, Lizz Lynn (ook nou al 94 

jaar oud), het haar vinger hoog in 

die lug opgesteek, in die rondte 

gedraai, en gesê: “Ek is Lynn, as 

thin as a pin!” So was daar baie 

ander en gou was almal bekend 

en bemind. 

Wanneer nuwe kerkraadslede 

verkies is, het ds Grobbelaar nog 

dieselfde aand elke nuwe lid by sy 

huis besoek en persoonlik in ken-

nis gestel van die beroep as ou-

derling of diaken. In daardie jare 

was daar nog geen internet bank-

dienste nie en diakens moes elke 

maand by elke wykslid kollekteer. 

Ouderlinge het wykslede gereeld 

besoek en veral voor elke nagmaal 

was dit ouderlinge se plig om al-

mal in die wyk persoonlik in kennis 

te stel. 

Na die kerkgebou in gebruik 

geneem is, was daar ‘n sterk en 

groot koor. Elke Sondag het hulle 

gesing en die Here geloof. En toe, 
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in 1964, onder leiding van mnr 

Pieter van Niekerk en bekwame 

orrrelbegeleiding van mev Lizbè 

Barnard word die Kantata Krip na 

Kruis van John Witty uitgevoer by 

twaalf of dertien kerke verskillende 

weke. Hulle het groot roem ver-

werf. Die gemeente was ‘n le-

wendige, singende gemeente tot 

eer van God. Dit was in 1964 en 

ek het ‘n foto van die groep. 

Die eerste katkisante wat in die 

nuwe kerk voorgestel was, is in die 

aand voorgestel en die preekstoel 

was vol blomruikers. Toevallig was 

my seun, Johan, een van die 

groep. Ek eer sy nagedagtenis. 

Behalwe vir Sondagskool, het laer-

skoolkinders ook weekliks Kinder-

krans byeenkomste by  ‘n ge-

meentelid se huis gehad. Ek was 

self ook ‘n “Kinderkrans Juffrou”. 

Ek onthou hoe ek prente van vilt 

gekoop het waarmee ek die By-

belstories visueel op ‘n bord kon 

voorstel. Kinders het nog nie tele-

visie gehad nie en die prente was 

vir hulle wonderlik! 

Die hoërskoolkinders en die jong 

studente het KJV byeenkomste 

gehou waar een van hulle as voor-

sitter gekies is. Hierdie persoon, 

saam met ‘n verkose sekretaresse, 

het weekliks byeenkomste gereël. 

Wonderlike leierskapeienskappe is 

ontgin en ontwikkel. Sondagaand 

na kerk het die jongmense sang-

byeenkomste by verskillende huise 

gehou. Vervoer is vinnig na kerk 

onder hulleself gereël. Ek onthou 

hoe ek dikwels al wat stoel is 

aangedra het om vir almal sitplek 

te kan gee. Dan is Halleluja-liedere 

gesing en die aand is afgesluit met 

koek en tee! So onthou my kinders 

tot vandag toe van die lekker ge-

bak by Tannie Santjie Laubscher, 

by die Pieterses en sovele ander. 

Hierdie “sosiale” geleenthede het 

nogal menige Lyttelton-Noord hu-

welike tot gevolg gehad. 

Vandag is Lyttelton-Noord nie 

meer so jonk nie, maar ek kan met 

groot dankbaarheid terugkyk na ‘n 

leeftyd van geluk in ‘n wonderlike 

geseënde gemeente. Wat ‘n voor-

reg om te kan sê: “Ek is ‘n ge-

meentelid van Lyttelton-Noord.” 

S E N D I N G N U U S 

Ingestuur deur Betsie de Wet 

1.  DOROTHEA-SENDING 

Dankie vir die voorreg om met u te 
deel wat in ons harte is. 'n Groot 
aantal van ons vriende stap al vir 
baie jare saam met ons. Ons kan 
net die Here dank vir u gebede en 
die impak wat u gemaak het deur 
saam met ons hande te vat in hier-
die saak. Soos die jare kom en 
gaan, kan veranderinge in die 
Sending plaasvind, maar die roep-
ing, doel en die oogmerk het nie 
verander nie. 

Die hartklop van die Dorothea-
Sending is nog steeds daarin ge-
sentreer om die "wonderlike evan-
gelie van ons Here Jesus Christus 
te verkondig aan die sondaar en 
hulle te bereik." Ons kan getuig dat 
die waarheid van die evangelie 
nog steeds die krag van God is tot 
redding vir elkeen wat glo. Ons het 
die vreugde om die Woord van 
God te saai, maar ook om die 
vrugte te kan pluk. Ons doen dit in 
die geloof met die oortuiging dat 
God, deur sy Heilige Gees, mense 
se harte sal aanraak, hulle sal oor-
tuig van sonde en hulle na Chris-
tus sal lei. Dankie dat u dit met ons 
deel. 

In hierdie uitgawe van ons nuus-
brief deel ons 'n paar van ons 
planne vir 2015 met u. Ons het die 
Here nodig om voor ons uit te 
gaan en saam met ons te wees 
waar ons op 'n spesiale manier 
uitreik na die Afrika-kerke. Ons 
vertrou op die Here vir 'n nuwe 
vennootskap met hierdie kerke. 
Bid assbeblief dat God ons po-
gings om Afrika te bereik en te 
evangeliseer sal seën; hetsy deur 
literatuur, die radiogolwe, predi-

king, onderrig of op ander maniere 
waar ons saamwerk om God se 
koninkryk te bou. Bid saam met 
ons dat God verheerlik sal word, 
dat Hy ons sal lei elke tree van die 
pad, vir Goddelike wysheid en vir 
oop deure ten opsigte van die 
bogenoemde sake wat Hy op ons 
harte gelê het. 

Ons is baie bewus daarvan dat 
baie van ons vriende spesiale be-
hoeftes en persoonlike uitdagings 
in die gesig staar. Mag God u seën 
en u volgens u behoeftes versterk. 

"Roep My aan, en Ek sal jou ant-
woord en jou bekend maak groot 
en ondeurgrondelike dinge wat jy 
nie weet nie" (Jer 33:3). 

[Deur Zandra Nel, Mede-Direkteur] 

DOROTHEA-SENDING  BY-

BELKOLLEGE 

Planne en uitdaging 

In ons harte loof en aanbid ons die 
Here vir sy goedheid, genade en 
guns wat ons nie verdien nie. God 
het vir mnr Hans von Staden, die 
stigter van die Sending, die visie 
en roeping gegee om die mense 
van Afrika in Suider-Afrika te evan-
geliseer. Die Bybelkollege is uit 
hierdie visie gebore met die doel 
om evangeliste op te lei en toe te 
rus om deel te wees van hierdie 
visie van die Dorothea-Sending. 
Deur die genade van God het Hy 
vir meer as 72 jaar die Sending in 
stand gehou. Steven Lungu sal die 
gasspreker by ons  verjaardag 
hierdie jaar wees. Die Here het 
hom baie jare gelede deur die 
werk van die Dorothea-Sending 
gered. 

Liewe vriende, soos ons aan u 
skryf, weet ons dat u deel was en 
nog steeds deel is van hierdie 
roeping en visie wat die Here ons 
gegee het. U gebede en donasies 
het ons in staat gestel om voort te 
gaan met hierdie bediening. 
Dankie vir u gehoorsaamheid aan 
die Here in hierdie verband en 
veral vir die tyd wat u afstaan om 
vir ons te bid. Dankie ook aan al-
mal wat reeds of nog steeds by-
draes tot hierdie bediening maak. 
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Ons kan u net bedank en vir God 
vra om u te seën. 

By 'n onlangse vergadering van 
die Raad is daar besluit dat die By-
belkollege op verskillende maniere 
opgegradeer sal word in 2015 en 
weer in 2016 sal heropen. Die 
dosente sal aktief deelneem aan 
hierdie opgradering. Hulle sal hier-
die tyd gebruik om die Dorothea 
Bybelkollege wyer bekend te maak 
as 'n Bybelkollege vir beide voltyd-
se en deeltydse studente. Die op-
gradering sluit die aanpassing van 
kursusse in sodat dit 'n wyer en 
groter mate van formele erkenning 
kan verseker. 

Die Raad van die Dorothea-
Sending het ook besluit dat sy 
werkers in al die velde en lande 
versoek sal word om uit te reik na 
die evangeliese Afrika-kerke om 
die werksaamhede van die Sen-
ding meer spesifiek onder hulle 
aandag te bring. Oor die afgelope 
paar dekades het die Afrika-kerke 
vermenigvuldig, ontwikkel en aan-
sienlik gegroei. Dit is ons gebed 
dat, in ons pogings om siele wat 
verlore is, te bereik, die Here deu-
re sal oopmaak in kerke wat dit 
moontlik sal maak om mekaar 
wedersyds te versterk en te onder-
steun. Sodoende kan dan ook 
aangedui word in watter rigting die 
Sending van hulp kan wees, en 
omgekeer. Verder is dit ons gebed 
en begeerte dat dit sal lei tot meer 
voorbidders met 'n las om te bid vir 
ons werk. 

"Red die wat na die dood gesleep 
word, en die wat na die slagbank 
wankel, hou hulle tog terug" (Spr 
24:11). 

ONS  MEDIA  DEPARTEMENT 

Belangrikheid van Christelike 

Literatuur 

Die literatuur-afdeling is 'n belang-
rike deel van ons Sending. Chris-
telike literatuur is tot 'n groot mate 
'n middel om mense te bereik met 
wie ons nie kan kommunikeer nie. 
Dit kan geneem word na verskeie 
gebiede en ons het geen idee hoe-
veel mense dit sal bereik nie. 

Mense moet die waarheid van die 
evangelie leer ken. Deur dit te 
doen, kan ons die verspreiding en 
die oordra van valse inligting deur 
valse leraars afweer. 

Deur die korrespondensie By-
belstudie word nuwe Christene ge-
help om geestelik te groei. Baie 
ongelowiges het die Here Jesus 
leer ken deur die lees van traktate 
wat aan hulle oorhandig is. Ons 
druk literatuur vir gebruik in Ma-
lawi, Mosambiek, Suid-Afrika, 
Zambië en Zimbabwe. 

Radio-werk 

Sedert ons in 1978 begin het met 
die uitsaai van radioboodskappe te 
Trans Wêreld Radio (TWR), het 
ons gesien en gehoor van siele 
wat gered is en tot die koninkryk 
van die hemel toegevoeg is. Toe 
die Mosambiekse grense gesluit 
was vir die evangelie, was die ra-
diogolwe in staat om deur die 
grense te dring en kon baie luis-
teraars die saligmakende kennis 
van die Here Jesus Christus hoor. 

Met dankbaarheid het ons gehoor 
van getuienisse vanuit Mosambiek 
hoe die bekeerlinge op Dinsdag- 
en Woensdagaande bymekaarge-
kom het rondom 'n radio, om te 
luister na die evangelie. Hulle het 
hulself die "Dorothea Kerk" ge-
noem. Op hierdie manier is siele 
gered deur die prediking van die 
evangeliste van die Dorothea-
Sending. 

Programme is geproduseer in 
Chichewa om die Chichewa-
sprekende mense van Malawi te 
teiken. Dit kan ook in die suidelike 
en oostelike provinsies van Zam-
bië gehoor word. Ons het gehoor 
van baie mense wat hul lewens 
aan die Here Jesus gegee het in 
hierdie lande. Ons onthou 'n dag 
wat ons gepreek het in 'n sekere 
dorp in die oostelike provinsie van 
Zambië. Toe is ons voorgestel aan 
mense wat baie opgewonde gesê 
het: "Uiteindelik kan ons die 
predikers van die program 
Mphatso ya Mulungu (gawe van 
God) van Trans Wêreld Radio ont-
moet". God was baie getrou in die 

loop van hierdie radioprogramme. 
Dit is Hy wat die kosbare siele red. 
Deur Sy genade was ons in staat 
om baie mense te bereik. 

Veranderinge: Daar is 'n paar ver-
anderinge gemaak by TWR in ver-
band met ons programme. Dit was 
altyd uitgesaai op kortgolf en hulle 
kon in daardie tyd verskeie plekke 
bereik. Daar word nou 'n paar 
probleme ondervind met die kort-
golfsender in Malawi. As gevolg 
hiervan moet hulle nou hoofsaaklik 
op FM uitsaai. Dit beteken dat die 
luisteraars in Zambië en in som-
mige dele van Malawi nie ons 
boodskappe kan hoor nie. 

TWR het egter die voordeel met 
die FM uitsendings dat die uitsen-
dings duideliker is en 'n mens 
makliker kan inskakel. Gelukkig 
kan luisteraars van Tete, in Mo-
sambiek, nog steeds inskakel en 
die boodskappe hoor. 

Nuut: Goeie nuus vir Zambië is 
dat daar programme in Bemba 
geproduseer gaan word. Dit is 'n 
taal wat meestal in die Koper-
streek en die noordelike Luapula 

provinsies gepraat word. 

Suid-Mosambiek: TWR saai daar 
uit in Shangaan (Tsonga) en hier-
die programme sal steeds voort-
gaan. Die enigste veranderinge 
wat gemaak is, is dat die 
boodskappe op Dinsdae van 18:30 
tot 19:00 uitgesaai word en 
Woensdae op dieselfde tyd her-
haal word. Ons sien uit daarna om 
saam met twee kleiner radiosta-
sies in Chokwe, naamlik Radio 
Macia en Radio Hlavuko te werk. 
Ons is besig met eksperimentele 
programme wat bewys het dat dit 
werklik doeltreffend is. 

Gebedsversoeke: 

Dank God vir die voortgesette ver-
houding wat ons met TWR het. 

Dank Hom vir die geleentheid wat 
ons ondersoek wat ons in staat sal 
stel om Bemba-programme te ver-
skaf vir uitsending. 

Bid dat meer kanale sal oopgaan 
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sodat meer en meer mense in 
staat sal wees om in te skakel by 
TWR. 

"So, sê Ek vir julle, is daar blyd-
skap voor die engele van God oor 
een sondaar wat hom bekeer" (Luk 
15:10). 

VERSLAG  VANUIT  DIE       

HOSPITAAL 

As 'n Sending was daar 'n tyd dat 
ons swaar belas was om te bid vir 
die Venda-mense. Een van ons 
oorlede werkers het gevoel die 
Here roep haar om onder hulle te 
werk. Sy en medewerkers het 
Venda besoek en uitgereik met die 
evangelie. Siekte het haar egter 
verhinder om voort te gaan met 
hierdie taak. Die geestelike nood 
onder die Venda-mense is ook 
gedeel met ons voorbidders. Nou, 
baie jare later was dit asof die 
Heilige Gees my [Zandra Nel] her-
inner aan daardie tye van gebed. 
Baie onlangs was dit my voorreg 
om aan drie verskillende Venda 
vroue die evangelie te bedien. Dit 
alles in een week. Hul babas was 
in die hospitaal. Twee van hulle het 
tot die reddende geloof in die Here 
Jesus Christus gekom. Beide van 
hulle was blootgestel aan die le-
ring uit die Woord van God, maar 
was nog nie by die punt waar hulle 
die besluit geneem het om die 
Here aan te neem en Hom te volg 
nie. Die behoeftes van hul babas 
is egter deur die Here gebruik om 
hulle by hierdie punt te bring waar 
hulle hul harte vir Hom oopgemaak 
het. Hulle getuig dat hulle nuwe 
mense geword het in Christus Je-
sus. Die derde moeder het reeds 
'n duidelike getuienis en 'n le-
wende verhouding met die Here 
gehad. Ek is getref deur die feit dat 
alhoewel hierdie drie moeders 
afkomstig was van verskillende ge-
biede in Venda, hulle blootgestel 
was aan die waarhede van die 
Woord van God. Slegs die 
ewigheid sal ons die krag van ge-
bed openbaar. Mag u hierdeur 
aangemoedig word om voort te 
gaan om te bid dat God se konink-
ryk mag kom. 

VERSLAE  UIT  DIE  VELD 

Tete, Mosambiek:  Die Tete-span 
het saam met die Malawi-span na 
Angonia gegaan. Angonia is 12 km 
van die hoofpad af. Hoewel hulle 'n 
uitdagende tyd gehad het as 
gevolg van die swaar reën, het 
baie mense na die byeenkomste 
gekom om die Woord van God te 
hoor en het 55 mense hul lewens 
vir die Here gegee. Die bediening 
aan die kinders was ook vrugbaar. 
Die hoofman wat hulle ontvang 
het, was nie 'n Christen nie, maar 
op die vierde dag van die uitreik 
het hy Christus aangeneem as sy 
persoonlike Verlosser. Hy het selfs 
'n stuk grond aangebied dat 'n kerk 
gebou kan word. Sy naam is hoof-
man Kungwa. 

Die boekie "Wees 'n Lewende Lid-
maat", is versprei onder die 
bekeerlinge. Hierdie boekie is 'n 
doeltreffende instrument in beide 
Malawi en Mosambiek. Dit het 
daartoe bygedra om te help dat 
sommige kerke in getalle 
toegeneem en geestelik gegroei 
het. Sommige ander christelike 
groepe maak ook gebruik van die 
boekie. Die Zambezi Evangeliese 
Kerk het 'n twee-dag seminaar 
georganiseer in Tete vir later die 
jaar waar hullle leiers en aktiewe 
lidmate verdere lering uit die 
boekie kan ontvang. 

Chokwe, Mosambiek:  Die span 
het 'n leierskapseminaar by die 
Gemeentes van Christus kerk ge-
hou van 24 tot 28 November 2014 
en ongeveer 100 leiers uit verskil-
lende kerke het dit bygewoon. 
Hulle was baie beïndruk met die 
lering wat hulle ontvang het. Die 
meeste van hulle het getuig dat 
hulle baie geleer het en nou nuwe 
gedagtes met hul lidmate gaan 
deel. Diegene wat met geskeurde 
en verslete Bybels gekom het, het 
nuwe Bybels ontvang. Hierdie 
seminare het hulle baie gehelp in 
hul persoonlike en geestelike lewe. 
Bron:  Dorothea-Nuus, Nuusbrief van die Dorothea-Sending, 
No 1/2015; Adres: Posbus 911024, Rosslyn 0200; Telefoon : 
082 896 7960; e-pos: office@dorothea.org.za; Web: 
www.dorothea.org.za; Bankbesonderhede:  Dorothea 
Mission, Standard Bank; Rekeningnommer:  011030801  

Takkode:  010145 

 

2.  JERIGO  MURE 

VISIE EN MISSIESTELLING 

Jerigo Mure Internasionaal fokus 
daarop om intersessors (in Suid-
Afrika en wêreldwyd) in 'n gebeds-
netwerk saam te snoer om te bid 
vir herlewing, wêreldwye evan-
gelisasie en die onbereiktes. 

VISIE:  Om die liggaam van Chris-
tus te mobiliseer om 'n huis van 
gebed vir al die nasies te wees. 

MISSIESTELLING:  Om die lig-
gaam van Christus te mobiliseer, 
in te lig en toe te rus om effektief te 
bid vir die uitvoering van die Groot 
Gebod en die Groot Opdrag, tot 
uitbreiding van die Koninkryk van 
God. 

MAAR GOD …. 

Bidders 

Ons bid omdat God ons oproep 
om te bid. Omdat God se troon 'n 
troon van genade is waarheen ons 
kan kom om gehelp te word . En 
ons bid omdat ons en gelowiges 
uit al die eeue kan getuig dat God 
gebede beantwoord. Daar is een 
persoon uit die geskiedenis wie se 
lewe ons elke keer weer tot gebed 
aanspoor. Ek wil graag kortliks wys 
op twee dinge wat ons uit die lewe 
van Elia kan leer. 

Eerstens het Elia geleef in die tyd 
van 'n goddelose koning en 'n selfs 
meer goddelose koningin: Agab en 
Isebel. Die Skrif sê dat geen 
koning voor hom so goddeloos 
soos Agab was nie. Dit was 'n 
donker tyd in die land se ge-
skiedenis. Die god Baäl wat met 
seksuele oreinheid en geweld ver-
bind word, is aanbid. Mense het 
hulle rug op die God van Israel 
gedraai. In hierdie situasie stuur 
God 'n man na hierdie goddelose 
koning en sy vrou: Elia. 'n Gewone 
man sê Jakobus 5:17. Ons lees in 
1 Kon 17:1 dat Elia voor Agab 
gaan staan en gesê het: "Die God 
voor wie ek staan….." Dit kan ook 
vertaal word met: "Die God in wie 
se teenwoordigheid ek staan…." 
Dit beteken dat Elia eintlik sê: 
"Agab, ek is meer bewus van God 
se teenwoordigheid as van jou, jou 
vroue en julle goddeloosheid en 
mag." 

mailto:office@dorothea.org.za
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Dit is die soort manne en vroue 
wat ons vandag nodig het, Chris-
tene wat kan sê: "Die God in wie 
se teenwoordigheid ek staan … ek 
praat namens Hom en sy teen-
woordigheid is oneindig groter as 
enigiets wat my kan of wil inti-
mideer: mense in gesagsposisies, 
mense met geleerdheid of geld, 
mense met mag, geweldenaars en 
bose mense. Elia was net 'n 
"gewone mens", maar wat hom an-
ders gemaak het, is dat hy in die 
teenwoordigheid van God geleef 
het. Die teenwoordigheid van God 
was vir hom 'n groter realiteit as 
die teenwoordigheid van enige 
mens. Dit was omdat Elia hierdie 
"God-bewustheid" in hom omgedra 
het, dat God hom kon vertrou om 
vir 'n uiters goddelose koning 'n 
goddelike boodskap te gaan gee. 
Dit het hom die geloof gegee om 
te bid en te weet dat God sal ant-
woord. 

Baie van ons wil vandag "profete" 
en "apostels" wees. Ons wil "groot 
dinge" vir God doen, ons wil graag 
'n verskil maak. Maar te min van 
ons leef in die bewuste 
"teenwoordigheid van God". Wan-
neer ons nie God se teen-
woordigheid ken en daarin leef nie, 
is ons op die ou end net van ons 
eie teenwoordigheid bewus en dit 
maak ons "self" bewus. En "self" 
diskwalifiseer ons altyd om God se 
verteenwoordigers te wees en 
daar is geen krag in die "self" om 
die werk van God te doen nie.  

Die volgende is 'n tweede belang-
rike opmerking oor Elia se lewe. 
Lees 1 Kon 17 en 18. Sien hoe die 
kraaie elke dag vir Elia brood en 
vleis gebring het. Let op die ver-
haal van die weduwee en die 
oliekruike. Hoor hoe skreeu die 
Baälpriesters en kyk na die vuur 
wat uit die hemel val en die altaar 
en die brandoffer op die altaar 
verteer. Loop saam met Elia tot   
bo-op die berg en sien hoe hy 
gaan sit en 7 keer bid totdat die 
reën kom. As jy mooi kyk, sal jy 
sien hoe hy opstaan en begin 
hardloop, vinniger as wat koning 
Agab met sy wa en perde kan 
jaag. Maar net daarna lees ons die 

volgende: “Toe het Isebel 'n 
boodskapper na Elia toe gestuur 
om vir hom te sê: 'Mag die gode 
my om die lewe bring as ek nie 
môre teen hierdie tyd met jou ge-
maak het soos jy met die profete 
nie.' Elia het bang geword en vir sy 
lewe gevlug. Toe hy by Berseba in 
Juda kom, het hy sy slaaf daar ag-
tergelaat. Hy self het egter 'n da-
greis ver die woestyn in gegaan. 
Daar het hy onder 'n besembos 
gaan sit en gewens hy gaan dood. 
Hy het gesê: ‘Nou is dit genoeg, 
Here! Neem my lewe, want ek is 
niks beter as my voorvaders nie.’ 
Toe het hy onder 'n besembos 
gaan lê ….” (1 Kon 19:2-5). 

Na al die wonderwerke en magtige 
dade van God wat hy oor jare 
beleef het en in die voorafgaande 
24 uur gesien het, het iets gebeur 
wat hom vreesbevange gemaak 
het. Hy het geluister na Isebel se 
dreigemente en boosheid en dit 
het vir hom 'n groter werklikheid 
geword as God se teen-
woordigheid. So lank as wat hy in 
die realiteit van God se teen-
woordigheid geleef het, was won-
derwerke moontlik, was daar 
oorwinning oor die bose, vuur uit 
die hemel en antwoorde op gebed. 
Die oomblik toe Elia egter begin 
fokus op die "realiteit" van aardse 
mag en boosheid, kon hy nie bid 
nie, het hy moed verloor en ge-
wens hy kon sterf. Laat ons van 
Elia leer: leef in die teen-
woordigheid van God. Sorg dat 
niks in jou lewe 'n groter realiteit is 
as die teenwoordigheid van God 
nie. 

Net soos in die lewe van Elia, 'n 
gewone mens, is dit moontlik om 
die teenwoordigheid van God te 
leef, maar laat ons onthou dat, net 
soos Elia, ons die bewustheid van 
die teenwoordigheid van God kan 
verloor. 

Mag God se teenwoordigheid vir 
ons 'n groter realiteit wees as die 
mag en brutaliteit van die bose 
wanneer ons gedurende Junie en 
Julie gaan bid vir deurbrake in die 
lewens van Moslems en Hindoes. 
Mag ons bewus wees van God se 
teenwoordigheid wanneer ons in 

Augustus en September gaan bid 
vir geestelike herlewing in die kerk. 
Mag ons met 'n geloof bid soos 
wat Elia gebid het  ̶  gebed gebore 
uit die teenwoordigheid van God.  

(Deur Bennie Mostert, Besturende 
Direkteur: Jerigo Mure Internasio-
nale Gebedsnetwerk.) 

WAAROM  MOSLEMS  NA       

JESUS  TOE  KOM 

In die laat 1960's was daar 'n groot 
beweging na Christus toe onder 
die Javane in Indonesië ná die 
konflik tussen Moslems en Kom-
muniste. Daar was soortgelyke be-
wegings in Noord-Afrika en Suid-
Asië asook kleiner bewegings op 
ander plekke. 

Die aantal nuwe Christene oorskry 
elke jaar die groei in Moslems se 
getalle, al is die jaarlikse groei-
koers hoër vir Moslems (1,81 %) 
as vir Christene (1,23 %). 
Gedurende die laaste eeu het 
Christene teen 'n stadiger koers 
gegroei as Moslems met Moslems 
wat in die tyd vermeerder het van 
12 % tot 21 % van die wêreld-
bevolking. Die Christendom het 
meer volgelinge as Islam. Nogtans 
sal meer mense jaarliks Christene 
moet word om ongeveer 'n derde 
van die wêreldbevolking te bly. 
Moslems groei in sub-Sahara Af-
rika en onder Afrika-Amerikane 
deur bekering, maar elders is die 
groei meestal deur geboorte of im-
migrasie. Die hoofgroei vir protes-
tante, veral evangeliese en 
pinkster-protestante, is deur beke-
ring. 

Wat beïnvloed Moslems om vol-

gelinge van Christus te word? 

Hulle sien 'n geloof wat uitgeleef 
word: Moslems sê dat Christene 
se leefstyl hulle beïnvloed het en 
na Jesus getrek het en laat besluit 
het om Hom te volg. 

Antwoord op gebede: Die tweede 
belangrikste invloed was die krag 
van God in die beantwoording 
van gebed en genesings. Erva-
rings van God se bonatuurlike in-
grype neem dikwels toe nadat 
Moslems besluit het om Christus 
te volg. Saam met genesing, het 
bevryding van demoniese magte 'n 
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keuse vir Jesus tot  gevolg. 

Ontevredenheid met Islam: Die 
derde grootste invloed wat ge-
noem word, is die ontevreden-
heid met die tipe Islam wat hulle 
leef. Hulle is ontevrede met die 
Qur'an wat volgens hulle die oor-
deel van God meer beklemtoon as 
sy liefde, al sê die Qur'an hy het 
hulle lief wat hom liefhet (3:31). 

Visioene en drome: Soos met 
Paulus en Cornelius in Handelinge 
speel visioene en drome 'n rol in 
die bekering van baie Moslems. 
Meer as 27 % van Moslembekeer-
linge het drome of visioene gehad 
en wonderwerke beleef voor hulle 
bekering: 40 % tydens bekering en 
45 % daarna. Baie Moslems sien 
drome as 'n skakel tussen die sig-
bare en onsigbare wêrelde en vi-
sioene en drome voor bekering lei 
Moslems dikwels om 'n Christen of 
die Bybel te raadpleeg. Dikwels 
straal die persoon in die visioen lig 
uit, en dra wit klere. En hulle 
herken Hom as Jesus. 

Die Boodskap: Die evangelie-
boodskap, veral sekerheid van 
verlossing en vergifnis, is ook 'n 
belangrike aantrekkingskrag vir 
Moslems. 

Die Bybel: Die volgende aantrek-
kingskrag vir Mosmlems is die 
geestelike waarhede in die By-
bel. Die Qur'an noem dat die Tora, 
die Psalms en die Evangelie 
(normaalweg verstaan as die 
Nuwe Testament) van God af kom, 
maar dat daar met hierdie geskrifte 
gepeuter is. Ten spyte daarvan 
vind hulle dit dikwels boeiende 
leesstof en ontdek waarhede 
daarin wat hulle weet van God af 
moet kom. 

Die liefde van Christus: Wat veral 
aantreklik vir Moslems is, is die 
liefde van Jesus bewys deur Sy 
lewe en leringe. Wanneer Chris-
tene, verander deur Christus se 
liefde, in 'n liefdevolle gemeenskap 
leef, spreek baie Moslems die be-
geerte uit om deel te wees van so 
'n gemeenskap. 

Onbewuste invloede: In die 
meeste gevalle het deelnemers nie 
gesê dat politieke of ekonomiese 

omstandighede hulle besluit 
beïnvloed het nie. Maar dit was nie 
moeilik om waar te neem dat 
Iraniërs, Pakistani's, Afghane, 
Bangladesji's en Algeriërs meer 
ontvanklik was nadat hulle poli-
tieke onrus beleef het of die 
Islamitiese Wet op hulle afge-

dwing is nie. 

(Geskryf deur J Dudley Wood-
berry. Artikel verkort.) 
Bron:  Jerigo Mure – Daaglikse Gebedsgids – Junie-Augustus 
2015; Telefoonnr: 012 365 3213; e-pos: info@jwipn.com; 
webblad: www.jwipn.com. Bankbesonderhede: ABSA; 
Rekeningnaam: Jericho Walls, Rekeningnr: 15 0017-2688, 

Takkode: 632005. 

BRIEF UIT MADAGASKAR 
 
Liewe Vriende, 
Ek is veilig terug uit Madagaskar , 
maar het teen die einde van my 
besoek daar 'n gogga opgetel wat 
aanvanklik net  'n lastige droë 
hoes was (en steeds is) maar na 
so 2 dae hier, teen Donderdag 4 
Junie, het dit vererger. Ek was 
sonder enige energie, uitgeput en 
kos het 'n wrang smaak vir my ge-
had vir 'n aantal dae. Al hierdie 
simptome het ek elke keer met die 
vorige tifoiedkoors-aanvalle beleef. 
Daar was met tye ook koors en die 
dr. het medisynes voorgeskryf en 
ek was toe sedertdien by hom,  
maar gister is ek met erge koue-
koors bed toe,  wat ons malaria 
laat vermoed het. Wat ook al dit is, 
dis 'n vreemde besigheid. Ergste is 
dat van my goed stilstaan. 
Dank dat die opleiding  sowel as 
die kerkplantingsprojekte op dreef 
is. Die een span in die noorde het 
al gesukkkel met 'n paar sake 
maar darem boer hulle nie agteruit 
nie. Ons kort ook salaris vir die 
een nuwe kerkplanter wat die si-
node daar versoek het ons ook 
moet aanstel. Die jongman vorder 
en wou nou onlangs so 100 mense 
doop, maar is toe deur 'n dorpsge-
biedamptenaar verhinder wat nie 
die Here ken nie. Hullle is besig 
om die saak op te volg. 
Bid asb ook vir die huidige vrag 
opleidingsmateriaal (29 bokse) 
wat, D V, môre na Madagaskar 
vlieg. Dit was nou baie voorberei-
dings en daar was naelbyttye, 
maar ons is dankbaar vir sover en 
vir die invoerproses wat vroeg vol-

gende week geskied. Daarvan-
daan is dit veld toe, waarvoor ons 
ook jullle gebede vir effektiewe 
opleiding sal waardeer. 
Bybelprojek 5000: Ons moet eers-
daags 'n nuwe bestelling plaas 
maar sover het nog min fondse 
ingekom. Bid asb vir leiding en 
voorsiening. Ek het heelwat ver-
soeke  vir Bybels nou weer tydens 
my besoek daar gekry. 
Ons is besig met beplanning om 'n 
nuwe kerkplanterspan in die 
noorde op die been te begin kry. 
Die Here was baie goed deurdat 
ek nou daar 'n nuwe goeie ko-
ordineerder raakgeloop het en het 
al 'n paar take vir hom begin gee 
ter voorbereiding. Bid asb. vir die 
res van die 4 of 5 lede wat gekies 
moet word, vir samewerking met 
die kerkstrukture, vir fondse om 
hulle aanvanklik te finansier, ens. 
Saam in Sy diens, 
Wolf Cilliers. 
 

HELP DIENSSENTRUM 
Ek het in die Dienssentrum se 
nuusbrief Silwer Bulletin gelees 
dat hulle hul subsidie verloor het 
en daarom planne moet maak om 
die verlore geld op ‘n ander manier 
in te samel. Ek het vir Sandra 
Theron, bestuurder, gevra om vir 
ons meer inligting te gee. Hieron-
der volg haar briefie. Help tog asb 
waar jul kan.  D. K. 
 
Goeie dag! 
  
Baie dankie vir die voorreg om ons 
dienste met julle te kan deel en 
ook ons behoeftes te kan uitlig. 
Lyttelton Dienssentrum probeer 
om ouer persone solank as 
moontlik onafhanklik te laat 
funksioneer. Ons lewer ’n ver-
skeidenheid van dienste aan ons 
lede, teen ’n minimale ledegeld 
van R70 per jaar. Ons probeer om 
ook ons dienste so goedkoop 
moontlik te lewer. 
Na vele gesprekke met die 
Departement Social Development, 
het ons besluit om ons kontrak met 
hulle te kanselleer aangesien ons 
nie aan die vereistes wat hulle stel, 
kan voldoen nie. Dit is met groot 
bekommernis wat ons maar die 

mailto:info@jwipn.com
http://www.jwipn.com/
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subsidie moet groet. Daar word 
van ons verwag om die 
Dienssentrum soos 'n kleuterskool 
te bedryf. Lede moet soggens 
tussen 8 en 9 aanmeld. Daar moet 
dan ‘n ontbyt bestaande uit 'n 
broodjie met konfyt as ontbyt 
aangebied word, daarna moet lede 
besig gehou word met aktiwiteite 
tot en met ongeveer 12 uur 
waarna 'n middagete bedien moet 
word en dan eers kan lede na 
hulle eie blyplekke terugkeer.  
Daar word verwag dat hierdie 
program 5 dae per week sal 
geskied alvorens subsidie betaal-
baar sal wees. Met baie baklei, 
vergaderings en smekings is dit 
wat hulle van ons verwag en is 
hulle nie bereid om enige 
toegewings te maak nie. 
 Ons is dus besig om na die 
toekoms te kyk hoe om hierdie 
tekort aan fondse aan te vul, 
sonder om te veel ekstra las op 
ons lede te laai. Ons is dus nou 
nog meer as voorheen aangewese 
op inkomstes vanaf ons straat-
markprojekte. Om dit dus 'n hup-
stoot te gee, benodig ons vry-
willigers om ons daarmee te help.  
Daar word slegs van 'n persoon 
verwag om ons een Saterdag per 
maand te help en dan slegs vir ‘n 
paar ure. Enige persoon is welkom 
om te kom help. Dit sal so 
wonderlik wees as van die lede se 
kinders of dalk kleinkinders of 
vriende van Lyttelton Dienssen-
trum ons kan kom help met die 
bak van pannekoek en jaffels. Ons 
hoop en glo dat ons hierdeur die 
tekort aan fondse sal kan uitwis, 
asook die uitbreiding van verdere 
pogings vir donasies, veral aftrek-
orders, ten gunste van die 
etefonds van Lyttelton Diens-
sentrum kan bewerkstellig. 
 Graag wil ek ook vra dat julle 
asseblief êrens 'n groot knoop sal 
maak om ons Expo in Oktober te 
boekmerk. Dit beloof om regtig 'n 
heerlike 3 dae van opwinding te 
wees. Daar gaan ‘n teetuin wees 
met heerlike koffie/tee en melktert.  
Daar sal ook met gereelde inter-
valle interessante praatjies wees 
oor siektes soos Alzheimers, Par-
kinsons, diabetes, beroerte en 

kanker. Bloeddrukke sal gemeet 
word, en GI-toetse sal beskikbaar 
wees. Daar sal ook elke dag 
vermaak in die saal aangebied 
word. Die program sal so gou 
moontlik bekend gestel word.   
  
Sandra Theron. 
 
N.S. Daar bestaan ‘n fonds waaruit 
etes vir bejaardes geborg word. U 
kan bydra daarvoor. Die bankbe-
sonderhede vir hierdie fonds is 
soos  volg: Lyttelton Dienssentrum, 
ABSA Lyttelton, Rek. no. : 
600911309. Indien u ‘n bydrae 
maak, dui u naam duidelik aan. 
Die verwysing vir die bydrae is: 
borg ete. 
 

LEWE VANDAG 

OMGEE-VROUE BYEENKOMS 

Met ons Omgee-Vroue se by-

eenkoms op Saterdag 20 Junie het  

ons weer heerlik saam gekuier  om 

‘n koppie tee en koek. Maar die 

hoogtepunt was die opbouende en 

opheffende toespraak van Dr 

Madeleine Nolte, Hoof van Stu-

dente Ondersteuning by die Uni-

versiteit van Pretoria. Sy is reeds 

vir 28 jaar by die universiteit en 

ons kan dankbaar wees dat so ‘n 

inspirerende en bekwame Chris-

tenvrou aan die hoof staan van 

student-ondersteuning by so ‘n 

groot opleidingsinstansie. 

Maar die klem het eintlik geval op 

ons, die ouer, wyser vrouens wat 

in ‘n unieke omgewing leef en 

bestaan. Dr Madeleine het daarop 

gefokus dat ons nie net in ‘n 

unieke omgewing bestaan nie, 

maar dat ons elkeen uniek is en 

dat ons ook elkeen unieke gawes 

besit. Dit is ons taak om hierdie 

unieke gawes tot eer van die Heer 

en tot uitbreiding van sy koninkryk 

te gebruik. Ons is nie almal kam-  

pioen koekbakkers of blomme-

rangskikkers nie. Ons is ook nie al-

mal gemaklik om voor gehore op 

te tree nie, maar dit beteken nie 

dat ons nie ‘n verskil kan maak 

nie. Ons kan selfs in die klein 

dingetjies ons gawes gebruik. Sy 

het ons afgevra of ons “vrotkolle” 

is, wat altyd kerm en kla? Of is ons 

“sonkolle” wat ‘n verskil in mense 

se lewens maak? Sy vra dat ons 

nie onsself met ander moet verge-

lyk nie, maar net moet doen wat 

ons hand vind om te doen. Ons 

pad kruis elke dag dié van ander 

mense – sommige oor ‘n langer 

tydperk – ander net vlietend. Ons 

kan ‘n verskil maak in elke mens 

se lewe met wie ons te doene het. 

Elke dag is ‘n geskenk van God en 

ook elke geleentheid wat Hy ons 

bied.  Elke dag is ‘n avontuur. 

Maak gebruik van al die geleent-

hede wat oor ons pad kom. 

Dr Madeleine eindig haar 

toespraak deur die volgende verse 

vir ons voor te lees: Spreuke 

15:15: ”Dit gaan altyd sleg met ‘n 

bedrukte mens: die blymoedige 

mens se hele lewe is ‘n fees”. 

Spreuke 17:22: ”‘n Vrolike mens is 

‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige 

mens raak uitgeput”. 

Ons moet onsself afvra: Is ek ‘n 

“sonkol” of ‘n “vrotkol” in die ge-

meenskap? 

SONKOL! 
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Baie dankie aan Fransina en Lin-

die Kruger wat die geskenke vir 

Vadersdag voorberei het. Dit het 

baie mooi gelyk onder Jaco Kriek 

se mooi Bonsai. Dankie ook aan 

Anna Rautenbach wat vir ons die 

koeke geskenk het vir die tee. 

Daar is ook nuus van ons manne 

se kant. Corrie Roets het ‘n 

skenking van plaveistene ontvang 

van MVA Stene  vir die herstel van 

die plaveisel om die kerk. Wat ge-

skenk is, sal egter net ‘n derde van 

die plaveisel kan verbeter. Daarom 

sal daar hard gewerk moet word 

om die res van die plaveistene aan 

te koop. Natuurlik is daar ook se-

ment en ander goeters nodig om 

die taak te kan voltooi. Ons wag in 

spanning om te hoor wat hulle 

verder in die mou voer en dank 

hulle vir wat reeds bereik is. Daar 

is natuurlik ook hande-arbeid no-

dig om die werk op die goedkoop-

ste manier af te handel. Enigeen 

wat bereid is om te help, moet asb 

sy besonderhede aan Sue in die 

kerkkantoor verskaf. By voorbaat 

baie dankie vir elkeen wat sal kan 

help. 

Jansie Kilian. 

GAAN ONS SINODALE WYN-

SAKKE BARS? 

Braam Hanekom * 
 

Onlangs sit ek en luister na Leo-
nard Sweet. Hy praat oor die domi-
nante patrone en tendense van die 
tye waarin ons leef en ook oor die 
toekoms van denominasies en 
sogenaamde nasiestate en de-
mokrasieë. 
My gedagtes neem hulle eie loop 
oor die kerk waarvoor ek so onein-
dig lief is. Skielik het ek ’n ge-
mengde gevoel van angstigheid en 
hoop. Die rede is eenvoudig. Ek 
kan nie sien hoe die kerk as insti-
tuut in haar huidige vorm, on-
veranderd kan bly voortbestaan 
nie.  
Laat ek dit duidelik stel. Die kerk as 
liggaam en bruid van Christus, 
maar ook in een of ander vorm van 
institusionele gestalte, moet en sal 
voortbestaan, maar sekere we-
senlike dinge in die struktuur sal 
moet verander. Daar is baie redes 
hiervoor.  
Sweet is reg as hy sê dat die 
sogenaamde “Bell”-kurwe, met die 
meeste mense en standpunte in 
die middel, vervang is met die 
“Well”-kurwe waar die meeste 
mense hulle nou by die ekstreme 
pole en of standpunte skaar. 
Om dus bloot te dink dat jy die kerk 
met vae, algemene konsen-
susstandpunte bymekaar kan hou, 
gaan nie werk nie. Daar is ander 
maniere, maar ons strukture help 
ons tans nie daarmee nie. Twee 
klassieke voorbeelde is die kerk se 
worsteling met Belhar en die gay-
kwessie. Intussen leer die evangelie 
en die werklikheid ons dat dit nie 
massas met vae standpunte is wat 
die wêreld verander nie, maar 
groepe met ’n diep verbintenis tot 
helder oortuigings. 
Ek moes ook noodwendig oor ons 
kerkverband dink. Die NGK is ’n 
brose samevoeging van sinodes 
wat in reële terme eintlik ou staat-
kundige werklikhede verteenwoor-
dig. Daar is geen kerklike of By-
belse absolute opgesluit in byvoor-
beeld die Sinode van Noord-Kaap, 
Namibië, Wes-Kaap of enige van 

die sinodes nie. Ons het dit uit-
gedink.  
Nou sê ons dit is tien “onafhanklike 
kerke” wat in ’n verband saam-
gevoeg is. Intussen groei daar tans 
talle verskillende sterk assosiasies 
en oortuigings binne die kerk. 
Sweet noem dit stamme (tribes). 
Tydens die afgelope moderamen-
vergadering van Wes-en-Suid-
Kaap het die vergadering sy onver-
moë bely om mense met verskil-
lende standpunte bymekaar te hou 
sodat hulle tevrede en vergenoegd 
is. Dit is nie omdat ons nie wil nie. 
Is dit dalk omdat ons strukture ons 
gevange hou?  
As ons nie ernstig daarna kyk nie, 
gaan die verband (soos nasiestate 
en demokrasieë) onder baie groot 
druk kom. Nie omdat iemand 
moedswillig is nie, maar omdat die 
ou strukture (wynsakke) nie die 
nuwe wyn van die tyd kan hou nie. 
Tydens ons afgelope vergadering 
luister ek na die werk van Badisa 
en hulle R350 miljoen begroting 
per jaar. Die staat dra maar 25% 
by. Ek hoor van die 700 000 
mense wat bereik word en ek be-
sef opnuut watter wonderlike lig-
gaam die kerk is. 
Tog weet ek ook dat ons ware iden-
titeit nie bepaal gaan word deur die 
waardes op ons mure, die uitsprake 
in ons dokumente of die besluite 
van ons sinodes nie, maar deur die 
stories wat ons skryf en vertel, die 
musiek wat ons maak, die liedere 
wat ons sing. 
*Dr Braam Hanekom is moderator 
van die sinodes van Wes- en Suid-
Kaap. 
Kerkbode 20 Maart 2015 

BYBELS VIR S A 

Die Bybelgenootskap se visie is ‘n 

Bybel vir elkeen  ̶  in die taal en 

formaat van elkeen se keuse. 

Die volledige prentjie van Bybels 
en Bybelgedeeltes wat in 2014 
versprei is, getuig van Suid-
Afrikaners se honger na die 
Woord. In 2014 is daar meer as 
1,2 milj volledige Bybels versprei. 
Hiervan was 948 863 gedrukte By-
bels (Braille- en Oudiobybels inge-
sluit) 350 375 Selfoonbybels en 
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2 435 e-Bybels. 

Daar is ‘n verdere 42 032 Testamente, 13 021 By-

belgedeeltes en 110 819 Bybelseleksies in gedrukte 

formaat versprei. Tel hierby 23 745 Testamente wat 

op selfone afgelaai of as e-Testamente aangekoop 

is, asook die 216 050 gedrukte Bybelhulpmiddels en 

16 522 digitale Bybelhulpmiddels wat afgelaai is en 

dit is baie duidelik dat daar rede tot groot dankbaar-

heid is. 

Bekostigbare Bybels is die missie van die Bybel-

genootskap, in twee woorde opgesom. Van die getal 

volledige Bybels wat in S A versprei is, was 74,36% 

(1,36% meer as die vorige jaar) Bybels wat direk die 

missie van die Bybelgenootskap dien. Teneinde dit 

vir kerke, sending- en ander Christenorganisasies 

moontlik te maak om meer Bybels te versprei, pub-

liseer die Bybelgenootskap die Uitreikbybel wat tans 

teen R40 beskikbaar is. Sowat 224 007 Uitreikby-

bels het in 2014 hul pad gevind na mense waarvan 

baie nie ‘n Bybel kon bekostig nie. Bybels en Bybel-

gedeeltes is nie net in ons 11 amptelike tale in S A 

versprei nie, maar in 52 verskillende tale. 

(Uit 2014-oorsig in die Saaier, Winter 2015)  

LIEF EN LEED 

As gevolg van ds Gideon se afwesigheid uit die ge-

meente sukkel ons maar om al die name van siekes 

en ander wat leed ervaar, bymekaar te kry. Daar 

mag dus name uitgelaat wees. Laat asb die kerk-

kantoor weet indien u bewus is van siekes of mense 

met ander soort leed. Dieselfde geld van mense wat 

‘n besondere vreugdevolle ervaring gehad het. 

Voorbidding word weer gevra vir alle kankerlyers. 

Bid dat die Here hulle sal bystaan tydens behan-

deling en krag sal gee vir elke nuwe dag. Kanker-

lyers van wie ons bewus is, is: Tinus van Zyl, 

Jeanette Kalp, Elsie Calitz, Dawina Zaayman en 

George Honiball. 

Bid asb ook nog vir mense wat hul werk verloor het 

of dalk binnekort gaan verloor. Mag die Here vir 

hulle nuwe deure open. 

Volgens ons inligting sou Petru Kruger ‘n kniever-

vanging gekry het, maar voordat dit kon gebeur, 

moes haar bors verwyder word. Sy sukkel regtig met 

haar gesondheid en het u voorbidding nodig. 

Petro Hanekom het ‘n rugoperasie ondergaan maar 

ongelukkig infeksie opgedoen en is nog in die hospi-

taal. Bid asb vir haar. 

Sover ons weet, sukkel Pierre Muller nog om te her-

stel nadat hy tydens sy operasie probleme ervaar 

het agv narkose. Dink steeds aan hom in u gebede. 

Sus Boshoff het komplikasies ontwikkel na ‘n 

artroskopie aan haar knie. Bid asb dat sy herstel. 

Hennetjie Mostert sukkel glo nog om te herstel na 

die ernstige probleme met haar been. Bid asb 

steeds vir haar. 

Gerty Slabbert is geopereer en ons weet nog nie of 

sy weer sal kan loop nie. Voorbidding word steeds 

gevra. 

Joe Swart het ‘n rugoperasie ondergaan en is in 

Midstream se Step Down Kliniek. Sy vorder goed, 

sover ons weet. Bid dat sy heeltemal sal herstel. 

George en Elsa Honiball van Warrenln. 137 het na 

Rusoord verhuis. Ons vertrou dat hul gelukkig sal 

wees daar. 

Ons orrelis, Morgan Smit, se gebreekte ribbes het 

herstel maar is weer beseer tydens chiropraktiese 

behandeling vir nekspasmas. Dra hom asb ook aan 

die Here op. 

Daar was darem ook lief: Rene Schaefer se jongste 

dogter is verloof. Baie geluk, ma. 

Daar was van ons gemeente se mense wat aan die 

Comrades deelgeneem. Was dit lief of leed? Baie 

geluk, in elk geval, aan hulle wat die wedloop binne 

die tyd voltooi het.  
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