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PINKSTER 

Gedurende Mei het ons weer He-

melvaart (nie meer ‘n vakansiedag 

nie) en Pinkster gevier. Met He-

melvaart herdenk ons die gebeure 

toe Christus teruggekeer het na sy 

verheerlikte posisie by die Vader. 

Hy het ons nie as wese agterge-

laat nie, maar 10 dae na sy He-

melvaart die Heilige Gees uitge-

stort. Dit het gebeur op die dag 

van die Joodse Pinksterfees wat 

eintlik in die Joodse tradisie ‘n oes-

fees was vir die insameling van die 

vrugte van die oes. So staan die 

christelike Pinksterfees in die te-

ken van die werk van die Heilige 

Gees wat as’t ware die oes van 

Christus se werk kom insamel. 

Paulus gee in 2 Kor 3 ‘n beson-

dere insig in die betekenis van die 

uitstorting en werk van die Heilige 

Gees as hy dit vergelyk met die 

Ou Verbond (die gee van die Wet 

van die Here aan Moses). Die aan-

vang van die Ou Verbond (gee van 

die kliptafels met die Wet aan 

Moses) was ook in heerlikheid ge-

hul, wat gereflekteer is in die gesig 

van Moses. Dit was egter ‘n tyde-

like heerlikheid en die glans op 

Moses se gesig het mettertyd 

verdwyn. Daarteenoor is die heer-

likheid van die koms van die 

Heilige Gees blywend omdat die 

Gees die heerlikheid bewerk in die 

lewens van Christus se volgelinge. 

In die mate dat ons in gehoor-

saamheid aan en onder leiding 

van die Gees lewe soos Christus 

van ons verwag, in dié mate dra 

ons die heerlikheid van die uitstor-

ting van die Heilige Gees voort. Dit 

is ‘n besondere, maar ook heerlike 

taak wat ons as gelowiges het om 

in hierdie wêreld te vervul as 

getuies van Christus. 

Ons het van 18 tot 21 Mei 

Pinksterbidure saans om 18:00 ge-

hou en daarna heerlike warm sop 

en broodjies saam geniet. Ons 

dank die vrouens wat sulke heer-

like sop vir ons voorgesit het. 

Nouja, hiermee dan die Mei-

uitgawe van Die Kandelaar. Ons 

hoop u geniet dit. 

Daan en Jansie Kilian 

DIE  HEILIGE GEES 

Hemelvaart beteken moue oprol. 

In Lukas se evangelie vra die 

engele vir die dissipels: “Hoekom 

kyk julle, hoekom staan julle so na 

die hemel en staar?” Die boodskap 

kom duidelik na ons aardlinge:  die 

aarde, en veral die mense op 

aarde is vir Hom belangrik.  Dit sit 

die groot taak om te getuig aan die 

gang. Waaroor getuig ons? Ons 

praat oor God se groot dade, dit 

wat Hy gedoen het in die tyd, maar 

veral oor wat Hy in my lewe doen.  

Die getuienis is opreg, dit kom uit 

ons hart, maar die Heilige Gees se 

groot taak is om die waarheid oor 

Jesus die wêreld in te dra. Jesus 

vaar op en neem sy regmatige 

posisie as Heerser weer in, Hy is 

inderdaad God en die Verlosser 

van elke mens op aarde. Ons 

wêreld ken deesdae vervalsings, 

maar die Gees sorg dat net een 

evangelie verkondig word. 

Pinkster beteken dat God gewone 

mense soos ek en jy gebruik en 

ongewone dinge met hulle doen.  

Hulle begin praat oor geestelike 

dinge, hulle geestesoë verhelder 

om God se groot krag in hulle le-

wens te beleef. Hulle word gehoor-

saam en begin opruim … die 

skade wat satan en sonde in 

mense se lewens aangevang het, 

moet verander word, herstel word. 

Ons het tydens die pinksterbidure 

met aandag geluister hoe Steve 

Otto gepraat het oor sy bekering. 

Waar hy uitdagend opgetree het, 

het God hom ‘n nederige getuie 

gemaak.  Andy Malan se entoe-

siasme was aansteeklik en Jaco 

Kriek se belewenis van die kerk in 
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Gesellig saam kuier om sop en 

broodjies. Gelukkig het die tipiese 

Pinkster-koue weggebly 
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Thailand was baie insiggewend tov 

al die verskillende kulture wat in 

die kerk tuiskom. Dit het hom laat 

dink aan Pinksterdag toe mense 

uit baie volke bymekaar was en 

dat dit is soos dit in die kerk be-

hoort te wees. Adriaan Nel het 

getuig hoe die Here hom deur 

moeilike tye standvastig gemaak 

het en geseën het. 

Wat is jou getuienis?  Deel dit met 

ons asseblief. (Dan kan ons dit on-

der die rubriek Lewenstorie in Die 

Kandelaar plaas. D K) 

Ds Gideon 

OMGEE-VROUE VERGADERING 
18 APRIL 

Op 18 April vanjaar het Vera van 
Dalen die Omgee-Vroue toe-
gespreek en ons was van plan om 
in die vorige uitgawe van die blad-
jie iets oor haar in te sluit. Aange-
sien haar getuienis ons almal so 
diep geraak het en ons gevoel het 
dat ons nie daaraan reg sou laat 
geskied nie, het ons haar gevra 
om self haar lewenstorie vir ons te 
vertel. Ons plaas dit met die hoop 
dat dit vir u ook as inspirasie sal 
dien. Ons dra dit op aan al die per-
sone wat in ons gemeente worstel 
met die groot K.  

 
GETUIENIS VERA VAN DALEN 

 

 Ek is versoek om my getuienis op 
skrif te sit. Dit is net wanneer mens 
kyk na jou lewe, en jy moet begin 
sif en verkort, dat jy besef God se 
hand was in meer situasies as wat 
jy besef. Vir my het my geestelike 
pad begin met die geboorte van 
my kinders. Elkeen het ‘n ‘besering 
of uitdaging’ van een of ander aard 
gehad met ‘n emosionele pad wat 
gevolg het.  
My eerste kind het ‘n uiters le-
wensbedreigende situasie vir moe-
der en kind gehad met geboorte, 
wat gevolg is deur baie maande se 
trauma en trane. My tweede kind 
is met ‘n uiters pynlike weergawe 
van spierkanker gediagnoseer op 
2-jarige ouderdom. Om terug te 
kyk na ‘n “leeftyd” van drie jaar in 
Unitas met my tweede kind, bete-

ken emmers vol soet en bitter her-
innerings. Dit gaan nie net oor een 
siek kind nie, maar ook oor ‘n ge-
sin met ‘n ander kind wat afge-
skeep word, finansies wat nie klop 
nie en tyd wat nie bestaan nie.  
In ‘n sekere opsig kan ek dit sien 
as die tyd toe die “nuwe ek” ge-
bore is. Skielik kon ek nie meer 
vooruit beplan nie en het ek die 
waarde van die volgende vyf min-
ute besef. Ek weet hoe kosbaar is 
geleende tyd en ek het geleer wat 
die waarde van opregte vriend-
skappe en gesinsbande is. Die 
mense wat daar is op jou goeie en 
slegte dae…. en dié wat waarde 
heg aan klatergoud. Ek het geleer 
dat ek geen aanspraak kan maak 
op my kinders of hul prestasies en 
talente nie omdat dit, soos die kind 
self, ‘n Godgegewe geskenk is. 
Die kosbaarste is dat ek die 
waarde van die hartseer geleer het 
omdat ek op geen ander wyse ooit 
die Here sou soek en vind met die 
intensiteit wat ek dit beleef het nie.  
‘n Mens is altyd geneig om in hart-
seer of trauma te dink jy kry swaar, 
tot jy leer om dieper te kyk…..  
Nicus het met sy geboorte pens en 
pootjies in sy ma se hart geklim en 
op 2-en-‘n-half amptelik gevra om 
met my te trou, “want mamma sal 
altyd my enigste vrou wees”…. Die 
woorde was so dierbaar en nooit 
het ek besef hoe waar nie. Hy is ‘n 
maand voor sy derde verjaarsdag 
gediagnoseer met Rhabdomio-
sarkoom ná ‘n herwaarts en der-
waartse rondval van dokter na 
dokter om uit te vind wat fout is. 
Nog half deurmekaar van narkose 
na die biopsie het hy vir my gesing 
hy wil die hemel sien. Op daardie 
stadium was dit die laaste ding wat 
ek wou hoor. Hy het kort na die 
aanvang van sy eerste sessie 
chemo begin gil van ‘n pyn wat 
deur die volle loop van die drie jaar 
slegs met morfien beheer is. Daar 
is toe vasgestel dat hy ook Perthes 
siekte gehad het, ‘n probleem wat 
veroorsaak dat sy femur uit die 
heup se potjie uitstoot en saam 
met die tumors uiterste pyn en ure 
se pyngille tot gevolg gehad het. In 
so ‘n mate dat hy meermale ge-
smeek het Jesus moet kom want 

die pyn is oorweldigend. Morfien-
dosisse is bly opstoot en sy laaste 
dae was onbeskryflik.  
Daar was baie spesiale en mooi 
dae. Nicus was geweldig leergierig 
en Wiskunde was sy sterk punt. 
Hy kon lees en skryf op 3 en 
aspekte van standerd vier 
Wiskunde doen op ouderdom 4. 
Soms moes ‘n suster eers ‘n som 
doen om te wys sy weet wat sy 
doen voor hul behandeling van 
enige aard kon toepas. Hy het 
bevriend geraak met almal in Uni-
tas wat bereid was dat hy na hul 
rekenaar kon kyk. As die porta 
cath en later die broviac die dag 
nie wou saamspeel met bloedtrek 
nie, het die susters by patologie 
eers ma se bloed getrek en as ek 
nie ‘n oog geknip het nie, het dit 
bevestig dat die persoon bevoeg 
was om sy bloed te trek – ook son-
der om letterlik ‘n oog te knip. Hy 
het by patologie die spesiale voor-
reg gehad om self sy bloed te 
“toets” en vinnig by die tannies als 
geleer van bloed en sy eie opinie 
gekry van hoe positief dit is om lae 
bloedwaardes te hê. ‘n Patoloog 
het eendag vir hom gesê dis jam-
mer maar al sy bloedvlakke is baie 
laag. Sy antwoord: “Nee, dis baie 
goed dokter, want dan kan ek nie 
chemo kry nie…..” Vir ander dok-
ters wat voorskrifte skryf, het hy 
gereeld hul vormpies uitgelees om 
seker te maak hul laat nie iets uit 
nie.  
Ek het altyd gewonder wanneer 
gaan die son weer vir ons begin 
skyn. Die een na die ander maatjie 
het in remissie gegaan en ‘n paar 
het gesterf, en vir ons het Unitas ‘n 
tweede tuiste geword met die dier-
baarste susters op aarde. Na am-
per vyf maande remissie wat maar 
steeds vol intense pyne en pro-
bleme was, het ons die eerste 
groot terugslag beleef wat vir my 
letterlik gevoel het of ek graad een 
gedruip het. Die spanning daarna, 
om op en af voor teaterdeure te 
stap en te wonder of jou kind met 
of sonder ‘n been daar uitkom, 
was onbeskryflik. Ek sou nooit ver-
staan hoe na aan hel dit is vir ‘n 
ouer om vir n dokter vrye toestem-
ming te gee om ‘af te sny en am-



Mei 2015          Die Kandelaar         Bls. 3 

puteer’ soos hul goed dink nie. As 
ma en my kind se beskermer het 
ek gefaal. Om blootgestel te word 
aan radioterapie en vreemde spe-
sialiste (waarvan baie later baie 
spesiale plekke in ons lewens 
gekry het) was elke keer ‘n situa-
sie wat ongekende spanning vir 
ons geskep het. Ons het geleef en 
geslaap tussen 6 hospitale. Hy het 
in dié tyd saam met al die maan-
delikse chemo oor drie jaar, 60 be-
stralings, en 14 keer narkose ge-
had. Hy het hartversaking, frakture 
en gehoorskade gekry. Chirurge, 
narkotiseurs, spesialiste op amper 
elke vlak was in ons direkte 
foonlysie. Massiewe bloedbrakings 
het tot gevolg gehad dat bloed en 
plaatjies ons vriende geword het, 
tot hy akute reaksies daarop begin 
kry het en steeds nie daarsonder 
kon nie.  
Na sy tweede remissie en ‘n ma 
vol moed, hoop en geloof, het ons 
by Unitas uitgestap om binne net 
‘n paar slapies weer terug te wees 
met ‘n nuwe tumor. Hy het ook 
skielik bietjie meer as gewoonlik 
vir pynmedikasie gevra en met 
mag en mening op ‘n springkasteel 
gespring om sy been weer sterk te 
maak. Sy spesialis het voorgestel 
dat ons x-strale neem en die uit-
slae het my soos ‘n patetiese 
mens laat voel wat dalk nie goed 
genoeg gesorg het nie. Hy het ewe 
vrolik op die x-straal bed gespring, 
afgeklim en soos gewoonlik sy 
plate uit die masjien gehaal. Die 
radioloog kon nie glo dat hy daar 
staan nie, want volgens die plate 
moes hy al vir meer as ‘n maand ‘n 
femurfraktuur gehad het agv ‘n be-
sering op ‘n verswakte been na 
chirurgie en bestraling. Dit was 
reeds besig om te heg. Dit was 
slegs ‘n bevestiging dat die 
kankerpyne wat hy gereeld ervaar 
het, van so aard was dat hy self 
nie erg verontrief was met sy ge-
breekte been nie.  
Sy behandeling is gestaak kort 
voor sy vyfde verjaarsdag en ons 
het vir hom ‘n spesiale groot par-
tytjie gegee saam met oningeligte 
familie en vriende, en saam met 
hulle het ons vir hom gesing: ”Mag 
die Here jou seën en nog baie jare 

spaar.” Die woorde het met die 
grootste moeite en teruggehoue 
trane oor ons lippe gekom.  
‘n Paar weke later was daar ‘n 
nuwe – toe nog eksperimentele 
middel  ̶  op die mark en ons was 
angstig bereid om dit te probeer.  
Wonder bo wonder het dit beter 
gegaan en ons het asem en hoop 
geskep en tog bang gebly omdat 
daar altyd “iets” was wat gepla het. 
Nicus het ‘n buitengewone verhou-
ding met die Here gehad, en 
gereeld vrae bly vra soos: “Wat 
doen kinders in die hemel?”. “Hoe 
lyk dit by Jesus?”. “Hoe oud moet 
mens wees as jy na Jesus toe 
gaan?”. “Ek is bekommerd as ek 
na Jesus gaan, gaan mamma suk-
kel om alleen Wiskunde te doen”. 
“Wie ken ons almal wat al by Je-
sus is?”. “Hoe oud is die oudste 
mens in die hemel?”. “Watter taal 
praat hulle daar?”. “Mamma ek wil 
graag die Here sien.” “Ek weet Je-
sus het vir my ook gesterf en ek is 
reg vir Hom”. “Is mamma seker 
mamma sal sonder my kan 
somme doen?”………en ‘n paar 
weke later die amptelike verkla-
ring: “Pappa en mamma, ek stel 
nie meer belang om by julle te bly 
nie, ek is gereed om na Jesus toe 
te gaan”. Hy het retireer, om-
gedraai van ons en daarna vir ons 
begin aanspreek as pa en ma. Hy 
het daarmee te kenne gegee dat 
hy op ‘n geestelik volwasse vlak by 
ons verby gegaan het.  
Ons het twee maande na die 
laaste verklaring die voorreg ge-
had om (toe nog onbewus van wat 
voorlê) vir oulaas saam see toe te 
gaan, met ‘n belangrike opdrag 
van hom om nie geld te mors op 
geskenke nie. Dit was die moeilik-
ste, seerste, mees spesiale Kers-
fees vol vuurwerke vir die nuwe 
millennium wat geklap het vir ‘n 
nuwe era, en ons hou ‘n seuntjie 
vas wat vir Kersfees weereens ‘n 
relapse gekry het. En elke keer as 
ek huil en wil bid en smeek en on-
derhandel, vat hy my arm en sê: 
“Mamma, onthou om te sê ‘Laat U 
wil geskied’.” Hy het ook geglo hy 
moet tweetalig wees as hy hemel 
toe gaan, en in sy laaste twee 
maande by ons moes ons baie 

Engels praat – net ingeval een van 
die engele met hom gaan Engels 
praat en dan moet hulle nie dink 
hy’s dom nie. Sy laaste en grootste 
liefdesverklaring aan my was: 
“Mom, remember Jesus is my 
Love number one and you are my 
Love number two.” Dit het gekom 
saam met ‘n aanbod dat hy my 
nog eenkeer sal “Miemie” noem en 
as ek wil, nog een keer sal soen. 
Ek moes toe saam met hom bid en 
‘n Dalmation-koek bestel vir sy 
sesde verjaarsdag wat hy by Je-
sus wil gaan hou. Hy kon nie wag 
om “binnekort” soos ‘n Superman 
saam met Jesus te kan gaan vlieg 
nie. Nicus het sy sin en begeerte 
gekry toe Jesus aan ons deur kom 
klop het.  
As gevolg van sy siekte het ek 
God gesoek, baklei, gesmeek en 
soebat en die voorreg gevind om 
meermale ‘n een tot een gesprek 
met die Here te hê. Ek het God se 
stem fisies gehoor. Ek het Sy hand 
op my skouers gevoel. Ek het Sy 
arms om my ervaar. Ek het in my 
laagkruip en pyn gevind dat God 
eg is, bestaan en die ware Here is. 
Ek het Sy stem gehoor en omdat 
ek ‘verplig’ was om aan Nicus ‘n 
sterfwensbelofte af te lê, is ek nou 
reeds 18 jaar in pediatriese onko-
logie. God het ‘n seuntjie gebruik 
om my te leer om kinders te laat 
uitsien na die hemel. Die Here het 
my gebruik in verskeie hospitale 
nasionaal en vele deure is deur 
Hom vir my geopen om beter 
ondersteuning aan kinder-kanker 
te laat bewerkstellig. Vandag kan 
ouers gratis inbly by hul kinders 
agv onderhandelinge van jare 
terug. Tussen-tuistes sien die lig 
en ouers het gratis ondersteuning. 
Pynkontrole is primêr ‘n fokus en 
voedingshulp word gedoen waar 
ons kan.  
Tussen alles het ek my grootste 
vrees oorwin. My perspektief is 
gewysig. Daar is geen groter won-
derwerk as om te weet mens kan 
‘n kind wat doodgaan vrees, binne 
10 minute angstig laat uitsien na ‘n 
wonderlewe saam met Jesus in 
die hemel nie.  
Ek bied werkswinkels aan oor be-
ter pasiëntesorg, slaggate, han-
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tering van die gesin, kindertrauma, 
sterwensleiding en positiewe voor-
bereiding van ‘n terminale per-
soon.  
Daar is so baie hulp nodig. Mense 
wat betrokke wil raak, is welkom 
om my te kontak per e-pos by 
tlc@cansa.org.za.  
Vera van Dalen  
Nasionale Projekbestuurder: Pedi-

atriese onkologie ondersteuning 

CANSA TLC. 

DIE EVANGELIE VANDAG:  Almal 

ken die liedjie “Bring my die ou-ou 

tyding” en dieselfde evangelie is 

vandag nog die antwoord op die 

nood van die wêreld.  In hierdie 

onsekere dae waarin ons leef, 

waar alles wat ons ken en vir ons 

dierbaar is, oorboord gegooi word, 

word ons geroep om die evangelie 

in woord en in daad te verkondig. 

Dit is hartseer om te sien dat die 

evangelie dikwels diensbaar ge-

maak word ter verkryging van een 

of ander ideaal.  Onder die dek-

mantel van “Christelikheid” word 

verskillende ideale nagestreef.  En 

Jesus word gebruik – liewer, mis-

bruik  ̶  in die nastrewe van hierdie 

ideale. Die Bybel is vol voorbeelde 

van mense wat die godsdiens mis-

bruik het om hulle ideale te verwe-

senlik. Maar die Bybel leer ons ook 

dat diegene uiteindelik misluk het; 

wat sowel die verwesenliking van 

hul ideale as hul saligheid betref. 

Ten opsigte van ons sendingtaak 

bly dit dus van die grootste belang 

om te besin oor ons motief. 

Waarom doen ons, gee ons, vra 

ons en waarom bid ons?  As ons 

soeke na Gods koninkryk nie 

aangevuur word deur die liefde 

van Jesus as  ons enigste motief 

nie, dan het dit tyd geword dat ons 

moet besin en op ons knieë vir die 

Vader vra om Sy wil aan ons be-

kend te maak. 

GELOOF  is volgens die woorde-

boek 'vaste vertroue op God  en sy 

Woord’, ook: ‘iets aanneem, op ge-

sag sonder eie ondersoek.’  Ek 

wens baie keer my geloof was 

soos dié van ‘n kind, dan sou my 

lewe nie so vol onsekerhede ge-

wees het nie.  Vroeg een Sondag 

lui ons telefoon. Megan, ons klein-

dogter, is die ene trane. Al wat ek 

kan uitmaak is:  “Waar is oupa?  

Hy moet asb help bid, my hondjie 

is weg.” Sy het ‘n onwrikbare 

geloof in haar oupa. My ou beste 

het stil-stil verdwyn en ek het maar 

‘n skietgebedjie opgestuur. “Die 

hondjie sal terugkom” en oupa het 

niks verder gesê nie. Later die 

aand skakel sy weer: “Ouma, oupa 

se gebed is verhoor!” Iemand in ‘n 

wit motor het blykbaar die hondjie 

voor hulle hek afgegooi. Kan ons 

nie maar met kinderlike geloof glo 

dat die Vader ons sal verdiep en 

sal toerus vir die dienswerk en 

getuienis in die kerk en in die 

wêreld nie – al gebeur wat ook al? 

Ons gebed is dat die Vader 

Homself aan ons lewend sal 

bewys, sodat ons met vreugde kan 

gaan met ‘n boodskap aan ons 

naaste. 

BYBELS:  My kantoortjie is be-

knop en oral is Bybels uitgepak.  

Dis net buk, optel, verpak, die hele 

middag.  Maar teen die einde van 

die week sal elke Bybel ‘n eienaar 

kry.  Op Saterdag, 18, April het ons 

‘n Sendingkonferensie bygewoon 

te Skuilkrans gemeente rakende 

die Sending in Mosambiek en 16 

Venda Bybels is na tannie Fransie 

Louw vir haar plaaslike bediening.  

‘n Hele aantal Zulu Bybels is ook 

versprei en ek moet aan u elkeen 

wat hierdie verspreiding moontlik 

maak, sê: ”Duisend dankies!” 

Ons het ook ‘n baie geslaagde 

Sendingbyeenkoms hier plaaslik 

gehou.  Met ons Malawiese ge-

meente gaan dit ook goed.  Hulle 

is so dankbaar vir die stoele wat 

hulle ontvang het. My ou beste het 

twee Sondae gelede die Boodskap 

daar gebring. Die gemeentetjie is 

maar klein en ons help maar waar 

ons kan. Daar gaan juis Bybels in 

Engels en Chewa, hul moedertaal, 

aan hulle verskaf word. En:  Sam-

uel Mahlangu sê:  “Ke a leboga” – 

baie, baie dankie vir sy bad. My ou 

beste het dit ook sommer vir hom 

gaan installeer. 

EVANGELISASIE VOERTUIG:  

Ek persoonlik het ‘n kleintjie dood 

aan skuld.  Maar hierdie keer kon 

ons nie anders nie. Die bedrading 

van my ou beste se klein bakkie 

het uitgebrand en my ou piepklein 

motortjie is nie voldoende vir die 

werk nie. Na ‘n gesprek met mnr 

Phatudi is daar besluit dat ons 

dringend ‘n voertuig moet aanskaf 

vir die werk. Ons het gekyk na 

vrag, die paaie wat ons ry, ons 

veiligheid asook die laai van pas-

sasiers en nou kan ons dit alles 

met Evangelisasie se eie bakkie 

doen. Verby is die dae van iemand 

se bakkie leen of iemand se arm 

draai om ons te help.  Nooit weer 

hoef ek 17 stoele in my karretjie te 

prop nie. Dit is nie ‘n nuwe bakkie 

nie en ons moet nog twee paaie-

mente gee dan is dié skuld ook 

gedelg. Maar ek glo die Here sal 

voorsien.  

Hoe dink ons mede-landgenote 

oor sonde? (Vervolg) 

Passiwiteit en ritmiese lewens-

wyse:  Die bome en veldvrugte, 

die ryk dierelewe, die stand-

houdende riviere vol vis, die ge-

weldige hitte van die trope – alles 

het bygedra dat nie net die lig-

gaam van die Negroïed aan-

passings moes maak nie (velkleur, 

neusholtes, hare om te verkoel) 

maar ook sy kultuur en lewens-

filosofie.  Dit was onnodig om voor 

die koms van die kolonialis groot 

stede, paaie, brûe en damme te 

SENDINGNUUS 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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bou, besproeiingstelsels toe te 

pas, tegnologiese vaardighede an-

ders as vir die voorsiening in daag-

likse behoeftes, te beoefen.  Sy 

ekonomie kan beskryf word as  ‘n 

bestaansekonomie waar die ver-

naamste ruilmiddel “die god met 

die nat neus”, die bees, gewees 

het. 

“Jy kan nie teen donderweer 

skreeu nie”, was inderdaad waar.  

Rampe soos droogte, hael en wind 

is genaak aanvaar, want wat kan 

die mens per slot van sake doen?  

In Afrika, suid van die Sahara, was 

daar geen damme gebou om wa-

ter vir die dag van môre op te gaar 

nie.  As water skaars of op raak, 

word daar van woonplek verander 

en daarom was die mense semi-

nomadies omdat hulle tog ook 

landbou sonder besproeiing 

toegepas het.  Bou was moontlik 

die rede waarom daar in die om-

gewing van die huidige Zimbabwe-

ruïnes ‘n saamtrek en vestiging 

van mense moes gewees het. 

Hierdie passiwiteit het ingeskakel 

by die simbiotiese lewensbenade-

ring.  Omdat elemente buite be-

heer jou gedrag bepaal het, was jy 

eintlik nooit aktief betrokke nie en 

kon daarom nie sondig nie.  Jou 

optrede is bepaal deur faktore 

buite jou beheer en hoe kon jy 

daarvoor aanspreeklik gehou 

word?  (Word vervolg) 

 

 

My ou beste bring die Woord aan 

die Malawiërs 

 

 

Potte word nog aangedra – en het 

ons nie lekker geeët nie! 

 ‘n Deel van die kerk in die agter-

grond 

Groete met ‘n dankbare hart! 

Marinda Cox en Personeel 

Bron:  Evangelienuus – April 2015; Adres: Marinda Cox, 

Posbus 7218, Pretoria 0001; Telefoonnommer:  012 259 

0152; Selnommer: 082 574 1340; E-pos: marin-

dacox@mweb.co.za; Bankbesonderhede:   ABSA;  Reken-

ingnommer:  0690 750 252; Takkode: 632005 

 

2. SENDING  SONDER  GRENSE  

(SSG) 

WELKOM BY DIE EERSTE UIT-

GAWE VAN KRI (KINDER-

REDDING INTERNASIONAAL) & 

GESINSFOKUS VIR 2015 

"Maak gereed vir die winter! Die 

temperature gaan volgende week 

tot minus 17 °C daal." Hierdie nuus 

is vir honderde gesinne in Mol-

dawië baie ontstellend – gesinne 

wat gedoem is om byna te ver-

kluim en wie se grootste hoop is 

dat hulle die lente ongedeerd sal 

haal. Vir die kinders is sneeu en 

lae temperature rede tot groot 

vreugde, want dit beteken baie 

pret en slee-ritte saam met 

vriende. Vir hulle ouers is dit egter 

'n heel ander storie. 

Die Bujac-gesin bestaan uit ses 

lede: vyf kinders en hulle ma. Hulle 

woon in Chisinau, waar baie arm 

mense slegs deur God se barm-

hartigheid oorleef. Hulle was 'n ge-

lukkige, liefdevolle gesin met 'n 

sorgsame ma en 'n hardwerkende 

pa wat sy bes gedoen het om vir 

sy vrou en kinders te sorg. Al-

hoewel hulle nie baie materiële 

goed gehad het nie, was hulle 'n 

hegte en gelukkige gesin. Dit het 

gelyk asof niks ooit hulle vrede sou 

kon versteur nie – totdat hulle pa 

sy eerste oordosis dwelms 

geneem het. Van daardie dag af 

was niks meer dieselfde nie. 'n 

Paar maande later het hy begin 

om die enigste besittings wat hulle 

gehad het, te verkoop. Later het hy 

geweier om enigsins langer te 

werk. 

"Dit was uiters moeilike tye. Ek 

was swanger en kon nie werk kry 

nie. Daar was dae wat ons honger 

bed toe gegaan het en ek was be-

kommerd dat my kinders sou siek 

word. Nadat David gebore is, kon 

my man nie meer sy verslawing 

hanteer nie. Ter wille van my 

kinders se veiligheid moes ek kies 

tussen hom en hulle. Ek wou nie 

hê dat my kinders verder getrau-

matiseer moes word nie en het 

hom gevra om te gaan. Hy wou 

natuurlik nie en toe moes ek die 

polisie ontbied. Ek is nog steeds 

hartseer wanneer ek aan daardie 

dag dink, maar ek weet dat ek die 

regte besluit geneem het," sê 

Svetlana. 

Die tyd het verbygegaan en die 

gesin het toenemend 'n behoefte 

aan basiese benodigdhede on-

dervind. Een dag is Svetlana ge-

lukkig gevra om by die skoenma-

kerswinkel waar haar man eers 

gewerk het, te kom help. Sy het 

die aanbod gretig en met dank-

baarheid aanvaar en werk nou 

deeltyds daar. Die Bujac-gesin 

woon in 'n groot huis maar hulle 

het slegs toegang tot een kamer. 

Svetlana se broers en susters bly 

in die ander. Die winter is 'n baie 

moeilike tyd vir hulle en hulle staar 

daagliks baie probleme in die ge-

sig – die grootste hiervan is die ge-

brek aan verhitting en wintersklere 

vir die kinders. Hulle moet almal 

sportskoene, wat totaal ontoe-

reikend in die koue is, dra omdat 

mailto:marindacox@mweb.co.za
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hulle nie warmer stewels kan be-

kostig nie. 

"Net die gedagte dat die koue 

seisoen op pad is, het my al reeds 

bang gemaak.  Ek het nie geweet 

waar ons hout gaan kry om ons 

huis te verhit nie. Ek en die ouer 

kinders het gepraat en besluit dat 

ek en Denis deur die asblikke sou 

gaan krap om goed te kry wat ons 

tuis kon gebruik vir verhitting. 'n 

Paar dae later het mnr Iurie ons 

kom sien met die wonderlike nuus:  

Sending Sonder Grense sou vir 

ons saagsel-brikette bring. Dit was 

die beste nuus wat ek in maande 

gehoor het. Ons was baie dank-

baar," het Svetlana ons opge-

wonde meegedeel. 

Ons koördineerder, Iurie, het sy 

gedagtes rakende die gesin met 

ons gedeel: "Ek is baie bly dat ons 

die geleentheid gehad het om 

hulle te help – hulle is waarlik spe-

siaal. Daar is baie mense wat 

soortgelyke probleme in die gesig 

staar en dan opgee en niks doen 

om hulleself te help om te oorleef 

nie. Baie van hulle probeer hulle 

smart in alkohol verdrink en sterf 

dan van hipotermie." 

Die Bujac-gesin is 'n voorbeeld 

van eindelose moed. Hulle sal 

verseker hierdie afgelope Kersfees 

se uitreik na hulle onthou en ons 

vertrou dat hulle tydens ons bedie-

ning aan hulle, hul lewens aan Je-

sus Christus sal wy. 

Mag dit ons gebed vir hulle wees! 

Bron:  Sending Sonder Grense: Eerste Uitgawe van KRI  & 

Gesinsfokus  vir 2015; Adres: Posbus 26343, Monument Park, 

0105; Telefoonnommer:  012 345 1467; 

E-pos:  rlindeman@mwbi.org; Web:  www.mwb-sa.org; Bank-

besonderhede:  Rekeningnaam:  Sending Sonder Grense; 

Bank:  Eerste Nasionale Bank, Balfour Park; Rekeningnom-

mer:  503 6005 1269;Takkode: 21 22 17. 

3.  GEOPENDE  DEURE 

LEEF  SOOS  'N  NOORD-

KOREAAN:  8-DAG  UITDAGING 

Ons wil u uitnooi om saam met 

Noord-Koreaanse Christene te bid 

vir die transformasie van hul land 

deur die Leef Soos 'n Noord-

Koreaan 8-dag Uitdaging op te 

neem. 

Om insig te bekom van wat Noord-

Koreaanse Christene letterlik elke 

dag deurgaan, daag ons u uit om 

die onderstaande aktiwiteite vir agt 

agtereenvolgende dae te doen. 

Natuurlik weerspieël hierdie idees 

nie ten volle hul realiteit nie, maar 

dit kan, tesame met gebed, dien 

as 'n blik op die lewens van Noord-

Koreaanse Christene.   

Dag 1:  LEEF SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees: Hebr 13:1-3) 

Probeer om 'n dag deur te sien op 

die diëet van 'n gewone Noord-

Koreaanse burger: eet slegs een 

bakkie sop met brood vir die dag.  

Onthou dat dit selfs minder is vir 

Noord-Koreaanse gevangenes. 

Onthou hulle wat in die tronk is. 

Gevangenes in arbeidskampe is 

swak weens te min kos. Dit is feit-

lik onmoontlik om te oorleef op die 

drie klein porsies wat hulle elke 

dag ontvang. Tog word hul rant-

soene selfs verder ingeperk wan-

neer hulle nie hul verwagte ar-

beidsdoelwitte daagliks bereik nie. 

Bid dat die Here hulle sal 

onderskraag en hulle sal help 

om meer kos in die hande te kry. 

Dag 2:  AANBID SOOS 'N 

NOORD-KOREAAN (Lees Joh 

17:10-19) 

Staan vanoggend vroeg op 

(miskien selfs in die donker) en 

ontmoet in die geheim met 'n an-

der gelowige. Deel 'n Bybelvers in 

'n fluisterstem onder mekaar en 

bid in stilte saam voordat u voort-

gaan met u dag. 

Beskerm hulle van die bose. 

Pastor Yun (skuilnaam) lei 'n kerk 

in China wie se deure oop is vir 

Noord-Koreaanse vlugtelinge. Nie 

al die lede van sy klein gemeente 

is bewus daarvan dat hul kerk (in 

samewerking met Geopende Deu-

re) onwettige Noord-Koreane in 

die geheim finansieel ondersteun 

en help met opleiding nie. "Daar is 

oral spioene, selfs tydens ons 

kerkdienste op Sondae", sê hy.  

Bid dat die liefde van die Here 

die harte van die geheime 

polisie-spioene sal deurdring en 

dat hulle sal deel word van die 

Here se Koninkryk. Ook dat 

vlugtelinge 'n kerk sal vind en 

vir hule beskerming, dat hulle 

nie gevang of ontdek sal word 

nie. 

Dag 3:  BID SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees Hand 13:1-3) 

Noord-Koreaanse Christene is ge-

woond daaraan om  te vas wan-

neer hulle bid oor ernstige sake. 

Waarvan kan jy hierdie week vas? 

Kos, televisie, sosiale netwerke? 

Gebruik daardie tyd dan om te bid. 

Vas en gebed 

"Wanneer ons 'n projek saam met 

Geopende Deure doen, vas ons 

eers vir sewe, soms 10 dae. Slegs 

wanneer die Here afsonderlik vir 

ons die groen lig gee, gaan ons 

voort en voer die projek uit," sê 'n 

plaaslike gelowige. 

Bid vir wysheid en beskerming 

oor die besluite aangaande 

Geopende Deure se werksaam-

hede in Noord-Korea. Dit kan let-

terlik lewe en dood tot gevolg 

hê. 

Dag 4:  LEES SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees Mark 8:34-38) 

Skryf 'n hoofstuk van die Bybel 

met u hand uit – nes gelowiges 

doen in talle dele van die wêreld 

waar die Bybel verban word. 

Neem u kruis op 

Dis onwettig om 'n Bybel te besit in 

Noord-Korea en kan lei tot die 

dood. "Die Here het my geroep om 

hier te bly en Sy getuie te wees. 

Ek kan nie die ander Christene 

mailto:rlindeman@mwbi.org
http://www.mwb-sa.org/
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hier los nie," het Eun Hee gesê toe 

die polisie haar omsingel het. Hulle 

het haar huis deursoek en 'n Bybel 

ontdek. Eun Hee het gesterf in die 

tronk …. 

Vra die Here om diegene te 

beskerm wat hul Bybels só lief 

het dat hulle hul lewens daar-

voor in gevaar sal stel. 

Dag 5: EER SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees 1 Tim 2:1-4) 

Vra die Heilige Gees om 'n leier in 

ons samelewing vir u uit te lig, 

soos die president, 'n minister of 

burgemeester. Bid nou die Here se 

seën en leiding af oor sy/haar area 

van verantwoordelikheid. 

Vir almal in gesagsposieis 

"Ons moet vir Kim Jong-Un en ons 

medelandsburgers bid!" sê 'n 

Noord-Koreaanse vrou. Die leiers 

in Noord-Korea het geweldige mag 

– die mag van lewe en dood, 

asook die mag om verandering 

teweeg te bring in die land. 

Bid dat die Here hierdie leiers 

tot bekering sal bring en tot die 

kennis van die waarheid. 

Dag 7:   SING SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees Hand 16:25-34) 

Nooi 'n paar vriende en ontmoet 

buite – soos in 'n park – en sing 

'Amazing Grace' soos hulle dit in 

Noord-Korea doen: deur die 

woorde met u lippe te vorm. U 

mag nie 'n geluid maak nie. 

Lofsing die Here 

Gewoonlik net wanneer 'n hele ge-

sin aan Christus behoort, kan hulle 

'n diens tuis hou waartydens hulle 

baie saggies kan sing, lees en bid. 

Of, as twee Christene nie familie is 

nie, gaan hulle diep in die woude 

en berge in waar niemand kan 

hoor of sien hoe hulle Jesus aan-

bid nie. 

Bid dat die Here nuwe geleent-

hede vir Christene sal skep om 

bymekaar te kan kom. Bid ook 

dat die Heilige Gees gelowiges 

sal versterk en bemoedig om 

dapper te bly in die Here. 

Dag 8:  DEEL SOOS 'N NOORD-

KOREAAN (Lees Matt 10:26-33) 

Bid vir 'n geleentheid om iemand 

van Jesus te vertel – en wanneer 

die geleentheid hom voordoen, 

gryp dit aan! 

Moenie bang wees nie 

"Ons bid dat ons in alle om-

standighede Sy wil sal doen. Met 

die vervolging sien ons hoe Hy Sy 

Kerk heilig. En as ons sterf, dan 

sterf ons," sê 'n Noord-Koreaanse 

gelowige. 

Bid vir restourasie van die 

Noord-Koreaanse Kerk – een 

wat in liefde en hoop geanker is. 

Bron:  Geopende Deure se nuusbrief 
"FRONTLINIE Geloof" – Mei 2015; Adres: 
Posbus 1771, Cresta, 2118; 
Telefoonnommer: 011 888 9341; E-pos: 
southafrica@od.org: Web: 
www.opendoors.org.za, Bankbesonderhede: 
Geopende Deure – Open Doors, ABSA, 
Rekeningnommer: 160 340 568; Takkode: 
632005. 

ONTDEKKING IN KERKKAN-

TOOR 

Onlangs het Sue ons ingelig dat sy 

‘n waardevolle stukkie inligting ont-

dek het in die kluis van die kerk-

kantoor. Die dokument beslaan 3 

bladsye en is al vergeel en so ‘n 

bietjie verweer, maar dit bied vir 

ons insig in die stigting van die ge-

meente Lyttelton-Noord. Buiten die 

onderstaande gedeelte wat ons vir 

u aanhaal uit die blaadjie, word 

daar aangedui dat Pinkster op 

hande is en dat almal uitgenooi 

word om die dienste by te woon, 

wat in die Hoërskool Centurion se 

saal gehou sou word. Maar verder 

word aangedui dat alle ere-

dienste, Sondagskool en week-

likse bidure in die plaaslike Stad-

saal gehou sou word. 

In die laaste paragraaf van die 

blad, word lidmate uitgenooi om 

voorstelle in te dien vir ‘n naam 

van die nuusbrief.  

Ons wil baie graag weet of daar 

nog enigiemand tans in die ge-

meente is wat herinneringe het 

aan die groot geleentheid toe die 

gemeente gestig was. Kontak ons 

asseblief as u kans sien om ons 

bietjie daarvan te vertel. En hoe 

het die naam van die blaadjie ont-

staan? Laat ons asseblief weet in-

dien u enige kennis dra van hoe 

en wanneer die naam van die 

“Maandelikse Nuusbrief” Die Kan-

delaar geword het. 

MAANDELIKSE NUUSBRIEF 

NED. GEREF.  GEMEENTE, LYT-

TELTON-NOORD 

Jaargang 1 – nr.1           Mei 1961                                       

STIGTING VAN GEMEENTE, 

LYTTELTON-NOORD 

Donderdagaand, 20 April 1961, sal 

voortleef in die gedagtes van die 

lidmate van die gemeente Lyttelton

-Noord, want op daardie aand is 

die 339ste gemeente van die Ned. 

Gereformeerde Kerk in Transvaal 

gestig met die totstandkoming van 

die gemeente Lyttelton-Noord wat 

van die moedergemeente, Lyttel-

ton, afgestig is. 

Die gedagte van afstigting het 

bykans ‘n jaar gelede ontstaan en 

het vinnig veld gewen onder die 

lidmate van veral die nuwe uit-

breidings van Lyttelton. Die rede 

hiervoor moet seker daarin gesoek 

word dat die besef posgevat het 

dat die moedergemeente sodanig 

uitgebrei het dat die kerkgebou nie 

meer die kerkgangers kan huisves 

nie. 

Waar ons jammer is om die bande 

met die moedergemeente te ver-

breek, is ons nogtans dankbaar 

teenoor ons Heer en Meester dat 

Hy ons in die geleentheid gestel 

het om stigterslede van ‘n nuwe 

gemeente te wees. Alhoewel die 

mailto:southafrica@od.org
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werk groot is en daar baie pro-

bleme voor die deur staan, is almal 

besiel met ‘n ongekende ywer wat 

reeds duidelik geblyk het die aand 

toe die gemeente gestig is. Ds. 

D.A. Louw kon nie nalaat om 

melding te maak van die feit dat dit 

die grootste gemeentevergadering 

in verband met ‘n afstigting is wat  

hy nog bygewoon het. Die eens-

gesindheid het ook opgeval en in 

die verband het ds. Botha van die 

gemeente Harmonie gesê dat as 

sy gemeente nie reeds die naam 

“Harmonie” gehad het nie, dit ‘n 

paslike naam vir die nuwe ge-

meente sou gewees het. 

Ons kan maar net in diepe oot-

moed en dankbaarheid hulde bring 

aan ons Heer en Meester wat alles 

moontlik gemaak het. 

EERSTE KERKRAAD: Die eerste 

kerkraad is soos volg saamgestel: 

OUDERLINGE: C.R. de W Wes-

sels, G.J. du Toit. J.C.D. Augustyn, 

T. Kortenhoeven, W. Bouwer, 

D.L.E. Laubscher, I.C.J. Klopper. 

A.H. Kock, F.L. Gaum, G.J.W. Bell, 

C.B. Brink, S.S. Potgieter, D.S. 

Maartens, D.F. Theron 

DIAKENS: J.C. Smith, M.G. Lotter, 

J.G. Yspeert, M.C. Hoffman, P.D.S 

de Villiers, P.P. Badenhorst en F.J. 

Kemp. 

Jansie Kilian. 

DIE KOMBERSPROJEK EN 

DOULOS 

Ek kan met oortuiging sê dat die 

dames in Lyttelton-Noord ge-

meente vlytige vingers het en baie 

hardwerkend is. Of ons nou 

basaar hou en of ons hulle vra om 

ons te help brei en hekel, hulle re-

ageer baie positief en werk pragtig 

saam. En hoe sê ‘n mens dankie 

vir al die harde werk? Ek weet nie 

hoe nie. Maar ek glo al die mense 

daar in die dele van Pretoria  wat 

ook al die knyp van die koue begin 

voel, sal baie dankbaar wees vir 

die komberse wat julle gebrei en 

gehekel het. Ek weet dat wol baie 

duur geword het. Nogtans het julle 

uit  eie sak die wol voorsien. En 

watter pragstukke het julle nie ge-

brei en gehekel nie! Met elke 

kombers wat in die kerkkantoor 

beland het, het ons in verwonde-

ring gestaan oor die kreatiewe sa-

mestellings en die keuse van 

kleurkombinasies. Mense het gou 

aangedui dat hulle van die 

komberse wil koop en so het die 

projek ‘n wending geneem. 

Trouens, die projek het met ver-

loop van tyd ‘n momentum van sy 

eie aangeneem. Na beraad-

slaging met veral die diakens in 

die konsistorie, is daar besluit dat 

ons eerder die komberse moet 

verkoop en dan die geld wat ons 

genereer, gebruik om komberse te 

koop. Sodoende het ons die be-

drag van R4 500 met die verkoop 

van die komberse ingesamel. Ons 

het intussen ook gehoor van ‘n 

projek wat by Huis Gideon geloods 

is om ‘n neseier te begin om 

voorsiening te maak vir die dogters 

wat hierdie jaar die Tehuis verlaat.  

Tydens ons verslaggewing by die 

Kerkraad, is daar toe besluit dat 

ons R2 000 vir Huis Gideon sal 

oorhandig om die fonds mee te be-

gin.  

Met die res van die geld, is daar 

komberse gekoop, wat ons aan die 

Armoedeverligtinsorganisasie, 

Doulos, gaan oorhandig. 

Aan elke persoon wat op ‘n manier 

betrokke was by die projek, hetsy 

deur bydraes vir wol of vir die brei 

en hekelwerk, wil ons baie, baie 

dankie sê. Dankie dat u u kosbare 

tyd (en dikwels geld) gebruik het 

om te werk vir mense wat u nie 

eers ken nie. U wonderlike sa-

mewerking was ‘n riem onder die 

hart. Ons het vir niemand per-

soonlik gevra om ‘n bydrae te 

maak nie. Dit was absoluut ‘n 

spontane en warm reaksie wat 

veel vrug gedra het en gewys het 

waartoe ons in staat is wanneer 

daar saamgewerk word aan ‘n pro-

jek.  

Ons wil glo dat die stukkie wat u 

bygedra het, mense se koue in die 

wintermaande sal verlig. Mag hulle 

ook weet dat dit met liefde en 

deernis vir hulle gemaak is. Ont-

hou die woorde van die Here Je-

sus in Matt 25:40: “Dit verseker Ek 

julle: Vir sover julle dit aan een van 

die geringste van hierdie broers 

van My gedoen het, het julle dit 

aan My gedoen”. 

 

 

 

 

 

 

 

Jansie Kilian.  

DAARBUITE 

Swart is die nag daar buite 

Maar tog vrolik met die nag se ge-

luide 

Krieke, uile, kiewiete sing 

Almal vol van die vreugde 

Deur U koms gebring 
René neem die geld in ontvangs 

in die konsistorie 
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Vannag kan ek gaan slaap 

Met U skepping in my ore 

God U maak my oë toe 

Met geluide vol vrede 

 

In die oggend word ek weer gewek 

Met voëlsang wat slaap verdryf 

Vrolike geluide oral om ons verwek 

Here hoor ons dit nog? 

Ons besige lewens 

Altyd haastig oppad na werk, fliek, 

vriende, skool. 

 Ons ore het doof geword vir U 

stem 

 Net soos vir die skepping 

 

Jaag, jaag 

Gougou klaar 

Wat is volgende? 

Ag, ek is so moeg! 

Elke dag klink die weenklaag 

Ek het hard gewerk, ek is moeg 

Morsdood het ek my geswoeg 

 

Here, maak my rustig, 

Maak my stil 

Gee my ‘n oor 

Om U skepping te hoor 

Gee my genade 

En vul my met U Gees 

Sodat ek rustig kan wees. 

Laat my stilstaan by U Woord 

Luister na U raad 

Hoor wat U vertel 

Besef wat is my doel 

Doen wat U wil. 

(Anonieme lidmaat 

Doen die Bybel in drie sinne 
 

deur Stephan Joubert 

 
Ek kan die hele Ou Testament 
vertel in drie sinne, sê iemand vir 
Len Sweet, ’n Amerikaanse teo-
loog en skrywer. Toe doen hy dit: 
 
“Ander volke het ons probeer 
doodmaak.” 
 
“Deur die Here se goedheid het 
ons oorleef.” 
 
“Kom ons eet!” 
 
Toe sê die persoon vir Len hy kan 
ook die Nuwe Testament in drie 
sinne opsom: 
 
“God sê: Ek het jou lief in Chris-
tus.” 
 
“Ek vergewe jou.” 
 
“Kom ons eet!” 
 
Kos speel ’n groot rol in God se   
roete met mense. Jesus het nie ’n 
kans laat verbygaan om saam met 
mense te eet nie. Jean LeClerc sê 
tereg: “Jesus ate good food with 
bad people!” Rondom etenstafels 
het Hy sondaars met oop arms 
ontvang en hulle in die koninkryk 
van God ingeëet. Vra maar vir Levi 
in Lukas 5, of vir daardie sondige 
vrou van Lukas 7. Jesus se 
vreemde eetgewoontes het die 
godsdienstiges gedurig ontstel. 
Hulle kon dit nie vat dat Hy saam 
met sulke onrein mense eet nie. In 
elk geval, etenstafels is kosbare 
plekke om koninkryksdiens te 
doen. 
Jesus was bereid om saam met  
enigiemand te eet. Hoekom doen 
sy volgelinge dit dan nie meer nie? 
Hoekom volg ons nie Jesus se in-
struksies in Lukas 14 deur ’n slag 
die armes, kreupeles, lammes en 
blindes te bederf met koningskos 
nie? Of om gedurig saam met twy-
felaars, nie-gelowiges en vergete-
nes brood te breek nie? Hoekom is 
kos en kuiers nie deel van ons 
planne om die wêreld met Christus 

se goeie nuus te deurtrek nie? Hy 
was bereid om ’n hele dag lank 
saam met die twyfelende egpaar 
na Emmaus toe terug te loop net 
om hulle oë rondom ’n eenvoudige 
ete oop te maak (Lukas 24:13–35). 
Hoekom volg ons nie gereeld in sy 
voetspore en stap, gesels en eet 
mense terug op God se pad nie? 
Kom ons leer by ons Heer dat 
Lewe gebeur rondom etenstafels 
ook. Maar dan moet Jesus elke 
keer ons Eregas en Gasheer 
wees. Dan moet Hy mense op sy 
eie maniere hier ontmoet en nader 
trek met sy genade. 

(Ekerk nuusbrief.) 

GEKRAAKTE KLEIPOT 

‘n Ou Chinese dame het twee 

potte gehad. Elkeen het aan die 

kant van ‘n paal gehang wat sy op 

haar skouers gedra het om water 

mee te gaan haal. Die een pot het 

‘n kraak in gehad, terwyl die ander 

pot perfek was en altyd sy volle 

kwota water kon dra. Aan die 

einde van die lang ent van die 

stroompie af tot by haar huis, was 

die gekraakte pot maar net halfpad 

vol. Vir langer as twee jaar het die 

ou dame met die twee potte water 

huistoe gebring. Natuurlik was die 

perfekte pot baie trots op sy pres-

tasie en die gekraakte pot was 

skaam omdat hy nie so goed kon 

doen as wat hy veronderstel was 

om te doen nie. Na twee jaar wat 

vir die gekraakte pot soos twee 

mislukte jare gevoel het, het hy 

eendag met die ou dame daaroor 

gepraat.  

“Ek kry skaam vir myself. Die 

kraak in my maak dat omtrent die 

helfte van die water uitlek teen die 

tyd wat ons by die huis kom.”  

Die ou dame het geglimlag. “Het jy 

al opgelet dat daar blomme groei 

aan jou kant van die paadjie en nie 

aan die perfekte pot se kant nie? 

Ek het nog altyd geweet van jou 

kraak en daarom het ek saadjies 
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gesaai al langs die pad en jy het 

hulle elke dag natgegooi soos ons 

terugstap huistoe. Vir twee jaar 

lank al pluk ek die pragtigste 

blomme aan jou kant van die 

paadjie. As dit nie was dat jy is 

soos jy is nie, sou ek  nooit al die 

vreugde van die blomme in my 

huis gehad het nie.” 

Elkeen van ons het ons eie, unieke 

kraak en dis juis ons elkeen se 

krake en tekortkominge wat ons le-

wens saam met mekaar so inte-

ressant maak. Ons moet net 

bereid wees om mekaar te aan-

vaar soos ons is en om die beste 

in mekaar te soek. En kyk, daar 

groei blomme aan jou kant van die 

paadjie!!! 

Aangestuur deur Catharina van 

Wyk van Lofdal 

ANDREW MURRAY SE NALA-

TENSKAP LEEF VOORT 

Een van die grootste Christelike  

ikone in Suid-Afrika het Saterdag-

oggend, 11 April, ‘n bloedrooi gesig 

gehad.  

Beslis nie van skaamte nie, maar 

omdat die Andrew Murray-

standbeeld, wat sittende voor die 

N. G. Moedergemeente pryk, ‘n 

slagoffer was van die vlaag van 

vandalisme wat standbeelde reg-

oor Suid-Afrika die afgelope ruk 

geteiken het. 

Hoewel daar hewige ontsteltenis in 

die N.G. Kerk en onder Suid-

Afrikaners regoor die land was 

hieroor, het die Wellington Moeder- 

gemeente van die geleentheid ge-

bruik gemaak om ‘n positiewe 

boodskap uit te stuur. 

“Die gemeente, leraars en Ker-

kraad wil graag hê diegene wat 

hierdie skade aan onskuldiges 

berokken, moet weet dat hulle 

reeds vergewe is. Hulle word 

genooi om hulle verf te bring en in 

soortgelyke entoesiasme, iemand 

wat swaarkry se huis gratis te 

gaan verf,” het mnr Dawie  Theron, 

voorsitter van Wellington Moeder-

gemeente se kerkraad, gesê. Die 

kerk het ook gemeenskapslede 

aangemoedig om “brûe te bou met 

liefdesdade tussen alle mense in 

ons land”.  

“Terwyl leiers stry oor wie reg en 

verkeerd is, moet ons op ge-

meentevlak die nuwe Suid-Afrika 

bou. Soos Andrew Murray gedoen 

het, soos Nelson Mandela gedoen 

het, net so sal ons dit voortsit. Mag 

God ons genadig wees hierin,” het 

die gemeente verder in ‘n verkla-

ring gesê. 

Ook dr Braam Hanekom, modera-

tor van Wes- en Suid-Kaapse Si-

node, het gesê dat die rooi verf 

nooit die kosbare nalatenskap van 

dr Andrew Murray kan vernietig nie 

en hy het mense aangemoedig om 

uit te vind “wie hy was en wat hy 

vir ons land beteken het”.  

Professor Nelus Niemandt, mo-

derator van die Algemene Sinode, 

en dr Kobus Gerber, algemene 

sekretaris, het in ‘n verklaring die 

vandalisme veroordeel. Hulle het 

gesê Andrew Murray is ‘n geeste-

like vader vir die N.G. Kerk en ook 

talle kerke in Suid-Afrika, Afrika en 

die res van die wêreld. Hy het ‘n 

positiewe en vredeliewende 

invloed op die lewe van miljoene 

mense uitgeoefen. Hy het ons 

geleer om die diepste hartklop van 

die evangelie deel van ons geloof 

en lewe te maak. 

Die moderatuur van die Algemene 

Sinode is diep bekommerd oor die 

groeiende rassisme, die uitrafel 

van sosiale kohesie en die toene-

mende polarisasie in ons land. 

Ons is oortuig die saak moet 

eerder op ‘n vreedsame manier by 

wyse van gesprek binne die raam-

werk van ons grondwet hanteer 

word.  

Gemeenskapslede het op 11 April 

dadelik ingespring om die stand-

beeld skoon te kry. Maar Johan 

van Rensburg van Granite Guys 

het die Saterdagoggend die 

skoonmaakproses opgemerk en 

besluit om sy kundigheid te ge-

bruik om Andrew Murray in sy volle 

glorie te herstel. 

“Ek is trots op my dorp en ‘Andy’ is 

deel van ons erfenis, daarom het 

ons dadelik aan die werk 

gespring”, het Johan gesê. Vol-

gens Johan het hulle ‘n verskei-

denheid sout en chemikalieë ge-

bruik om die standbeeld skoon te 

maak. 

 Granite Guys gaan ook later van-

jaar die Andrew Murray-beeld re-

stoureer vir die gemeente se vie-

ring van hulle 175ste bestaansjaar. 

(Conette le Roux, Kerkbode 1 Mei 

2015) 

NOG GEMEENTE AKTIWITEITE 

Op 10 Mei is Moedersdag gevier. 

Voor in die kerk was daar ‘n inte-

ressante rangskikking met vrolike 

pienk skakerings en is daar ‘n ge-

skenk aan elke vrou teenwoordig 

uitgedeel. Dankie, Fransien en Lin-

die dat elke vrou spesiaal kon voel 

en vir julle interessante aanbie-

ding. 
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Op 24 Mei is drie nuwe ouderlinge 

en een diaken as kerkraadslede 

bevestig. Ons wil hulle graag ge-

lukwens en sterkte toewens vir die 

taak hulle opgelê.  

  LIEF EN LEED 

Voorbidding word gevra vir alle 

kankerpasiënte. Ons vra dat die 

Here hul sal bystaan vir die nodige 

behandeling. 

Dink asseblief ook aan persone 

wat in hierdie moeilike tye sonder 

werk is, of waar die moonltikheid 

bestaan dat hulle hul werk sal ver-

loor. 

Daar is ‘n klompie mense vir wie 

voorbidding gevra word oor ‘n be-

sondere rede:- 

Petru Kruger sterk tuis aan nadat 

sy uit MediClinic ontslaan is. 

Rina Cronjé dank die Here vir be-

terskap na die behandeling aan 

haar rug. Sy herstel tuis. 

Trudie Kerr is weer tuis, maar sy 

toon tekens van dementia. Bid vir 

haar asb. 

Hennetjie Mostert het ‘n opvolg- 

operasie aan haar been gehad. Dit 

blyk dit het goed gegaan en haar 

pyn het verminder, maar bid nog 

steeds vir haar. 

Allewyn Dippenaar het toetse on-

dergaan. Ons hoop die uitslae is 

goeie nuus vir hom. 

Lulu Malan is geopereer in Zuid-

Afrikaans. Sy herstel goed. 

Petro Hanekom het op 21 Mei ‘n 

rugoperasie gehad. Ons bid vir 

haar volkome herstel. 

Gerty Slabbert is geopereer in Uni-

tas. Dit was ‘n 7-uur lange opera-

sie waarin dit moeilik was om 

skroewe te gebruik a.g.v.  verbrok-

kelde been. Ons vra die Here vir 

groot genade en dat haar wense 

om weer te kan loop, waar sal 

word. 

Sarie Keulder het verswak. Sy is in 

Rusoord en het u voorbidding no-

dig. 

Dink asb steeds aan Ans en Pierre 

du Toit. Sy is nog besig om te her-

stel van erge griep. 

Anna de Kok het kwaai longontste-

king gehad. Ons dank die Here vir 

haar herstel. 

Marita het hartprobleme en Antoi-

nette kry epileptiese aanvalle. Al-

bei het ons voorbidding nodig. 

Martie Otto het ‘n knie-operasie 

ondergaan. Dink asb aan haar in u 

gebede. 

Pieter Nagel se 2-jarige seuntjie 

het kinkhoes opgedoen en was by 

tye baie ernstig siek gewees. Bid 

asb vir sy volkome herstel. 

Pierre Muller gaan moontlik geo-

pereer word. Ons dra hom aan die 

Groot Geneesheer op vir spoedige 

herstel. 

Chris Pienaar het ‘n draai in die 

hospitaal gemaak nadat nierstene 

by hom erge pyn versoorsaak het. 

Luitje van Heerden het toetse in 

die hospital ondergaan om vas te 

stel wat die oorsaak van haar pro-

bleme is. 

Bill Schaefer is na 1 Mil oorge-

plaas. Hou hom en Connie steeds 

in gedagte in julle gebede. 

Dave en Petra Jacobsz gaan eers-

daags verhuis. Ons bid dat hulle 

die Here se seën sal ervaar. 

Ons groet vir Naomi Schoeman. 

Sy het ‘n ligte beroerte gehad en 

gaan nou na ‘n inrigting in Kameel-

drif vir verdere versorging. 

Sus Boshoff van Lofdal het ‘n 

artroskopie van die knie onder-

gaan, maar is darem weer tuis en 

vorder goed. 

Elna Flynn se knie sou vervang 

word in die laaste week van Mei. 

Indien dit gedoen is, hoop ons dit 

gaan goed. 

Begrafnisse: 

Amor Kriek is oorlede op 10 Mei. 

Van links: Morgan Smit, Pieter 

Smit , Koos Smit (pa en seun)  en 

Fred Scheepers. 

Kyk uit in die volgende  uitgawe vir 

meer persoonlike inligting oor u 

nuwe kerkraadslede. 

TEKEN ASB AAN 

Volgende Omgee-Vroue Vergade-

ring: Saterdag 20 Junie 2015.             

Spreker: Dr Madeleine Nolte, Hoof: 

Studente Ondersteuning, Univer-

siteit van Pretoria. 

Ons wil u graag aanmoedig om 

hierdie vergadering by te woon. 

Ons het al soveel inspirerende 

sprekers gehad en ons is altyd 

spyt dat daar nie meer dames is 

wat saam met ons die hoogtepunte 

kan deel nie. 

KENNISGEWING 

Di. Gideon en Petro du Toit sal vir 

langverlof, geïnisiëer deur die Ring, 

vanaf 25 Mei tot en met 5 Julie nie 

in die gemeente wees nie. 

Indien u pastorale versorging nodig 

het, bel asb vir Sue in die kerkkan-

toor by tel. 012-664-6695. Sy sal 

met die Ringsleraars daarvoor reël. 

Indien dit ‘n noodgeval is, na 12uur 

middag, kan u haar bel by 082-447-

2813. 



Bls 12           Die Kandelaar       Mei 2015 

Sy is Donderdagmiddag, 14 Mei, begrawe. Bid asb 

vir die familie en die veilige terugreis van die familie 

wat oorsee bly. 

Ans Luyt het gesterf en is op 11 Mei begrawe. Bid 

asb vir haar familie. 

Daantjie Roux, buurman van Ds Gideon, is oorlede. 

Bid asb vir die familie wat a 

 

Motivation is a fire from within. If someone else tries to 

light that fire under you, chances are it will burn very 

briefly.   Stephen R. Covey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om self ‘n geliefde se boedel af te handel, is ‘n on-

begonne taak. 

 

‘n Bestorwe boedel se administrasie kan ‘n ingewik-

kelde en uitgerekte proses wees. 

 

Ek kan namens u die boedel so spoedig en effektief 

moontlik afhandel. 

 

Kontak my gerus: 

Marietjie  
 

072 132 6495 

centurionboedels@gmail.com 

C 
BOEDELS 

enturion 

ZERO BOOMSLOPINGS 

BOOMSLOPINGS EN SNOEI 

VAN BOME EN STRUIKE. 

ONS VERSKAF OOK  

KAGGELHOUT 

 

 

 

 

KONTAK ERNST 

083 656 4992  

 

www.treecarepta.co.za 

www.boomslopings.co.za  

DIE CMR LEWER DIENS MET DEERNIS 

HELP ONS OM ANDER TE HELP 

INDIEN DAAR ENIGIEMAND IS WAT  

AS VRYWILLIGER BETROKKE 

WIL RAAK MET 

VOORBEREIDINGS EN UITVOERING VAN  

PROJEKTE, SKENKING VAN BENODIGHEDE 

OF ENIGE ANDER SKENKINGS 

 

KONTAK 

RONETTE CLOETE  

BY 

CMR LYTTELTON KANTOOR 

012-664-5837 

BESOEK ONS BY www.cmroos.co.za 

FACEBOOK: CMR Gauteng-Oos 


