
        
 

 

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord 

JAARGANG 13 JULIE 2015 

WINTER? 

Ons is amper deur die winter en 

het enkele dae goed koud gekry, 

maar nie ‘n egte koue Centurion-

winter ervaar nie. Aan die een kant 

was dit makliker vir ons om die 

winter te “oorleef”, maar aan die 

ander kant is al die peste en plae 

dalk nie dood nie. Dit is egter ‘n 

bekommernis vir die komende 

lente. 

Tydens die wintervakansie het 

daar nie veel in die gemeente ge-

beur nie. Die grootste nuus is dat 

di Gideon en Petro du Toit op ‘n 

“herlaaivakansie” was en veilig 

teruggekeer het. Baie welkom 

terug, julle twee, en sterkte vir die 

hef-aan wat voorlê. 

Omdat daar relatief min in die ge-

meente gebeur het, is daar minder 

om oor te rapporteer en benut ons 

die geleentheid om iets meer te 

plaas oor die kerk in breër ver-

band. 

Ná die vakansie is die skoliere en 

onnies almal weer terug en moet 

nou die laaste steil bult na die 

einde van die jaar aanpak. Die 

eerste steilte is die rekordeksamen 

wat vir die matrikulante voorlê. 

Baie sterkte vir julle  ̶  en vir al die 

ouers wat saam die steilte moet 

uitbeur.  

Hoop julle geniet hierdie einde-

winter-uitgawe van Die Kandelaar. 

Daan en Jansie Kilian. 

TEL JOU WOORDE 
 
Ons sing graag: “Tel jou seëninge, 
tel hul een vir een.” Dalk moet ons 
nog ’n versie byvoeg: “Tel jou 
woorde, tel hul een vir een!” Om 
een of ander rede meen sommiges 
dat “mond-sondes” soos kwaad-
praat, goor taal en skinder nie so 
ernstig is soos daardie “eintlike 
sondes” soos owerspel of dronk-
enskap nie. Daar word wie weet 
hoeveel kerklike verslae opgestel 
oor die nuutste openbare sondes 
van die dag, maar mond-sondes 
haal nooit sulke verslae nie. 
Vreemd genoeg, beskou godsdien-
stiges dit nie as ’n ramp as mense 
van mekaar kwaadpraat en 
mekaar met skerp tonge aan flarde 
skeur nie. Dan word daar nie dring
-ende kerklike vergaderings byeen 
geroep nie. Tog word “mond-
sondes” die heel meeste in die By-
bel aangespreek. Stop!!! Jy het dit 
nie raakgelees nie: mond-sondes 
soos skinder, haatspraak, agteraf 
pratery, beledigings, vloekwoorde, 
negatiewe taal, en afbrekende 
woorde word die heel meeste in 
die Bybel aangeroer as destruk-
tiewe sondes. Moet ons dan nie 
ons tonge dringend onder beheer 
kry nie? Moet ons nie ons eie 
woorde leer tel nie? En aan-
houdend goeie woorde begin ge-
bruik wat soos die fynste silwer is 
en wat ander opbou en God ver-
heerlik nie? 
Stephan Joubert, e-kerk nuusbrief. 

  

OP REIS…. 

Handelinge 13:13:  “Paulus en sy 
reisgenote het met ‘n skip van Pa-
fos af vertrek en by Perge in Pam-

filië aangekom.  Daar het Johan-
nes hulle verlaat en na Jerusalem 
toe teruggegaan.  14:  Maar hulle 
het die reis van Perge af voortgesit 
en in Antiogië in Pisidië gekom.” 

Op ‘n dag het jy die voorreg om by 
Perge aan te doen.  Oor Paulus se 
reis het ek baie vrae. Dit is duidelik 
dat hulle per skip in Perge aange-
kom het, maar hoe het hulle gereis 
na Antiogië? Dit is oor ‘n ber-
greeks. Het hulle gestap of een of 
ander vorm van vervoer gehad?  
Om vandag in Turkye te reis, is 
maklik. Jy kan vlieg na groter 
stede en dan is daar treine en 
busse.  Hou in gedagte dat Turkye 
‘n baie groot land is. Die netwerk 
van busvervoer laat ‘n mens se 
mond oophang en die groot bus-
depots lyk soos jong vliegtuigter-
minale. Agente van elke busmaat-
skappy probeer hulle bes om jou 
besigheid te lok en dan klim jy en 
begin die rit. Skaars het jy begin 
met die rit of hulle bedien almal 
met water, dan volg daar ‘n aan-
bod van koffie, tee, koeldrank of 
water wat vergesel word met ‘n 
koekie of een of ander eetdinge-
tjie. 

Paulus het dit nie so luuks gehad 
nie. My waardering teenoor hom 
groei by die dag. Sy roepingsbe-
wustheid was so sterk dat hy let-
terlik duisende kilometers afgelê 
het om die woord van God te ver-
sprei. In Antiogië het hy eerste die 
sinagoge besoek en vir hulle ver-
duidelik hoe God se beloftes ver-
vul is deur Jesus wat uit die 
Dawidslyn gebore is. Baie Jode en 
mense wat uit die heidendom tot 
die Jodendom oorgegaan het, het 
saam met Paulus en Barnabas 
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gegaan.  Die volgende Saterdag 
het bykans die hele stad kom luis-
ter. Die Jode was met afguns ver-
vul en het hulle begin teëspreek en 
beledig en het dit later vir hulle so 
moeilik gemaak (vervolging) dat 
hulle die stof van hulle voete af-
geskud het en na Ikonium vertrek 
het. Die heidene se reaksie was 
egter pragtig. Toe hulle verneem 
dat die woord van die Here vir al 
die nasies bedoel is, “was hulle 
baie bly oor die woord van die 
Here en het hulle dit toege-
juig” (Hand 13:48). 

Ons het van Urgup ‘n deurnagrit 
geneem na Antalya. In die nag het 
ons by Konya gestop (Ikonium), 
maar aangery na Antalya. Dit is 
maar nie altyd lekker om in ‘n bus 
te slaap nie, jy weet nie altyd wat 
om met jou bene te maak nie. Op 
een stadium het ek plat op my rug 
in die gangetjie gelê en slaap! 

Toe klim ons af … sommer so op 
die snelweg want ons wou graag 
na Aspendos gaan kyk. So rondom 
5-uur in die oggend, die son kom 
op en jy suiker aan met ‘n paadjie 
en sowat 5.7 km verder kry jy die 
bes bewaarde Romeinse Teater in 
Turkye. Hoe sê die mens 
“priceless”? Daardie hele stad lê 
agter teen die kop. Argeologies is 
daar jare se werk wat voorlê maar 
geld ontbreek om deur klippe en 
grond te sif en die verlede oop te 
maak. Nou die 5.7 km terug na die 
snelweg, dié keer gooi ons duim 
en die Turk is so vriendelik om ons 
by die volgende dorpie se bushalte 
af te laai.   

Dan Perge. In Antalya klim ons af 
en die mense sê net so 2-3 km 
stap so om dan sien jy die antieke 
stad Perge. Kom ons drink eers 
koffie en ons eet so ‘n Turkse 
degie daarby. Ons los al ons ba-
gasie by die vriendelike Turkse 
dame en dan is ons met dapper en 
stapper na Perge, ‘n groot uitge-
breide antieke stad. Die son is hier 
teen elfuur al besig om op sy 
stukke te wees en die koggel-
manders vlug agter die rotsblokke 
van Perge in. 

Dit was besonders – ek is deur die 

hele antieke stad tot op die kop om 
te kyk waar die water vandaan 
kom. Die Romeine het water aan-
gelê en fonteine in die stad was 
eintlik ‘n magsvertoon om in die 
droë wêreld te kan sê ons kan die 
natuur beheer. 

Toe moet ons weer aanskuif, duim-
gooi en gou ons bagasie kry, terug 
na die busdepot en kaartjies kry op 
pad na die ou stede Laodicea, Ko-
losse, Hierapolis en Aphrodisias, 
maar daaroor ‘n volgende keer. 

Ds Gideon. 

MORALITEIT, WAARDES EN 

ETIEK: HOE MAAK EK BE-

SLUITE OM WAARDES DAAR TE 

STEL? 

Die mens bly maar kwesbaar vir 

versoekings. Ons wil graag geres-

pekteer, bewonder en waardeer 

word. Nie net in die gemeenskap 

waarin ons elke dag leef nie, maar 

ook by die werk en organisasie(s) 

waaraan ons behoort. 

Om dit te bereik, is deur meestal 

kompetisie. Natuurlik ook konflik. 

Ons bevind onsself dikwels in 

situasies en omgewings waarin 

ons bewus word dat die doel hiér 

die middele heilig. 

In die lig hiervan word ‘n samele-

wing uitgedaag om die middele 

wat ‘n bepaalde doel op die oog 

het, deursigtig te kry sodat die indi-

vidu maar ook die breër gemeen-

skap bevoordeel word. 

Die meeste burgers van ‘n land wil 

graag wetsgehoorsaam wees. 

Hierom benodig ons strukture en 

instellings wat effektief met kor-

rupte gedrag kan afreken – in die 

politiek, die sakewereld asook in 

kerkgenootskappe. 

Mense met gesonde waardes 

word dus benodig om waardege-

baseerde praktyke daar te stel wat 

lei tot waardegedrewe gedrag. 

In baie gevalle word burgers en 

volgelinge mislei. Leiers op verskil-

lende lewensterreine oortuig hulle 

volgelinge dat hulle, as leiers, 

daadwerklik vertrou kan word, en 

dat die volgelinge se belange heel 

boaan hulle sakelys is. 

Waar burgers en volgelinge hierdie 

en ander beloftes blindelings aan-

vaar, sonder om wigte en teen-

wigte in plek te kry, voorsien hulle 

eintlik verskillende teelaardes vir 

korrupsie. 

Eerstens: Waar die leier van ‘n 

land, besigheid of godsdiensinstel-

ling korrup optree, reflekteer dit 

maklik ‘n “ek gee nie om nie”-

volgelingskap wat die indruk skep 

dat korrupsie verduur word.  

Tweedens: Hierdie situasie voor-

sien die geleentheid vir leierskap 

om sonder deursigtigheid en 

verantwoordbaarhied besluite te 

neem. 

Derdens: Wanneer daar in sulke 

gevalle sprake van mag is, soos 

dikwels die geval is, word hierdie 

mag so maklik absoluut – en ons 

weet absolute mag korrupteer. 

In Sub-Sahara Afrika sien ons vol-

gens Ishola Williams, uitvoerende 

sekretaris van die Pan African 

Strategic and Policy Research 

Group (Panafstrag), breedweg drie 

soorte persoonlikhede in leierskap.  

Korrupte, onbekwame en on-

bevoegde persone wat domi-

neer.  

 Korrupte, maar tog in ‘n mate 

bekwame persone – wat rela-

tief min is.  

 Nie-korrupte, bevoegde en be-

kwame persone wat uiters 

skaars is. Laasgenoemde 

word selde tot sleutel-

leiersposisies verkies. 

Om die bose sirkel van korrupsie 

af te breek, kan die volgende oor-

weeg word: 

Verkies nie-korrupte, bevoegde, 
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bekwame persone – mense met 

goeie karakter en waardes. 

“Name and shame” leiers wat kor-

rup is of oortredings begaan. Sulke 

persone moet vir altyd uit hulle pos 

ontslaan word. Praktiese gereg-

tigheid moet geskied. Gesteelde 

bates/geld moet ten all koste 

teruggevind word en teruggegee 

word aan wie dit behoort. Dit het 

groot simboliese waarde. 

Beloon en beskerm fluitjieblasers 

wat vanuit ‘n diep oortuiging van 

professionele verantwoordelikheid 

optree, en wat oortuig is dat 

publieke belang belangriker is as 

lojaliteit  aan ‘n maatskappy/

departement. Sulke optrede móét 

aangemoedig  én beskerm word. 

Staatsamptenare veral moet onder 

‘n sterk afdwingbare gedragskode 

funksioneer. 

Oortuig prokureurs, ouditeurs en 

joernaliste om saam te werk om 

korrupsie sover moontlik tot die 

minimum te beperk. 

Vir ‘n strafregstelsel om kriminele 

effektief af te skrik, is bekwaam-

heid, geloofwaardigheid en effek-

tiewe kommunikasie nodig. Straf is 

noodsaaklik om korrupsie uit te 

roei. 

Die uitdaging bly om ‘n diep, 

gesonde, waardegedrewe de-

mokrasie te vestig. Elke inwoner is 

eintlik die slagoffer van korrupsie. 

Daarom moet ons elkeen opstaan 

teen korrupsie sodat vertroue in 

ons demokrasie nie verder afneem 

nie! 

Dr Chris Jones is verbonde aan 

Ekklesia se eenheid vir morele 

Leierskap. Kerkbode 19 Junie 

2015. 

KERKE REAGEER OP ANC 

Rondom die hele Nkandla-sage 

het kerke op die ANC gereageer 

n.a.v. ‘n uitnodiging tot gesprek op  

9 Junie 2015. Hieronder word die 

reaksie van die Tussenkerklike 

Raad van die drie Afrikaanse 

Kerke weergegee asook ‘n ver-

klaring van die SA Council of 

Churches, wat op sy beurt ge-

reageer het op die Nkandla-projek. 

TUSSENKERKLIKE RAAD  

                     (SEDERT 1943)  

    OPE BRIEF AAN DIE ANC  

1 Junie 2015  

Geagte mnr Mantashe en lede van die ANC-leierskap  

Insake die ANC-uitnodiging tot gesprek op 9 Junie 

2015  

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), Neder-

duitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) en die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het 

kennis geneem van u uitnodiging om op Dinsdag 9 

Junie 2015 met die leierskap van die African National 

Congress (ANC) in gesprek te tree. Ons het daarvan 

kennis geneem dat die uitnodiging ook aan ander Af-

rikaanse burgerlike organisasies gerig is. Die drie 

Kerke het besluit om nie individueel op die uitno-

diging te reageer nie, maar wel gesamentlik deur mid-

del van die Tussenkerklike Raad (TKR).  

Sedert 1943, met die totstandkoming van die Inter-

kerklike Kommissie, is die NGK, NHKA en GKSA 

formeel met mekaar in gesprek. Die eenheid wat tus-

sen die Kerke bestaan, word sigbaar in gestruktu-

reerde samewerking op verskillende terreine, onder 

andere in ons openbare getuienis. Sedert 2004 word 

die Kerke se gesamentlike optrede en getuienis deur 

die TKR gekoördineer.  

Alhoewel ’n baie groot deel van hierdie drie Kerke se 

lidmate uit Afrikaanse en blanke lidmate bestaan, het 

ons ook lidmate uit ander taal-, kulturele en etniese 

gemeenskappe. Ons is nie maar net deel van die Afri-

kaanse burgerlike samelewing nie.  

Die TKR het na ontvangs van u uitnodiging by ver-

skeie geleenthede besin oor deelname aan die 

gesprek. Ons is diep bewus van die kerk se profetiese 

roeping. Die kerk móét getuig van die versoening in 

en deur Jesus Christus en die implikasies daarvan vir 

die Suid-Afrikaanse samelewing, onder andere die 

handhawing van reg, geregtigheid en menswaar-

digheid. Daarom het die TKR aanvanklik besluit om 

die uitnodiging tot gesprek te aanvaar.  

Die jongste verwikkelinge rondom die Nkandla-

verslag het die TKR genoodsaak om sy deelname aan 

die gesprek van 9 Junie te heroorweeg. Die misbruik 

van regeringsinstellings om die persoonlike verryking 

van pres Zuma vanuit openbare fondse te kondoneer 

en hom van persoonlike aanspreeklikheid te vrywaar, 

is na ons mening immoreel en bevorder sistemiese 

korrupsie in staatsinstellings. Die ANC se gebrek aan 

morele leierskap met dié aangeleentheid bemoeilik 

die komende gesprek, omdat die TKR slegs op grond 

van bepaalde morele uitgangspunte met u in gesprek 

sou kon tree. Wedersydse erkenning van basiese mo-

rele uitgangspunte is na ons mening noodsaaklik vir 

enige toekomstige gesprek tussen die ANC, kerke en 

burgerlike organisasies. In die lig hiervan het die 

TKR besluit om nie u uitnodiging tot gesprek te aan-

vaar nie.  

Die TKR is diep verontrus oor die morele ineenstor-

ting wat die afgelope tyd toenemend in staatsinstel-

lings sigbaar word. Die TKR is verder bekommerd 

oor die ANC-regering se onwilligheid om die morele 

krisis met konkrete handelinge aan te pak. Voor-

beelde wat die huidige moraliteitskrisis illustreer, is 

die volgende:  

 Xenofobiese uitsprake teenoor minderheidsgroepe 

in Suid-Afrika, onder andere wanneer ANC-leiers na 

sulke groepe verwys as ‘the other’, ‘colonialists of a 

special kind’ en ‘die oorsaak van al die probleme in 

Suider-Afrika sedert 1652’.  

 Uitsprake van ANC-leiers ondermyn grondwetlike 

meganismes soos die Openbare Beskermer.  

 Minagting van uitsprake van die hof bring die on-

afhanklike funksionering van die regbank en die 

bestaan van Suid-Afrika as ŉ regstaat in die gedrang.  

 Politieke inmenging en magsmisbruik in burgerlike 

organisasies en semi-staatsinstellings is aan die orde 

van die dag.  

Die TKR is diep verontrus oor ANC-uitsprake wat 

die gesag van die Grondwet van Suid-Afrika, in-

geslote die Handves van Regte, ondermyn. Die 

huidige morele krisis lei tot ŉ gebrek aan inklusiewe 

taal en sosiale kohesie, die stelselmatige agteruitgang 

van infrastruktuur, toename in rassekonflik, sistemie-

se korrupsie en swak administrasie wat onder andere 

die lewering van maatskaplike en ander dienste aan 

die armstes van die armes ernstig benadeel.  

Die TKR beplan om die gesprek oor moraliteit en 

integriteit met ander kerke in Suid-Afrika, ekume-

niese liggame asook burgerlike organisasies voort te 

sit en hulle op te roep tot mobilisering in dié verband.  

Die TKR sou bereid wees om met die ANC in 

gesprek te tree indien bogenoemde sake ŉ wesenlike 

deel van die agenda sal uitmaak en die gesprek met 

ons as Kerke plaasvind. Ons wil u graag in dié ver-

band uitnooi.  

Vriendelike groete  

Prof Nelus Niemandt en dr Kobus Gerber namens die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk  

Dr Wim Dreyer en ds Leon Geel namens die Neder-

duitsch Hervormde Kerk van Afrika  

Ds Cassie Aucamp en prof Nico Vorster namens die 

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

SA COUNCIL OF CHURCHES 

 May 29, 2015 
  

SACC Appalled by Nhleko 
Nkandla Report 

  
President Zuma’s response to par-
liament this week has left the lea-
dership of the South African Coun-
cil of Churches appalled. Jesting 
about the scandalous Nkandla is-
sue and investigation during his re-
sponse to parliament was an un-
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deniably low point in the Presi-
dency, of which there are becom-
ing too many. Behaving and 
speaking like a ‘court jester’ was 
disappointing, embarrassing and 
inappropriate for the head of state. 
  
The recommendations regarding 
Nkandla given by the Minister of 
Police, Nathi Nhleko, are shocking 
and a grave mockery of justice. 
We are gravely concerned about 
the failure of the President and the 
relevant ministers to accept moral 
and political responsibility in rela-
tion to the unjustifiably high costs 
of the upgrades. Having ministers 
defend the indefensible damages 
the moral integrity of the whole 
governing system. 
  
Scapegoating and finger pointing 
has only served to highlight the 
lack of accountability within the ru-
ling ranks and erode voter confi-
dence in its government.  
  
The review of the Public Protec-
tor’s report should have been con-
ducted by a competent indepen-
dent body or arm of government 
and not by a minister who serves 
the whim of the Office being inves-
tigated. It’s a sad day when the of-
fice of the Public Protector, one of 
the symbols of our very demo-
cracy, is reduced to an office of 
‘public suggestions’. 
  
These concerns and others were 
raised with the ANC leadership by 
the SACC and we hope that a fol-
low-up meeting will happen soon. 
The time has come for all citizens 
to unite across political, social, 
economic and religious persua-
sions to  hold all of us who are in 
positions of influence accountable.  
  
We will continue to pray for the 
government to be directed in the 
ways of justice, honesty, peace 
and dignity for all. 
  
Released on behalf of Bishop 
Zipho Siwa 
Presiding Bishop of the Metho-
dist Church of Southern Africa 
and President of the SACC 

 1.GEOPENDE  DEURE 
U ONDERSTEUNING HELP MA-
DINA OM JESUS TE VIND TE 

MIDDE VAN VERVOLGING! 

DIt is wonderlik hoe 'n enkele daad 
van gehoorsaamheid die roemryke 
werk van die Here in werking kan 
stel… 

Madina (skuilnaam) is 'n geheime 
gelowige van Tadjikistan en kom 
vanuit 'n Moslemagtergrond. Haar 
geloofsreis het begin toe Sabina 
(skuilnaam) – 'n familielid wie sy 
eens verbied was om 'n ver-
houding mee te hou  – haar van 
Bybelse berading en vriendskap 
voorsien het toe sy dit die nodigste 
gehad het. 

Madina het op 'n dag in trane by 
Sabina opgedaag nadat haar man 
haar geslaan het. Sabina onthou 
daardie dag baie goed… 

"Ek het probeer om haar te kal-
meer en het verduidelik dat dit is 
wat in ons land gebeur. Dit is hoe 
ons huwelike werk. Ek het ook vir 
haar gesê dat dit nie is hoe die 
Here die huwelik gemaak het om 
te wees nie. Ons het begin om oor 
die evangelie te gesels, en sy het 
baie belangstelling getoon. Op 'n 
stadium het sy my gevra: 'Hoe kan 
ek meer van jou geloof leer?' "  

Sabina het onthou van die Christe-
like literatuur wat sy van Ge-
opende Deure ontvang het. "Die 
boeke handel oor die huwelik, 
maar het baie Woord daarin," het 
Sabina verder vertel. En toe ge-
bruik sy die boeke om Madina van 
Jesus te vertel. 

Nie lank daarna nie was daar weer 
'n klop aan Sabina se deur. Dit 
was weer Madina. "Het jy vir my 'n 
Bybel in die Tadjik-taal?" het Ma-
dina, weer in trane, gevra. Maar 
hierdie keer was dit trane van 'n 
honger en 'n desperaatheid. 

En daardie dag het Madina gekies 
om Jesus as haar Here en Salig-
maker aan te neem! 

Vir so baie geheime gelowiges 
soos Sabina en Madina, is dit net 
'n kwessie van tyd voordat hulle fa-
milielede uitvind van hul keuse om 
Jesus te aanbid. Maar met die ge-
bed en ondersteuning van vriende 
soos u, is Geopende Deure in 
staat om vervolgde gelowiges te 
voorsien van Bybels en ander 
Christelike literatuur wat hul nie 
net in die Here versterk nie, maar 
hulle ook toerus om die Koninkryk 
van God uit te bou. 

Baie dankie dus vir u gebede en 
donasies wat soveel verder gaan 
as wat u uself ooit sou kon voor-
stel! 

WêRELDWAARNEMINGSLYS:  

KENIA 

Posisie op die 2015 Wêreld-
waarnemingslys:     19 

Leier: President Uhuru Kenyata 

Bevolking:46,7 milj (34 milj Chris-
tene) 

Meerderheidsgeloof: Christenskap                                              

Regering: Republiek 

Hoofbron van vervolging: Islami-
tiese ekstremisme 

Histories het Christene en Mos-
lems in Kenia in vrede saamge-
leef! Maar Islamitiese ekstre-
misme, wat van naburige Somalië 
oorgespoel het, het drasties toe-
geneem gedurende 2014. Meer as 
honderd Christene is doodgemaak 
en nege kerke is aangeval. Op die 
2e April 2015 is 148 studente 
doodgemaak tydens ’n Al-Sjabaab-
aanval op die Garissa University 
College. 

Sommige kerke het metaalop-
spoorders installeer uit vrees vir 
selfmoordbomaanvallers, of ge-
wapende polisie gehuur om hul 
eredienste te bewaak. Daar is ook 
meer subtiele vorme van vervol-
ging. In die noordooste waar daar 
’n Moslemmeerderheid is, word 
Christene dikwels die gebruik van 
begraafplase ontsê. En een van 
die grootste mediahuise in Kenia 
word besit deur Moslems en beeld 
Christene dikwels negatief uit. 

Gebedsversoeke: 

Bid vir diegene wat die Garissa-

S E N D I N G N U U S 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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aanval oorleef het. "Bid asseblief 
vir ons... Baie het gebeure gesien 
wat te aaklig is om te beskryf," het 
21-jarige Frederick Gitonga gesê. 
Mag hierdie oorlewendes vandag 
opnuut verseker word van die 
teenwoordigheid en vertroosting 
van die Heilige Gees, ons 
Vertrooster. 

Bid dat die oorlewende studente 
van die Garissa-aanval in staat sal 
wees om te rus, te herstel en 
volkome genesing te ontvang in 
die Here. Een het gesê: "Bid ook 
vir my. Ek het gemoedsrus, krag 
en wysheid nodig. Ek sukkel met 
drome wat my laat wakker skrik en 
dan kan ek nie weer aan die slaap 
raak nie. Ek vang myself dikwels 
dat ek die afgryse van daardie dag 
onthou. Ek herleef die klanke en 
reuke duidelik." 

Bid vir beskerming en wysheid vir 
gelowiges vanuit ’n Moslemagter-
grond wat die gevaar van aanvalle 
trotseer, sou hul geloof ontdek 
word. 

In die Loopgraaf 

Ramesh (skuilnaam) en sy gesin is 
afkomstig van ’n dorpie in Sentraal 
Indië en ervaar ernstige gevolge/
nawerking/nadraai omdat hulle 
gekies het om hul lewens aan Je-
sus Christus toe te wy. 

Eers het hul bure en naasbestaan-
des Ramesh se vrou, Deepa 
(skuilnaam) gedreig deur te sê dat 
hulle die hele gesin dood sou 
maak indien hulle volhard in hul 
Christengeloof. Later toe Deepa 
geweier het om die dorp te verlaat 
as gevolg van hul geloof, is sy 
deur ’n plaaslike man verkrag wat 
deur die dorp se opperhoof gehuur 
is. Uit vrees vir meer probleme, het 
hulle verhuis na ’n ander dorpie, 
net om noodgedwonge ook daar-
vandaan te moes verhuis weens 
sekuriteitsredes. 

Met geen heenkome, het Ramesh 
en sy gesin weer verhuis. En met 
u hulp, help Geopende Deure hulle 
om in hul dringende behoeftes te 
voorsien, asook om ’n  stukkie 
grond te bekom waarop hulle ’n 
huis vir hulself kan bou. Bid asse-
blief vir Ramesh en sy gesin terwyl 

hulle standvastig bly in die geloof – 
ongeag van die prys! 

Bron:  Geopende Deure se nuusbrief 
"FRONTLINIE Geloof" – Julie 2014; 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. 

2.JAPANSENDING 

BYBELS  VIR  SJINA 
(Medewerking – Roald Lidal van 

New Life Ministries) 

Een van die bedieninge wat Ja-
pansending voortdurend onder-
steun, is die druk en verspreiding 
van Bybels in Sjina. Ons het 
onlangs 'n paar nuwe verslae ont-
vang. 

Wat God besig is om in Sjina te 
doen, is sonder twyfel 'n wonder-
baarlike omvorming. Talle mense 
se harte word verander deur 'n 
persoonlike kennis van Jesus 
Christus. 

'n Evangelis uit Sjina het onlangs 
vertel: "Dit het 1 800 jaar geneem 
voordat die evangelie Sjina bereik 
het. Baie sendelinge het ontbe-
rings ervaar en die saad van die 
Woord met trane gesaai. Hulle het 
tot vandag toe nie werklik vrug op 
hulle arbeid gesien nie. Toe die 
Kommuniste aan bewind gekom 
het, het hulle doelbewus probeer 
om die geloof uit te roei. 
Gedurende die Kulturele Rewolu-
sie is kerke afgebrand, pastore in 
die tronk gegooi, Bybels vernietig 
en byeenkomste verbied. Dit het 
egter nie die groei van die kerk 
gestop nie. Dit het dit eerder 
aangevuur. 'n Ongeëwenaarde 
herlewing het oor die land gesprei. 
Vandag het Sjina 160 miljoen vol-
gelinge van Christus en die getal 
groei met 'n miljoen per maand. 

Om die waarheid te sê, niemand 
weet verseker wat die werklike ge-
tal gelowiges is nie. Ons weet eg-
ter dat baie mense elke dag na die 
Christendom draai. Dit is nie die 
resultaat van groot veldtogte of 
beroemde evangeliste nie. Dit is 
doodeenvoudig gewone gelowiges 
wat hulle geloof met ander deel en 

hulle so vir die Christendom wen. 

"Hierdie groot herlewing het mil-
joene Christene sonder die Woord 
van God gelaat," sê Roald Lidal. 
"Ek het baie van hulle self ontmoet 
en hulle pleidooie vir meer Bybels 
gehoor. Ek het hul trane van blyd-
skap gesien as hulle hul eie Bybel 
ontvang. Ek het ook die teleurstel-
ling gesien as daar nie meer By-
bels beskikbaar was nie. 

"Ek sal nooit my ontmoeting met ’n 
pastoor wat baie jare in die tronk 
was vir sy geloof, vergeet nie. Ons 
het in ’n agterkamertjie van ’n klein 
restaurant in ’n groot stad ontmoet. 
Die plek behoort aan ’n gelowige 
en ons kon vertroulik vertel en luis-
ter na die getuienisse van werking 
in die sendingveld. Nadat ons ge-
hoor het wat God alles doen en 
van die groot nood vir Bybels het 
ek vir die pastoor gevra: 'As julle 
oor ’n lang tydperk besending na 
besending Bybels ontvang, moet 
daar mos in die aanvraag voorsien 
word, nie waar nie? Hoeveel By-
bels dink jy het julle nodig: 300 
000, 500 000 of 1 000 000?'  Sy 
antwoord was: 'Nee, jy verstaan 
nie.' Toe neem hy ’n glas water in 
sy hand en sê: 'Veronderstel jy 
neem hierdie glas water en gooi dit 
op die strand uit. Waar gaan die 
water heen? Dit verdwyn vinnig en 
ongeag van hoeveel keer jy dit 
doen, sal die strand nie oorloop 
met water nie. Dit is presies wat 
met die Bybels gebeur. Daar is so 
baie mense wat hulle nodig het, 
dat hulle vinnig opgeraap word. 
Verder word daar elke dag nuwe 
gelowiges bygevoeg en die nood 
is eenvoudig ongelooflik groot.' ” 

Ons kan nie in al die behoeftes vir 
God se Woord in Sjina voorsien 
nie, maar ons kan een broer of 
suster op ’n slag help. 

Bid asseblief vir ons vir die nodige 
fondse om Bybels beskikbaar te 
stel aan die baie wat honger na die 
Woord van God in Sjina. Bid vir 
wysheid en beskerming vir die 
ingewikkelde netwerk van druk-
kers, verspreiders en koeriers wat 
berokke is by hierdie werk wat 
soms baie gevaarlik is. Bid ook vir 
hulle wat vervolg word as gevolg 

mailto:southafrica@od.org
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van hulle geloof. 

Dankie, vir julle getroue gebede. 
Bron: Japansending  - e-pos gedateer 24 Junie 2015 van 
Dawid Verwey; Adres: Posbus 30106, Wonderboompoort, 
0033; Tel & Faks: 012 377 1533; Sel: 083 719 0227; E-pos 
(SA): sa@japanmission.org; E-pos 
(Japan):jm@japanmission.org;  Web: 
www.japanmission.org;Bankbesonderhede: ABSA Bank, 

Rekeningnommer: 090 161 334, Takkode: 632005 

3. FEBA RADIO SUID-AFRIKA 

BOODSKAP DEUR DR JURIE 
VERMEULEN (Nasionale Direk-

teur) 

Die apostel Paulus skryf in Rom 
10:13-15: 

"Want: Elkeen wat die Naam  van 
die Here aanroep, sal gered word. 
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in 
wie hulle nie geglo het nie? En hoe 
kan hulle in Hom glo van wie hulle 
nie gehoor het nie? En hoe kan 
hulle hoor sonder een wat preek? 
En hoe kan hulle preek as hulle 
nie gestuur word nie? Soos ge-
skrywe is: 'Hoe lieflik is die voete 
van die wat die evangelie van 
vrede verkondig, van die wat die 
evangelie van die goeie verkon-
dig!" 

Paulus se woord hierbo laat my 
dink aan die getuienis wat Kirill, 'n 
jongman van Rusland, onlangs na 
een van ons stasies daar gestuur 
het:  

"Ek het onlangs na julle stasie be-
gin luister en ek ontdek elke dag 
sóveel nuwe dinge! My lewe het 
die afgelope paar maande in baie 
opsigte verander. Ek het ’n Chris-
ten geword en nie net in naam nie. 
Ek het Jesus se volgeling geword. 
Ek het begin om ’n kerk by te 
woon waar ek meer oor die Bybel 
kan leer. Ek was nog nooit in my 
lewe in ’n Evangeliese Kerk nie. 
Ek kan steeds nie glo dat al hierdie 
dinge met my gebeur het nie en dit 
alles deur na FEBC te luister. 
Vriende, ek weet nie om my 
gevoelens van vreugde en dank-
baarheid teenoor julle uit te druk 
nie. Julle is soos familie vir my. 
Trouens, ons is een familie in 
Christus." (Kirill, 23 van Kras-
nogorsk). 

Liewe FEBA vriend(in), dis te 
danke aan u getroue maandelikse 
ondersteuning dat FEBA/FEBC 
daagliks vir meer as 700 ure kan 

uitsaai vanuit dosyne radiostasies 
in meer as 50 lande en meer as 
130 tale! Getuienisse soos dié van 
Kirill hierbo, maak die ontsaglike 
gepaardgaande onkoste en werk 
vir ons die moeite werd. Ons kan 
tog immers niks meer edel doen 
met ons lewens as om ons naaste, 
wat dikwels nie soos ons die evan-
gelie kan hoor nie, van Jesus te 
vertel nie. Paulus skryf hierbo al-
mal wat aan hierdie groot opdrag 
deelneem, die "lieflike-voet"-weer-
mag van Jesus is! Dit sluit ons en 
u, ons getroue vennote in. 

Weer eens baie dankie vir u be-
trokkenheid en God se rykste seën 
op u lewe. 

Sirië: Vlugtelinge vind skuiling 

in Jesus 

Na vier jaar van oorlog is ten min-
ste 40 % van die bevolking reeds 
ontwortel. Die vlugtendes is ge-
noop om voortdurend  alternatiewe 
skuiling te soek – veral in gebiede 
waar die noodsaaklikste lewens-
middele uiters skaars geword het. 

Die voortslepende verwoestende 
Siriese oorlog is ook die oorsaak 
vir die grootste uittog wat die 
Midde-Ooste nog ooit ervaar het. 
Volgens die Verenigde Nasies is 
daar amper vier miljoen Siriese 
vlugtelinge buite hul land se 
grense. Hierdie situasie word 
natuurlik deur gewetenlose men-
sehandelaars ter wille van groot fi-
nansiële gewin uitgebuit. Duisende 
mense probeer die Middellandse 
See in oorlaaide bote oorsteek, in 
die hoop om in Italië of ’n ander 
Europese land ’n heenkome te 
vind. Duisende kom om van bloot-
stelling, verdrinking of word sum-
mier deur Moslem radikales oor-
boord gegooi! 

IS voer ’n  uiters goed beplande 
skrikbewind in Sirië. Vroeër van-
jaar is Quraqosh, een van die oud-
ste Christendorpies, gedurende ’n 
driedaagse offensief deur die IS-
mag ingeneem. Die 3 000 Chris-
tene is, soos in die geval van al die 
Christene wat hulself in gebiede 
onder IS-beheer bevind, ’n keuse 
gegee: word Moslem, vlug, betaal 
die jiza, of word onthoof. Al 3 000 

het gevlug. Die jiza is ’n belasting 
wat nie-Moslems in Moslemge-
biede moet betaal en word deur 
die Koran voorgeskryf. Daar 
bestaan gerugte van 19 Assiriese 
Christene wat wel die jiza betaal 
het en  later vrygelaat is. 

FEBA is weer eens  daar om hoop 
te midde van chaos te bring deur 
middel van ons evangeliese uit-
sendings. FEBA Radio se Hoop vir 
Sirië, ’n mediumgolf-program, het 
juis ten doel om bemoediging en 
hulp te verskaf aan die duisende 
vlugtelinge wat te midde van die 
Siriese konflik hul bes doen om te 
oorleef. ’n Luisteraar het onlangs 
aan die span vertel: "God is besig 
om deure oop te maak en ons kan 
sien hoe mense na Christus toe 
kom." Dit is wonderlik om 
getuienisse van veranderde le-
wens te hoor! 

Bid asb dat die uitsendings hoop 
en bemoediging sal bring aan ge-
lowiges wat verkies om in Sirië 
aan te bly en dat die uitsendings 
vir vlugteling-Christene tot groot 
seën sal wees. Bid ook vir bly-
wende vrede in Sirië en vir die her-
stel van gesinslewe en gemeen-
skappe. Bid dat die IS-bedreiging 
in die hele Midde-Ooste binnekort 
tot ’n einde gebring sal word! 

Mali:  Ons reik uit na die hart 

van Islamitiese Noord-Afrika 

Sedert 850 nC is Mali die mid-
delpunt van Islamitiese Wes-Afrika 
en Timboektoe, die "verlore stad 
van goud" is reeds vir eeue lank ’n 
belangrike sentrum van Islamitiese 
teologie en filosofie. Sedert die Li-
biese oorlog voer Al Qaeda ’n 
skrikbewind vanuit sy basis in die 
noorde van die land en burgeroor-
log is nou ’n wesenlike gevaar. 90 
% van Mali se mense is Moslems, 
5 % beoefen tradisionele en ani-
mistiese gebruike, terwyl ’n 
skamele 5 % Christene is, van wie 
twee-derdes Rooms-Katoliek. 

Omdat slegs 26 % van Mali se in-
woners kan lees en skryf, is 74 % 
op mondelinge kennisoordrag 
aangewese. Aangesien hulle nie 
die Bybel kan lees nie, is Christe-
like radio-uitsending die enigste 

mailto:sa@japanmission.org
mailto:jm@japanmission.org
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manier waarop hulle van Jesus 
kan leer. FEBA Radio SA het 
onlangs met vennote ooreenge-
kom om op groot skaal hier te be-
gin uitsaai. ’n Bestaande plaaslike 
uitsaaistasie, Radio Sollo, gaan 
binnekort in ’n FEBA-stasie om-
skep word. Die huidige stigter-
eienaar, M'Bimba Dembele en sy 
span omroepers, is gereed om met 
ons hande te vat. Hy sal ook funk-
sioneer as amptelike FEBA-ver-
teenwoordiger in Mali. 

’n Derde van die bevolking is on-
der die ouderdom van 18, van wie 
minder as 50 % enige skoolonder-
rig ontvang. Daarom is dit uiters 
belangrik dat programme wat die 
jonger generasie aanspreek, uitge-
saai word. Bid asb vir die regte 
mense om met programvervaar-
diging te help. 

Bid asb vir FEBA Radio SA en ons 
nuwe bediening in Mali en daar-
voor het ons God se seën en julle 
ondersteuning baie nodig. Bid ook 
vir die suksesvolle uitbreiding van 
ons uitsendings na die buurstate, 
Mauritanië en Senegal, wat  beide 
Moslemlande is en tans geslote is 
vir die boodskap van Christus. 

Ontmoet die luisteraar – die 
wonderlike getuienis van mnr N 

en mnr V 

Mnr N, groepleier van ’n kerk in Ho 
Tsji Minhstad, Viëtnam, was in ’n 
ongeluk betrokke en is in die hos-
pitaal opgeneem. Die eksterne luid
-sprekertoestel vir sy selfoon moes 
eenvoudig saamgaan sodat hy 
soos gewoonlik, ook in sy hospi-
taalbed, na sy geliefde FEBC-
Evangeliese program "IBMD 
(Internet Broadvast via Mobile De-
vice)" kon luister. 

Mnr V, wat in die bed langs syne 
was, was nie ’n Christen nie, maar 
het graag saam met mnr N na die 
programreeks "Die Grondbegin-
sels van Geloof" geluister. Mnr  N 
gebruik toe die geleentheid om 
aan die hand van die les vervat in 
die program, vir mnr V meer te leer 
tov die Christelike geloof. Slegs ’n 
paar dae daarna het  mnr V besluit 
om ’n volgeling van Jesus te word. 

Kort nadat die twee van hulle hier-

die eerste les van die reeks van 14 
gehoor het, is mnr  V uit die hospi-
taal ontslaan. Op mnr  V se ver-
soek gee mnr N toe sy selfoon-
luidsprekertoestel vir mnr V om 
saam te neem huis toe, 170 km 
daarvandaan, sodat hy (mnr V) 
verder na die reeks kon luister. 

Uiteindelik is mnr N ook ontslaan. 
Twee maande later kry mnr N toe 
’n oproep van mnr V wat hom uit-
nooi om by sy huis te kom kuier. 

Mnr V verduidelik: "Na ek uit die 
hospitaal ontslaan is en met mnr N  
se selfoon-luidsprekertoestel huis 
toe is, het ek, my familie en my 
vriende na die reeks programme 
geluister. Ek gebruik toe die me-
tode wat ek by mnr N gedurende 
die eerste les geleer het en leer 
hierdie groep nege van die 14 
lesse. Dertien van hulle het Chris-
tene geword en wil gedoop word 
en wil nog meer van die Woord 
leer! Ek nooi toe maar vir mnr N 
om my met hierdie nuwe Christene 
te kom help." 
Bron:   RADIUS Broadcasting Hope/Uitsendings van Hoop – 
Uitgawe 2/2015; Adres: FEBA Radio Suid Afrika, Posbus 
26270, Gezina, 0031; Telefoonnommer:  012 335 5708; E-
pos: febasa@corpdial.co.za; Web:  www.febaradio.org.za; 
Bankbesonderhede:  Naam van rekening: FEBA RADIO SA, 
Bank: ABSA, Rekeningnommer: 405 531 3541, Takkode:  
632 005 

 Loof die Here!  

Elke mens moet 'n spesiale plek 

op aarde hê  ̶ 'n plek waar jou 

gees, hart, kop en lyf weer by-

mekaar kan kom. Strandfontein is 

my spesiale plek.  Om eerlik te 

wees, ons gesin se spesiale plek 

sedert 1970! Hier geniet ek op die 

oomblik my tyd saam met my Ma, 

Ousus Ydalene en haar gesin. 

Lang stappe langs die strand, 

Kaapse galjoen op die kole ge-

braai, lag tot jy moeg is, stil wees 

en oor die see uitkyk sonder om 

planne te maak of eers te dink... 

Dit is goed vir my om hier te wees, 

selfs al moet ek môre weer die pad 

vat vir 'n volgende skof op my reis 

saam met die Here.  

My Pa se spesiale plekkie op die 

bank langs die vleisbraaiplek is 

nou leeg. Hy het altyd daar gesit 

terwyl ek vir ons vleis gebraai het. 

Ons het hom daar sien sit wanneer 

ons van ons stap af teruggekom 

het. Hy het daar die sonsonder-

gang geniet en koekies geëet wat 

ons aangedra het. Dit was tera-

peuties om die ou bank af te skuur 

en te vernis. Die bank is mooi en 

blink, maar baie leeg.  

Asië  

Elke besoek aan Asië is vol nuwe 

verrassings en opwinding. Wie kon 

my voorberei op 'n onlangse bele-

wenis? 'n 16-jarige Boeddhistiese 

monnik, kom ons noem hom Tenor, 

stap met sy maroen kleed, haar-

tjies geskeer, in ons opleiding in. 

Hy stel belang, maar verstaan nie 

Engels nie en die woorde wat ons 

praat kan nie sy lewe aanraak nie. 

Tog sit hy elke dag van 09:00 tot 

17:00. In die aande word hy in sy 

eie taal bedien, een van die drie 

tale verteenwoordig en waarin nie 

'n volle Bybel bestaan nie. Dis on-

bereikte volksgroepe se eerste 

generasie leiers wat bymekaar is 

en tot laat in die nagte ondersoek 

hulle wat hulle geleer het. Elke 

groep het dele van hulle Nuwe 

Testament in konsep vorm op sel-

fone of rekenaars. Van hulle neem 

deel aan die Bybelvertaling, maar 

mailto:febasa@corpdial.co.za
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het self baie beperkte toerusting 

om die Bybel te verstaan. Hulle 

help mekaar en leer.  

Teen Vrydag kondig Tenor aan dat 

hy sy kleed wil verbrand. Die vol-

gende Dinsdag wil hy gedoop 

word en teen die tyd dat ons tot-

siens sê 12 dae nadat ons mekaar 

ontmoet het, het hy sy eerste 

Christen liedjie gekomponeer en 

dit vir ons gesing. Hy moedig die 

manne aan om dadelik huis toe te 

gaan en 'n Bybelskool te begin 

waar ander dieselfde opleiding kan 

ontvang.  

Tydens die week het ons die detail 

van Handeling 2:42-47 bestudeer. 

Ons sien voor ons oë die gevolge 

wanneer die Here se kinders een-

dragtig saam is en hulleself toewy 

aan die Woord, gebed, gemeen-

skap met mekaar en met die Here. 

Selfs die jongman wat ons kos be-

dien het, het iewers in die twee 

weke van sy godsdienstige arm-

bandjies, wat hom teen bose 

geeste moes beskerm, ontslae 

geraak en aan Jesus begin 

vashou. Die Here Jesus Christus 

leef en werk en selfs ongelowiges 

erken dit as hulle die Waarheid in 

aksie sien.  

Bid asb  

 Loof die Here vir wonderlike 

voorsiening in terme van 

mense, fondse, rus, afsprake, 

aanmoediging, gesondheid, 

liefde en ondersteuning.  

 Loof die Here vir my Australië 

visum wat ek pas ontvang het. 

 Dat die Here deur my sal praat 

tydens die opleiding en optre-

des in die volgende twee 

weke.  

 Dat die werk in Asië sal uitbrei 

en dat die Here se Koninkryk 

met krag sal kom.  

Baie liefde en seën  

Tertia Kellerman  

'BRUINGELD' 

Ons seun, Riaan, was saam met 
ons by die diens toe ds Gideon se 
30ste jaar in ons gemeente Lyttel-
ton-Noord gevier is en het in die 
'Aankondiger' die kennisgewing 
ten opsigte van die 'bruingeld' ge-
sien.  

Hy is 'n bankier by FNB Bank waar 
'n kliënt van hom, mnr Gerald 
Brummer van Lynnwood, vir hom 
'n bottel 'bruingeld' gegee het 
(laasgenoemde het nie geweet wat 

om met die geld te doen nie).  
Riaan het toe die bottel geld aan 
ons gemeente besorg – dit het 5 
kg geweeg en 'n bedrag van 
R150.00 was daarin. [Daar was 'n 
paar 50c stukke en die res was 20 
c-, 10 c-, 5 c-, 2 c- en 1 c stukke.] 

Ons gemeente se hartlike dank 
gaan aan mnr Brummer en aan 
Riaan  ̶  nie een van hulle behoort 
aan ons gemeente nie. 

Ingestuur deur Rina Liebenberg 

DANK EN WAARDERING 
TEENOOR DALEEN EN CHRIS 

PIENAAR 

Daleen en Chris Pienaar is al ‘n 
geruime tyd aan die gemeente 
bekend en ons is bewus van die 
verskillende rolle wat hulle al in die 
gemeente gespeel het. Dit voel 
soos gister toe hul twee kinders, 
Mike en Chrisjan gebore is en let-
terlik gesproke binne die ge-
meente strukture met toewyding 
en liefde grootgeword het. 

Beide Daleen en Chris het tot op 
hede nie net op die opvoeding van 
hul kinders gefokus nie, maar het 
hulself ook by die bestuur van 
kerklike aktiwiteite betrokke ge-
maak. Daleen het aanvanklik as 

diaken gedien en is later as leier-
diaken verkies. Chris het op sy 
beurt as voorsitter van die finan-
siële komitee gedien. Beide het hul 
take met toewyding en nouge-
setheid uitgevoer en het altyd die 
beste belange van die gemeente 
gedien. 

Daleen het verder die noodsaaklik-
heid raakgesien om by die dag-tot-
dag belange en administrasie van 
die gemeente betrokke te raak.  
Meeste van die belange was finan-
sieel en eiendomme van aard, wat 
aan streng voorskrifte en teikenda-
tums gekoppel is.  Die bestuur van 
die kerkraad het deurlopend ge-
moedsrus met hierdie sake gehad, 
omrede dit noukeurig bestuur is.  
Wat dit nog meer merkwaardig 
maak, was Daleen se bereid-
willigheid om tussen die bedryf van 
eie besighede, kinders grootmaak 
en ‘n vol huishouding steeds ge-
noemde belange te hanteer. 

Chris het met sy finansiële en be-
sigheidskennis daarin geslaag om 
dmv harde werk, gereelde ge-
sprekvoering en streng maatreëls 
die gemeente se finansiële bestuur 
op ‘n gesonde pad te plaas.  Tans 
word die vrugte daarvan gepluk. 

Die gevolgtrekking wat uit boge-
noemde inligting gemaak kan 
word, is dat beide Daleen en Chris 
onvoorwaardelik  hul tyd en talente 
beskikbaar gemaak het om ‘n 
groot saak te dien.  Die vraag word 
soms gevra, hoe ek die gee van 
my tiende moet verstaan. Dis 
duidelik dat my tiende nie net in 
geldwaarde gemeet kan word nie, 
maar dat my tyd wat ek bereid is 
om vir die Here se saak af te 
staan, as deel van my dankbaar-
heid teenoor ons God en Meester 
gesien kan word. 

Die kerkraad van NG Gemeente 
Lyttelton-Noord wil gevolglik vir 
beide Daleen en Chris opreg be-
dank vir die tyd wat hulle bereid 
was om hierdie uiters belangrike 
ampte en take te beklee en te ver-
rig.  Ons gun hulle ‘n tyd van rus, 
maar sal steeds nie-amptelik van 
hul dienste gebruik wil maak. 

Adriaan Nel 
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FONDSINSAMELING HUIS 

GIDEON 

Huis Gideon het “GEKOOK”, let-

terlik en  figuurlik op 25 Julie 2015. 

Ek was baie senuweeagtig omdat 

dit my eerste fondsinsameling ooit 

was, en omdat ek nie geweet het 

hoeveel mense gaan opdaag nie. 

So nodeloos om te sê toe Sater-

dag aanbreek en dit bitter koud 

was, was my moed in my skoene. 

Die mense het egter van 10:00 af 

begin aankom en  ons het die hele 

tyd mense gehad tot 14:00 toe. 

Ons het kerrie en rys, boerewors-

rolle, tee, koffie, “cupcakes”, boeke 

en nog allerhande ander goed ver-

koop. Die kerrie en rys was reeds 

net na 11:00 uitverkoop. 

Die Voortrekkers het vir ons ‘n  

groentetuin in houers kom maak 

vir Mandeladag en ons bemark die 

mobiele groentetuin vir R300.00. 

Kom maak gerus ‘n draai by Huis 

Gideon indien u sou belangstel om 

hiervan te koop. Dit is ideal vir ‘n 

klein tuintjie of beperkte spasie 

soos op ‘n stoep, bv. 

Die kinders het almal baie mooi 

gehelp by die verskillende tafels 

en ek is baie trots op hulle. Ons 

bande is sommer nou weer lekker 

sterk in die huis. 

Ons het die bedrag van R5342.00 

ingesamel wat ons gaan aanwend 

vir die kinders se studie- en uit-

stappie/verjaarsdag-fonds. 

Ons volgende fondsinsameling is 

op 26 September, DV. Bring dan al 

julle kinders en keinkinders en 

kom kuier saam met ons. ‘n Groot 

verrassing wag op die kinders. 

Dankie vir almal se ondersteuning. 

René Odendaal (Tel.: 012-664-

2199, Monumentlaan 180) 

NUWE KERKRAADSLEDE 

Op 24 Mei is drie nuwe ouderlinge 

en een diaken bevestig. Morgan 

Smit is in April se uitgawe bekend 

gestel. Koos Smith het vir ons die 

volgende beriggie oor hulle gesin 

ingestuur: 

Koos en Lily Smith is op 29 Mei 

1993 in die NG Kerk Erasmia in 

die huwelik bevestig. Uit die hu-

welik is drie pragtige seuns ge-

bore: JJ, Pieter en Shawn. 

Gedurende 1996 het ek en Lily in-

geskakel by NG Bronberg, waar ek 

as diaken aangestel is. Ek en Lily 

het toe by die Sondagskool be-

trokke geraak. In 2000 het ons ver-

huis na Monumentpark-Wes. Daar 

het ons weer ingeskakel by NG 

Monwes-gemeente. Ek en Lily het 

weer betrokke geraak by die Son-

dagskool. Ek is toe as Sondag-

skoolhoof aangestel en as ouder-

ling voorgestel. Daar was ons ak-

tief tot aan die einde van 2014, 

waarna ek bedank het as Sondag-

skoolhoof en ouderling. In 2015 

het ons as gemeentelede in-

geskakel by NG Lyttelton-Noord 

gemeente.  

OMGEE-VROUE 

Wanneer julle hierdie uitgawe in 

die hand neem, is julle dalk aan ta-

fel tydens die gemeente-ete op 2 

Augustus. Indien wel, hoop ons 

julle geniet dit van harte en dat 

julle lekker sal saam kuier. Vir ons 

as vrouens is die gemeente-etes 

belangrike geleenthede omdat ons 

voel dat ons daarmee die same-

horigheid in die gemeente bevor-

der en hoop dit sal in die toekoms 

al meer bygewoon word.  

‘n Geleentheid wat ons onder julle 

aandag wil bring, is die by-

eenkoms by Rusoord op 12 Au-

gustus om 17:00. ‘n Program om 

die bejaardes te vermaak, word 

die aand aangebied. Almal word 

hartlik uitgenooi om dit by te woon. 

Die belangrikste is egter ons groot 

fondsinsamelingsgeleenthied wat 

op 24 OKTOBER 2015 in die kerk 

plaasvind. Hou asseblief die datum 

oop. Jannie Moolman, die man wat 

so mooi kan sing, tree by die ge-

leentheid op. Bring ook julle 

vriende saam en maak dit vroeg al 

oral bekend.                         Jansie  
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‘N HISTORIKUS KYK NA DIE OP-

STANDING 

Ongelowiges maak die verhaal van 

Jesus se opstanding uit die  

dood vandag maklik af as feever-

hale. DR LEOPOLD SCHOLTZ, 

self ’n historikus, kyk uit ’n 

akademiese hoek na die getuienis 

en weeg dit volgens die norme van 

sy vakgebied. 
In hierdie dae bely miljoene Chris-
tene met Pase opnuut hulle geloof 
in Jesus Christus, wat gekruisig is 
en op die derde dag uit die dood 
opgestaan het. 

Maar dit is ’n gelóóf, een wat 
soms deur mense wat hulleself vir 
wetenskaplikes uitgee, betwyfel 
word. Vir sulke mense kan slegs 
iets wat bewys kan word, waar 
wees – en ’n geloof kan nie bewys 
word nie. 

Wel, laat ek as akademiese his-
torikus die verhale oor die 
kruisiging en opstanding van Jesus 
van Nasaret ondersoek asof dit 
niks met godsdiens te make het 
nie, maar asof dit eenvoudig gaan 
om ’n interessante beweerde ge-
beurtenis in die verre verlede. 

 
’n Historiese figuur 
Dat Jesus ’n historiese figuur was, 
weet ons. Die Romeinse historikus 
Cornelius Tacitus verwys na hom, 
soos ook die Joodse historikus 
Flavius Josephus (weliswaar in ’n 
passasie waarmee latere Christe-
like kopieerders ’n bietjie gelol het). 
 
Daar is ook ’n interessante verwy-
sing van die skrywer Plinius die 
Jongere, wat in ’n brief uit 114 nC 
aan keiser Trajanus vertel van 
mense wat ene Christus as god-
heid vereer. 
 
Ons belangrikste bronne is ewen-
wel die vier Evangelies, Han-
delinge van die Apostels en die 
sendbriewe van Paulus en ander 
skrywers. Dat hulle in die Bybel op-
geneem is, is vir sommige genoeg 
rede om hulle onmiddellik af te 
skryf, maar waarom die vereistes 
vir Bybelse geskrifte soveel hoër 
stel as dié van antieke skrywers 

soos Tacitus, Plutarchus, Theu-
kudides en andere? 
 
Dit is waar dat die evangeliste 
geen “objektiewe” geskiedskrywing 
wou pleeg nie, maar wou getuig 
oor die opgestane Heer. Dit maak 
hulle inderdaad problematiese 
bronne, maar nie onbruikbaar nie. 

 
Die verskille 
Soms word ’n reeks onversoenbare 
verskille tussen die besonderhede 
in die bronne aangevoer as rede 
waarom hulle nie betroubaar kan 
wees nie. Maar dié besware kom 
duidelik nie van professionele his-
torici nie: as ’n historikus ’n aantal 
ooggetuieverslae teëkom wat pre-
sies dieselfde verhaal vertel, sal al 
sy hare penregop gaan staan, want 
dan is daar sprake van bedrog.  
 
Daar is áltyd verskille, en die ver-
skille maak die bronne méér geloof-
waardig, nie minder nie. Uiteraard 
solank die bronne oor die kernsake 
ooreenstem, en dit is hier – 
kruisiging en opstanding – wel die 
geval. 
 
Dit is waar, die Bybelse geskrifte is 
deur ménse geskryf, en hulle ver-
toon dus al die swakhede van  
menslike geskrifte. Dit beteken dat 
hulle krities benader moet word, 
maar nie dat hulle van voor tot ag-
ter – of selfs grotendeels – leuens 
bevat nie. 
 
Navorsers het vasgestel dat al vier 
Evangelies op verskeie, dikwels 
identifiseerbare, vroeëre bronne – 
mondelinge oorlewering, geskrifte 
– berus. Plekgebrek verhinder my 
om daarop in te gaan, maar som-
mige van daardie vroeëre bronne 
dateer duidelik van baie kort ná die 
gebeure self. 
 
Dit beteken dat ons baie meer kan 
bevestig oor Jesus se lewe as by-
voorbeeld oor dié van Confucius, 
Boeddha, Aleksander die Grote of 
die profeet Mohammed, oor wie die 
eerste bekende verslae twee tot 
drie eeue ná hulle dood dateer. 

 
Twintig jaar 

Die oudste bekende geskrif wat na 
die opstanding verwys, is 1 Korin-
tiërs 15:3-8, wat volgens leidrade in 
die teks êrens tussen 53 en 55 nC 
geskryf is – iets meer as 20 jaar ná 
Jesus se dood. Dink self: 20 jaar 
gelede was 1995, vir iemand van 
my ouderdom (66) sommer nou die 
dag. 
 
Vandaar dat Paulus vertel dat Jesus 
ná sy opstanding aan Petrus ver-
skyn het, toe aan die twaalf, “en 
daarna aan meer as vyf honderd 
broers tegelyk, van wie sommige al 
dood is maar die meeste nou nog 
lewe”. As hy dit uit sy duim gesuig 
het, sou dit aan die kaak gestel 
word, en Paulus sou sy geloofwaar-
digheid kwyt gewees het. 
 
Maar daar is meer, want al vier 
Evangelies voer besonder merk-
waardige getuies op wat as eerstes 
oor die leë graf vertel.  
 
Vroue 
In daardie tyd was vroue níks. Daar 
is gemeen dat hulle nie in staat is 
om die waarheid te praat nie, en 
dus mag hulle getuienis ook nie in 
regsake gebruik word tensy dit 
deur ’n man bevestig is nie. 
 
Vroue was die slegste moontlike 
getuies om oor die leë graf te 
getuig. As die evangeliese verslae 
leuens was, sou die skrywers ryk, 
magtige manne aangekeer het om 
geloofwaardigheid aan die bewe-
ring te verleen. 

 
Regtig dood 
Daarteenoor staan: Dit is volgens 
ons huidige kennis onmoontlik dat 
iemand wat régtig dood is, op die 
derde dag weer lewend word (tensy 
hy natuurlik nie werklik dood was 
nie). Hoe moet die akademiese his-
torikus dít verklaar? Jy kan nie. ’n 
Historikus kan slegs twee dinge 
hieroor sê. 
•Een: As ’n mens die biologiese 
wette links laat, maak die bronne 
oor die leë graf en die opgestane 
Jesus, ’n geloofwaardige indruk. 
•Twee: Dit is duidelik dat daar iéts 
in die tyd gebeur het, iets wat só 
merkwaardig was dat die heel 
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vroegste gemeente dit reeds ’n kort 
tyd ná die kruisiging vertolk het as 
’n opstanding uit die dood. En selfs 
as kritiese akademiese historikus 
kan jy daardie vertolking nie sum-
mier as onwaar of misleid van die 
tafel vee nie. 
▶ Dr Leopold Scholtz is ’n vryskut-
joernalis in Europa. 
Kerkbode 20 Maart 2015. 
 

Van God verlate? 
 

Vandag voel ek van U verlaat 

Ja, ek weet dis net My gevoel 

Net my persepsie 

My depressie 

 

Geloof is nie gevoel 

Geloof is nie verdien 

Geloof is nie my besluit 

Geloof word deur U bewerk 

Deur die Gees in my verwek 

 

Ag, Heer, dit sou so maklik wees 

Laat my al die goeie doen 

En dan U guns verdien 

Nou moet ek NET glo 

 

Alles het vandag skeef geloop 

Vanoggend was so mooi 

Alles in lieflike sonlig getooi 

Toe kom die skok 

Van mense wat jok en bedrieg 

 

Toe boonop kom die taxi's, die 
“load shedding” 

 Toe die waterpyp wat bars 

 Net daar is my geduld ook op 

 Lelike gedagtes, woorde en kyke 
Het my gesig versier 

 

Here, U weet wat waarlik pla 

U is mos my se eie Pa 

U verstaan, U ken, U begryp 

Help my om U te sien 

Om U te bereik 

Anonieme lidmaat 

BOERE HET ONS GEBEDE  

NODIG 

Die NG Kerk het ‘n eeue lange 

verbintenis met landbou en boer-

derygemeenskappe. 

Die wel en wee van boere en land-

bou is steeds baie belangrik. Ons 

leef letterlik van die harde werk 

van boere en hulle medewerkers. 

In ‘n sekere sin is boerdery moei-

liker as ooit. 

Natuurlik het niks verander aan die 

gewone risiko van boerdery as ‘n 

bedryf waar mens en dier diep af-

hanklik is van die natuur nie. Maar 

die ander faktore het dramaties  

verander. Dit is gevaarlik om te 

boer. Boere is in baie opsigte uit-

gelewer aan ernstige veilig-

heidsrisiko’s en dit het een van die 

gevaarlikste bedrywe in Suid-

Afrika geword. 

Verder eis globalisering ‘n ge-

weldige tol. Suid-Afrikaanse boere 

is blootgestel aan wêreldwye 

markkragte en geniet van die heel 

minste beskerming deur die ower-

hede. Dink ook aan die wyse 

waarop die mynbousektor al hoe 

meer landbougrond opeis en in 

baie gevalle onherstelbare skade 

aanrig. Dit is duidelik dat boere in 

baie opsigte in die heel voorste 

linies staan om ‘n volhoubare lewe 

vir mens en dier te verseker. 

Die hele land is intens afhanklik 

van ‘n suksesvolle boerdery-

gemeenskap. Ons toekoms en 

lewe is in baie opsigte in die hande 

van die landbou. 

Die boerderygemeenskap moet op 

baie gebiede die pas aangee. 

Hulle is verantwoordelik vir voed-

selsekerheid. Hulle sorg vir kos, en 

boonop bekostigbare voedsel. 

Hulle is die bewaarders van groot 

dele van ons natuurlike erfenis. 

Hullle is die trustees van ‘n lande-

like kultuur en stories wat ons diep 

verbintenis aan die natuur, kos en 

geskiedenis lewend hou. Hulle 

moet nuwe maniere bedink om 

versoening en geregtigheid in  

Suid-Afrika te dien. Hulle is baan-

brekers in die ontsluiting van Afrika 

se wonderlike landboupotensiaal, 

en moet nou ook politieke baan-

brekers wees wat uiters moeilike 

en emosionele grondkwessies pro-

duktief hanteer. 

Die Wêreldraad van Kerke het in 

2013 gesê dat lewe self ‘n gawe 

van God is, en ‘n beroep op kerke 

gedoen om lewe te beskerm. 

Die evangelie is  goeie nuus vir 

elke deeltjie van ons samelewing 

en die hele skepping. Die kerk 

neem deel aan God se sending 

om die hele skepping te herstel en 

“lewe in volheid” te bring. 

Mense kan nie oor die natuur 

baasspeel nie, maar is juis verant-

woordelik vir die integriteit en be-

waring van  die hele skepping. 

Landbougemeenskappe is voor-

lopers in die koestering, versorging 

en voeding van lewe. 

Hulle is geloofspioniers wat ons al-

mal help om die lewe en oor-

sprong van lewe, en die noue 

band tussen ons geestelike lewe 

en die natuur, te koester en te laat 

groei. 

Die Algemene Sinode het lidmate 

uitgedaag om die NG Kerk se 

dankbaarheid opreg en tasbaar te 

betoon aan die boerdery-

gemeenskap wat op baie terreine 

reeds groot offers gemaak het. Dit 

is duidelik dat die landbou en 

boere ons voorbidding nodig het. 

Ons landbougemeenskappe moet 
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weet dat die NG Kerk hulle harde werk, en die lewe 

wat hulle bring en moontlik maak, baie waardeer. 

Prof Nelus Niemandt, moderator van die Algemene 

Sinode. 

Kerkbode, 5 Junie 2015 (Artikel verkort) 

 

LIEF EN LEED  

Bid asb vir alle kankerpasiënte – dat die Here hul 

behandeling sal seën en hul ook in staat sal stel om 

hul siekte fisies en emosioneel te kan hanteer. 

Voorbidding word ook gevra vir almal wat werkloos 

is of wat dalk die risiko loop om hul werk te verloor. 

Bid asb ook vir die volgende mense in die ge-

meente:- 

Vida Lynn wat lank gesukkel het met bronchitis en 

ook vir haar bedlêende moeder. 

Fanie Nel wat stadig herstel nadat hy ‘n stent ont-

vang het. 

Joe Swart wat terug is by die huis en goed herstel. 

Gerty Slabbert wat deur ‘n moeilike tyd is na ‘n 

rugoperasie. Sy is nou ontslaan uit die hospitaal. 

Francois Cockrell wie se vader oorlede is. Bid ook 

vir sy ma. 

Elize Haasbroek wat na ‘n knievervanging herstel. 

Pieter en Magda Baard in hul veeleisende situasie 

vanweë Pieter se siekte. 

Tielman en Engela Nieuwoudt wie se kleinkind ‘n 

breukoperasie moet ondergaan. 

Elna Flynn wat herstel na ‘n knie-operasie. 

Petro Hanekom wat steeds behandeling kry na ‘n 

rugoperasie, en vir haar dogter wie se man, Frank, 

oorlede is. 

Abrie Beeslaar wat herstel na ‘n rugoperasie. 

Lulu Malan wat tuis is en goeie vordering maak. 

Annatjie Martins wie se vriend, Hennie, gesterf het. 

Thea Oosthuizen met die afsterwe van Oosie. Haar 

oë het ook verswak. 

Marie Cockeram wie se dogter na ‘n rugoperasie 

erge infeksie opgedoen het en nog steeds behan-

deling kry. 

Hennetjie Mostert wat nog steeds sukkel om te her-

stel na die probleme met haar been. 

Anne Bornman wat beter is na ‘n erge gesondheids-

krisis. 

Louis Mostert se broer wat nog steeds ons voorbid-

ding nodig het. 

Ook vir Petru Kruger word nog voorbidding gevra. 

Louise van Rooyen wat geval en haar knieskyf be-

seer het die eerste Sondag toe  hulle ons erediens 

bygewoon het. Sy en haar dogter is nuwe inwoners 

van Lofdal. 

Mossie en Amanda Mostert na die afsterwe van 

Mossie se broer. 

Louise van Eck wat aan die begin van Augustus ‘n 

heupvervanging kry. Dink ook aan haar man, An-

dries. 

George Honiball is op 6 Julie oorlede en op 13 Julie 

begrawe. Bid asb vir sy vrou, Elsa. 

Daar was darem ook rede vir blydskap in die ge-

meente:- 

Geluk aan Ryan en Madeleine Kröger met die doop 

van hul seun, Eric, en aan Ben en Cornelia Smith 

met die doop van hul dogter, Debora Isabella. 

Baie geluk ook aan Lizané, kleindogter van Betsie 

de Wet, wat baie medaljes gewen het by die World 

Champ of Performing Art as lid van die span van 

Suid-Afrika. 
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