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NUWE JAAR 

Sowaar, nog ‘n nuwe jaar is hier: 

2017! By hierdie tyd skryf ons al 

maklik “2017” en neig nie meer 

om “2016” te skryf nie, want die 

eerste maand van die nuwe jaar 

is byna op ‘n einde. 

Almal wat vakansie gehou het, is 

terug  ̶  genadiglik, ten spyte van 

al die ongelukke op ons paaie  ̶  

en almal wat nie kon gaan 

vakansie hou nie, is darem nog 

hier. Almal wat nog ‘n werk het 

(genadiglik) is terug by die werk 

en swoeg alweer. Die kinders is 

terug op skool en die studente te-

rug op universiteit of kollege (of 

nog nie?). Veral vir matrikulante 

wat verder gaan studeer, is daar 

opwindende tye wat voorlê, al is 

daar baie onsekerheid en dalk 

angs by hulle aanwesig. 

Ook die gemeentelike aktiwiteite 

het weer begin en kom so sta-

digaan op dreef. Hierdie uitgawe 

van Die Kandelaar wat jy nou 

lees, getuig ook daarvan. 

Ons kan die nuwe jaar met al sy 

gebeurtenisse beskou as ‘n 

swaar las en die juk as’t ware 

optel soos onwillige osse wat die 

wa moet trek. Dan gaan die jaar 

en die nakom van al ons verant-

woordelikhede ‘n stryd wees wat 

ons geestelik moeg maak. Of ons 

kan die nuwe jaar sien as vol 

geleenthede wat ons kan benut: 

om self verryk te word en om an-

der te verryk; om die gemeen-

skap en ons medemens te dien; 

om lewende voorbeelde van die 

Here  se barmhartigheid, genade 

en liefde te wees en om die lewe 

op ‘n gesonde manier te geniet.  

Watter opsie kies jy? 

Die nuwe jaar bring ook hoop. Die 

ekonome verwag dat ons 

ekonomie darem weer sal groei en 

dat veral die landbou sal herstel 

agv die wydverspreide reën. Al 

hierdie faktore is inderdaad hoop-

gewend, maar ons hoop moet ver-

al gewortel wees in ons geloof dat 

God ons genadig is, ons versorg 

en ons inderdaad nie alleen los 

nie. Miskien moet ons onsself   

weer herinner aan Hebr. 13:8: 

“Jesus Christus is gister en 

vandag dieselfde en tot in 

ewigheid”. 

Mag die nuwe jaar vir jou mooi en 

vreugdevol wees en vol van die 

seëninge van die Here. Geniet 

sommer ook hierdie eerste 

uitgawe van Die Kandelaar  vir 

2017. 

Daan en Jansie Kilian. 

UIT DIE LEEGHEID GEE GOD 
NUWE LIG 

Eugene Peterson is bekend vir sy 
vertaling van die Nuwe Testament 
met die titel “The Message”.  
Hierdie jaar is ‘n spesiale jaar vir 
elkeen wat die Gereformeerde 
tradisie waardeer, want dit is 500 
jaar sedert die begin van die 
Reformasie. Ons wil graag die ryk-
dom van die erfenis vier en uit die 
skatte weer juwele na vore haal vir 
almal om te geniet en te waardeer.  
In ‘n boek van Peterson met die 

titel “Christ plays in 10,000 pla-

ces” plaas hy die fokus op God 
wat as Vader, Seun en Heilige 
Gees speel op die terreine van 
skepping, geskiedenis en ge-
meenskap. 

God begin, Hy begin om te skep. 
Die skeppingswerke van God 
roep alles na vore wat gesien en 
nie gesien kan word nie. In die 
skepping kry dit wat vormloos is, 
dit wat leeg is, sonder lig is, won-
derlike inhoud en God laat 
oorvloedige lig skyn. Voor die 
skepping sweef God se Gees oor 
die donker diep waters en Sy 
asem gaan oor in woorde: “Laat 
daar lig wees”… en skielik kom 
daar lewe! 

Ons het in die vakansietyd iets 
van die leegheid beleef en toe 
ook die wonderlike teenwoor-
digheid van God wat lewe bring 
in ‘n troostelose toestand. Twee 
van Huis Gideon se inwoners, 
Daniël en Gideon Nel, se biolo-
giese moeder het tragies gesterf. 
‘n Mens se hart krimp ineen as jy 
dink dat die verliese wat hulle al-
reeds beleef het in hulle jong 
lewe nog verder verhoog met so 
‘n geweldige terugslag. Dan 
besef ‘n mens die Hemelvader 
wat weet om ons lewens te 
bestuur, het lank reeds geweet 
om met gemeentes te werk sodat 
daar versorging kan wees voor-
dat hulle moeder tot sterwe 
gekom het.  Dit is egter hulle ouer 
broer, Victor, vir wie daar gebede 
opgegaan het. Hy het die af-
gelope drie jaar glad nie skool toe 
gegaan nie; hy was ook daar toe 
sy moeder gesterf het.  Wat sal 
dan van Victor word?  Terug na 
die nywerheidskool waaruit hy 
weggeloop het? 
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By die begrafnis kom daar nuwe 
lig nadat ‘n kleinneef met wie hulle 
25 jaar gelede kontak gehad het, 
hom bereid verklaar om na die 
jongman om te sien.  Daar is egter 
‘n probleem. Victor bly by sy ouma 
Heleen en die eienaars van die 
woonstel gee grasie dat Victor by 
haar kan slaap, maar slegs tot 
Vrydag, 20 Januarie. Hoe nou ge-
maak?  Blyplek moet gevind word 
want indien die maatskaplike wer-
ker nie tevrede is dat daar ‘n per-
manente oplossing vir Victor 
gevind is nie, dan is daar net een 
uitweg en dit is terug na die nywer-
heidskool. Daaroor het die Here 
God ook lankal ‘n oplossing be-

werk, dit kom deur beproewing.  
Kleinneef Fanie se huur word met 
bykans 30% verhoog. Hy kan dit 
nie bekostig nie en gaan praat met 
sy prokureur wat protesteer dat die 
verhuurder dit nie kan doen nie.  
Die verhuurder stel hom vry om 
ander woonplek te vind, en daar-
voor het God ook gesorg: ‘n 
vyfslaapkamerhuis wat dadelik 
beskikbaar is, met genoeg plek 
ook vir Ouma Heleen. Die Here is 
groot, Hy begin en daar waar Hy 
werk, skep hy lewe. 

Bid asseblief dat ons ‘n borg kan 
kry vir Victor se boek- en skool-
gelde. Bid asseblief dat hy die ag-
terstand wat opgebou is, gou sal 
oorbrug en dat hy vinnig sy voete 
sal vind en dat hy ‘n nuwe, skoon 
lewensblaadjie sal omslaan. 

Ds Gideon. 

TYD 

By die wisseling van elke jaar dink 

ons as’t ware noodgedwonge aan 

die tyd wat kom en gaan. So mak-

lik sê ons dat die tyd vlieg en voel 

ons of ons eie lewens so gou 

verbygaan. Daaraan herinner elke 

jaareinde ons. Voor die einde van 

2016 het ek ‘n oordenking van prof 

Yolanda Dreyer in Beeld gelees 

oor tyd. Wat my getref het daarin is 

die besondere voorstelling van tyd 

en ewigheid in Psalm 90. 

In hierdie psalm wat aangedui 

word as “’n Gebed van Moses, die 

man van God” worstel die digter 

met die ewigheid van God aan die 

eenkant en die verganklikheid van 

die mens aan die anderkant. Teen-

oor die ewige God vir Wie ’n dag 

soos duisend jaar is en duisend 

jaar soos een dag, is die mens se 

lewe soos ‘n plant wat kom en 

gaan en in een dag kan verlep. Die 

digter sien ook, soos die tipiese 

Ou Testamentiese denker, dat die 

swaarkry van die lewe ‘n “straf” 

van God is en dat wanneer ons 

swaarkry (waarvan daar baie in die 

lewe is) dit beteken dat God ons 

verlaat het. Dit is so wonderlik dat 

ons as Nuwe Testamentiese ge-

lowiges, kan weet dat dit nie waar 

is dat al ons swaarkry beteken dat 

God ons straf nie. Die Nuwe Testa-

ment bring die nuwe, goeie en blye 

boodskap dat God ‘n genadige 

God is wat altyd by ons wil wees 

en is, soos gewaarborg deur die 

opstanding van Jesus en die 

uitstorting van die Heilige Gees. 

Die swaarkry kom nie van Hom af 

nie. Hy belowe juis dat Hy in al ons 

swaarkry by ons sal wees en dat 

ons in Hom moet bly. 

Laasgenoemde gedagte veronder-

stel ‘n persoonlike verhouding met 

God – waarvan die digter van  Ps 

90 ook bewus is. Daarom soek hy 

hulp by God en vra dat God sy 

liefde oor hom moet uitstort. Al het 

die Ou Testamentiese denkers 

swaarkry gesien as ‘n onttrekking 

van God se kant af (en daar-

teenoor ook voorspoed gesien het 

as ‘n teken van God se teen-

woordigheid), het hulle altyd God 

gesien as ‘n lewende, teenwoordi-

ge Wese – nie as ‘n stomme god 

van steen of klip nie. Dit het die Ou 

Testamentiese godsdiens wesent-

lik anders gemaak as al die 

godsdienste wat bedryf is rondom 

Israel. 

Daarom is dit ook so treffend dat 

die digter die vlietendheid van tyd 

en die vinnig verbygaande aard 

van die mens se bestaan, ook in 

verband bring met sy persoonlike 

verhouding met God. Wanneer hy 

dink oor die kortstondigheid van 

die mens se bestaan en die tyd (in 

teenstelling met die ewigheid van 

God), dan bid hy nie vir rykdom of 

goeie gesondheid of baie voor-

spoed of ‘n lang lewe nie, maar het 

hy net een gebed: “Leer ons ons 

dae so gebruik dat ons wysheid 

bekom” (vers 12). En wysheid het 

vir die Ou Testamentiese gelowige 

beteken om in die regte verhou-

ding met God te wees en te doen 

wat reg is in die oë van God. 

Wanneer ons die nuwe jaar betree 

en dink aan alles wat (kan) voorlê 

en hoor hoe die mense praat van 

nuwejaarswense en allerhande an-

der voornemens, is dit nie dan die 

beste om ook te bid en daarna te 

hunker – en dit ook te doen!  ̶  om 

ons tyd so te gebruik dat ons 

wysheid kan bekom nie. 

Daan Kilian 

 

WAARHEID? 

Ek het die eerste keer kennis 

geneem daarvan dat die waarheid 

eintlik nie meer tel (of regtig bewus 

geword het van die omvang van 

die gebruik van valse voorstel-

lings) in ons moderne samelewing 

nie toe ek ‘n artikel van prof An-

dries Bezuidenhout gelees het in 

Beeld van 22 November 2016. 

Prof Bezuidenhout is ‘n sosioloog 

verbonde aan UP en het dié artikel 

oor Gevaarlike Valshede geskryf. 

Daarin meld hy dat die redakteurs 

van die Oxford Dictionary die 

vorige week die woord post-truth 

as hul woord van die jaar aan-

gewys het. Dié woord dui daarop 

dat objektiewe feite ‘n kleiner rol 

speel as emosie en persoonlike 

oortuiging (“belief”) in die vorming 

van openbare mening. Volgens die 

redakteurs is post-truth in 2016 

2000% keer meer gebruik as in 

2015  ̶  veral in verband met die 

Brexit-referendum en die afgelope 

Amerikaanse presidentsverkiesing. 

Prof Bezuidenhout skryf dat dit 

algemeen aanvaar word dat politici 
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lieg om hul sienings/beleid aan die 

publiek te verkoop. Hoewel die ge-

bruik van leuens/verdraaiings in 

die openbare lewe al vir lank ge-

bruik is om mense se standpunte 

te vorm, het dit die afgelope tyd só 

toegeneem dat ‘n spesifieke woord 

nou geskep is om die verskynsel 

te identifiseer. 

Vandag, 17 Januarie 2017, lees ek 

weer ‘n artikel van Max du Preez 

in Beeld waarin hy die gebruik van 

onwaarhede/halwe waarhede uitlig 

wat in ons moderne samelewing 

en veral in diplomatieke strategieë 

gebruik word om iets te bereik. 

Daar word nie omgegee of dit wat 

gesê of in koerante geskryf word, 

waar is nie, solank die verlangde 

effek net bereik word! Hy waarsku 

dat mens alles wat in koerante 

geskryf word, deeglik moet toets 

aan beskikbare feite. Daar bestaan 

selfs instansies wie se taak/doel 

dit is om alle inligting te verifieer 

en te toets aan die beskikbare feite 

– veral feite wat nie tot almal se 

beskikking is nie. Ek dink ‘n mens 

kan tereg sê dat ons leef in die tyd 

van die oorlog met valshede en 

halwe waarhede! Genade, wat 

staan ons te doen? Ons word so 

oordonder met leuens en halwe 

waarhede dat ons nie meer weet 

wat om te glo nie. En selfs as iets 

waar is, dan twyfel jy daaraan ook! 

Oor die waarheid en wat ons met 

die waarheid maak, het die Bybel 

(Ou Testament en Nuwe Testa-

ment) baie sterk uitsprake. En dit 

is uiters belangrik om daarop te let 

dat die Bybel waarheid en waar-

heid praat direk verbind met die 

regte verhouding tot God. Daarom 

word gelowiges opgeroep om altyd 

die waarheid te praat. In die Ou 

Testament is daar bv Spreuke 

23:23: “Hou by die waarheid, moet 

daar nie van afstand doen nie; hou 

by wysheid, by selfbeheersing, by 

insig.” En ook Sag 8:16, 17: “Wat 

julle moet doen, is dit: ‘Praat die 

waarheid met mekaar, laat die 

waarheid en die reg geld in julle 

regspraak sodat daar vrede onder 

julle kan wees. Moenie bose 

planne teen mekaar bedink nie, 

moenie vals ede bly aflê nie.’ Ek 

haat sulke dinge, sê die Here”. 

In die Nuwe Testament word ons 

verbintenis tot die waarheid gekop-

pel aan ons verhouding met Jesus 

Christus self, want Hy is die waar-

heid, aldus Johannes 14:6: ”Jesus 

het vir hom gesê: ‘Ek is die  weg 

en die waarheid en die lewe.’” Ook 

die liefde (agape) waartoe Christus 

ons oproep, verbind ons ook tot 

die waarheid, 1 Korintiërs 13:6: 

“Die liefde verbly hom nie oor on-

reg nie, maar verheug hom oor die 

waarheid.” 

Nog ‘n sterk oproep om by die 

waarheid te bly, vind ons in Ef 6:10 

tot 20 (lees dit gerus weer aandag-

tig deur) waar Paulus ons oproep 

om die wapenrusting van God aan 

te trek sodat ons staande kan bly 

in ons geestelike stryd. Aan die 

hand van die voorbeeld van ‘n 

destydse soldaat se wapenrusting 

beskrywe Paulus God se wapen-

rusting wat ons moet aantrek. Hy 

begin met die waarheid wat hy 

vergelyk met die destydse soldaat 

se gordel wat as’t ware sy hele 

wapenrusting aan mekaar hou wat 

hom in staat stel om al die verskil-

lende dele daarvan te gebruik. 

Die ontstellende verwaarlosing van 

die waarheid in ons moderne 

samelewing – en selfs die gelate 

aanvaarding dat dit in belangrike 

mense se lewens maar aanvaar-

baar is – lê ‘n groot verantwoor-

delikheid op ons Christene om by 

die waarheid te bly in die manier 

waarop ons ons getuienis lewer en 

optree. 

Daan Kilian 

1.  VGK – SUIDER-AFRIKA 

DIE JAAR IS VERBY! 

Nog ‘n jaar van genade is verby!  

Dit was ‘n mooi en vrugbare jaar 

vir ons gewees. Wanneer ons 

terugkyk kan ons die hand van die 

Here in alles raaksien. Hy was ons 

Behoeder en die skaduwee aan 

ons regterhand. Aan Hom kom al 

die eer en dank toe! Ons kyk terug 

en sê: “Baie dankie Heer vir die 

volheid van U genade wat alles vir 

ons moontlik gemaak het." 

Die grootste gebeure van elke jaar 

bly egter die belewing van die 

groot Kerswonder. Die feit dat God 

ons gered het, dat die Seun van 

God as ‘n mens gebore is om ons 

te kom red, is die grootste wonder 

van alle tye!  Daarom wil ons u ook 

oproep met die woorde van Lukas 

2:15:  “Nadat die engele van hulle 

af weggegaan het na die hemel 

toe, sê die skaapwagters vir me-

kaar: ‘Kom ons gaan reguit 

Betlehem toe om te sien wat 

gebeur het, soos die Here dit aan 

ons bekend gemaak het.’” 

Met Kersfees juig ons omdat ons 

in die Betlehemkind nie alleen die 

Messias van die Jode het nie, 

maar ook die Verlosser van die 

wêreld. Die Verlosser het gekom, 

daarom is hierdie dag die blyste 

dag van die jaar vir alle gelowiges 

tot aan die einde van die aarde. 

Met hierdie woord het die gelo-

wiges deur die eeue na die 

ongelowiges gegaan. God het in 

Christus na ons gekom en in en 

deur Hom het Hy die wêreld met 

Homself versoen. 

Die vleeswording van Christus, die 

Kerswonder, is die jubelboodskap 

wat die kerk steeds met groot 

vreugde moet verkondig. 

Wat is ons taak as gelowiges in 

hierdie tyd? 

Wat moet ons woord aan alle 

mense, wat ons ontmoet op die 

pad, in hierdie tyd wees?  Ons 

opdrag lê in Luk 2:17 opgesluit:  

“Toe hulle Hom sien, het hulle 

vertel wat oor hierdie Kindjie aan 

SENDINGNUUS 

Ingestuur deur Betsie de Wet 
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hulle gesê is.” 

Sal ons nie Christusfees 2016 sien 

as ‘n geleentheid vir sendingwerk 

nie?  Christusfees en sending is 

onafskeidbaar aan mekaar ver-

bonde. Dit bied ons die praktiese 

geleentheid om die liefde van God 

soos in Joh 3:16 beskryf, uit te dra.  

Die bekering van een siel hierdie 

Christusfees sal ‘n groter vreugde 

hier op aarde, sowel as in die 

hemel, tot gevolg hê as al die 

skynvreugde wat die wêreld ons 

aanbied! 

DIE TENTPENNE WORD 

UITGETREK: 

Verlede Sondag is die Jesus-film 

by die kerk in  Maboloka in die 

Brits omgewing vertoon waar klein 

Sam, Esau en Tembi ‘n baie 

suksesvolle veldtog gehou het en 

hiermee kom die jaar se werk-

saamhede vir hulle ook tot ‘n 

einde. Gelukkig kon hulle hierdie 

keer in die ou pastorie woon en 

was dit nie nodig om die groot tent 

op te slaan nie wat op sigself ook 

harde werk is. Ons sê aan hierdie 

drie, baie dankie vir hulle onbaat-

sugtige ywer waarmee hulle 

maand in en maand uit die Woord 

verkondig. Om drie weke elke 

maand weg te wees van jou huis is 

geen grap nie en Sam en Tembi 

doen dit al vandat ek in 1982 by 

Evangelisasie begin het. Esau is 

die jongste lid van die drieman-

skap en ontvang indiensopleiding.  

‘n Welverdiende blaaskans word 

hulle toegewens. 

Net soos die gemeentelede van 

Sandfontein eenvoudig ingeklim 

het om ‘n nuwe kerk te bou, het 

hierdie gemeente dieselfde ge-

doen en is die nuwe kerkgebou 

hierdie maand in gebruik geneem.  

Mag beide gemeentes net seën en 

vreugde op hulle hande-arbeid 

ontvang.  Op Lilydale sal dinge op 

18 Desember afgesluit word en sal 

David en sy span ook ‘n ruskans 

neem. 

ONS GROOT GESKENK 

Ons gaan gedurende Desember-

maand ‘n nuwe kantoor betrek 

danksy die ruimhartigheid van ‘n 

weldoener. Dit is vir my, vrou 

alleen, nie wenslik om Mamelodi 

toe te ry nie en dan praat ons nie 

eens van die tyd en onkoste 

daaraan verbonde nie. Vanaf 

Oktober 2013 werk ek in ‘n 

geboutjie waar net mooi ‘n tafeltjie, 

3 rakke en ons afrolmasjien inpas.  

Die res is gestoor en alles wat hier 

afgelewer word om uitgedeel te 

word, word in ons huis geberg. Dit 

is chaos! Toe ek myself kom kry, 

was ek besig om selfs my bondel 

ongestrykte wasgoed in sakke te 

verdeel om uitgedeel te word. En 

het ou beste my nie daaroor 

gespot nie! 

Met Michael (dit is nou ou beste) 

gaan dit goed. Hy sukkel maar aan 

met die kruk en loop voetjie vir 

voetjie waar hy ookal gaan. Ja, hy 

val baie, die senuwees is beskadig 

toe hy sy nek gebreek het en hy is 

van balans af. As hy nie self kan 

opstaan nie, is dit nag, want dan 

moet ek ‘n ambulans uitroep.  

Gelukkig was dít darem nog nooit 

nodig nie. Baie dankie vir elke 

gebed, al die oproepe, e-pos en 

sms-boodskappe en selfs u be-

soeke. Dit is ‘n riem onder die hart 

om te weet dat daar so baie 

mense is wat vir ons omgee. 

Ek is in my kort lewe al baie name 

genoem, maar die mooiste was 

verlede Vrydag by ‘n gesin waar 

ons brode aflewer: “Ma, ma, hier is 

daai tannie gaatjie!”  Ek kon maar 

net lag, want die mense spot al 

omdat ek altyd sê ek kry ‘n gaatjie 

vir alles. 

Ons Tswana spreekwoord: Segwa-

ba ke se se jang ka mpa, kama-

getla se rwalle gae. 

Letterlik:  Eet met jou maag, maar 

dra ook huistoe met jou skouer. 

Kersgroete!  Marinda Cox en Per-
soneel  
Bron: Evangelisasienuus – Desember 2016; Adres: Posbus 
531, Ifafi, 0260; Tel/Sel: 012 259 0152/082 574 1340; Bankbe-
sonderhede: ABSA, Rekeningnr 0690 750 252, Takkodenr: 
632005 

2. FEBA RADIO SUID-AFRIKA 

 

BOODSKAP DEUR DR JURIE 

VERMEULEN (Nasionale 

Direkteur) 

Me Ying, een van ons voltydse 

omroepers in Thailand, getuig 

soos volg: 

"Ek was 'n Boeddhis van geboorte 

en het Christene gehaat. Op 

tweejarige ouderdom het ek polio 

opgedoen, en is ek verlam in een 

been. Toe ek agt was, het my 

tannie my na 'n Boeddhistiese 

priester geneem om te hoor 

waarom ek die siekte opgedoen 

het. Hy het na my handpalm 

gekyk, sy oë vir 'n hele ruk gesluit, 

en gesê dat ek polio opgedoen het 

vanweë sondes uit my vorige 

lewens. Hy het ook gesê dat ek 

niks daaraan kan doen nie, maar 

nog vier lewens as gestremde sal 

moet leef, voordat my skuld 

afbetaal is en ek weer as normale 

mens gebore sal word. 

"As gevolg van hierdie hopelose 

boodskap was ek baie neerslagtig 

en wou nie verder leef nie. 

Gelukkig het ek 'n beurs gekry om 

in Engeland te gaan studeer. 'n 

Vriendin het vir my 'n Evangelie 

van Johannes gegee wat ek eers 

glad nie wou lees nie. Sy het my 

aangemoedig om dit in my studie-

breuke te lees. Soos ek lees, het 

ek die geheim van vergifnis van 

sonde gevind, asook die waarheid 

dat daar nie iets soos herhaalde 

lewens bestaan nie, maar die ewi-

ge lewe in Christus!  So het ek toe 

een aand in 1991 gekniel en Jesus 

aangeneem. Terug in Thailand het 

ek later met FEBC kennis gemaak, 

is opgelei, en werk reeds 13 jaar 

lank as omroeper." 

Dis te danke aan u lojale onder-

steuning dat me Ying elke dag die 

goeie nuus aan die mense van 

Thailand kan verkondig.  

DIE TOEKOMS WINK BLINK VIR 

FEBA RADIO SUID-AFRIKA 
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"Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê 

die Here; voorspoed en nie 

teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n 

toekoms gee, 'n verwagting!" – 

Jeremia 29:11. 

FEBA Radio Suid-Afrika (FRSA) is 

dankbaar om in 2016 terug te kyk 

op 20 geseënde jare in die 

bediening. Terselfdertyd is ons 

baie opgewonde oor die toekoms 

wat vir ons voorlê! FRSA  se 

missie oor die afgelope 20 jaar 

was om te verseker dat die 

evangelie van Jesus Christus aan 

die minsbereikte nasies van die 

wêreld uitgesaai word. Ons is 

steeds toegewyd aan daardie 

missie en werk tans hard aan 'n 

paar nuwe projekte en vennoot-

skappe vir die toekoms, terwyl ons 

die bestaandes getrou onderhou. 

Wat is die jongste verwik-

kelinge? 

FEBA Radio Suid-Afrika werk 

saam met vennote en gemeen-

skappe regoor Afrika, Asië en die 

Midde-Ooste om lewens deur 

middel van media te verander. Dr 

Jurie Vermeulen, Nasionale Di-

rekteur van FRSA, verduidelik dat 

ons tans op die ontwikkeling van 

bedienings in Noord-Afrika fokus, 

spesifiek die Sahel-strook digby 

die Sahara-woestyn, wat as buffer-

sone tussen die Islam en Christen-

dom van Afrika dien. 

"Ons wil die hele area van Senegal 

en Mauritanië in die weste, tot by 

Soedan en die Horing van Afrika in 

die ooste met die evangelie 

bereik”. 

Hy voeg by dat Mali nog 'n land is 

waar ons voelers uitgesteek het en 

gunstige terugvoer kry. "Ons is 

reeds aan die werk deur ons 

vennote in Timboektoe en Manan-

tali en beplan om die bediening 

heelwat uit te brei sodra ons 

nasionale lisensie uitgereik is." 

Nog 'n opwindende nuwe vennoot-

skap wat in beplanning is, is 'n 

internet-gebaseerde Arabiese be-

diening in die Midde-Ooste en 

Noord-Afrika, spesifiek Libanon, 

Tunisië, Marokko en Egipte. FRSA 

beoog om die internet-radio-

bediening uit te brei en ateljee-

toerusting aan ons vennote in die 

verskillende lande te verskaf. 

Verder beplan FEBA ook in Malawi 

deur ons FEBA Malawi-vennote en 

ontvang weekliks baie gunstige 

terugvoer van vele Moslem-luis-

teraars uit alle gebiede van 

Malawi. 

Hoe neem ons bediening 

gestalte aan? 

Radio is 'n beproefde en bewese 

medium om mense in feitlik enige 

plek en onder enige omstan-

dighede te bereik. Deur van AM, 

FM of kortgolfsenders gebruik te 

maak, saai ons programme uit wat 

die gees en vlees van luisteraars 

versterk. Wanneer die geleentheid 

om meer mense deur middel van 

nuwe tegnologie soos die internet, 

MP3-spelers en selfone te bereik 

homself voordoen, gryp FEBA ook 

daardie kans met albei hande aan. 

Ons moederorganisasie, Far East 

Broadcasting, span van die 

beginjare af nasionale direkteurs 

en etniese uitsaaiers in om kul-

tureel relevante programme te 

vervaardig – personeel wat die 

minsbereiktes se hartstaal praat 

en bekend is met hul kultuur, sodat 

die uitsendings so effektief as 

moontlik is. 

FEBC saai tans meer as 2 500 ure 

se programme per dag uit in meer 

as 130 tale vanaf 146 FM-stasies 

en verskeie kortgolfstasies wêreld-

wyd. Hoewel elke stasie aan-

gemoedig word om finansiële on-

afhanklikheid te bereik, tree FEBC 

se fondswerwingskantore steeds 

in om die nodige fondse in te 

samel om hierdie lewensver-

anderende uitsendings op die lug 

te hou. 

FEBA Radio Suid-Afrika is so 'n 

fondswerwingskantoor wat alles in 

die stryd werp om te verseker dat 

die fondse beskikbaar is om die 

programme na die minsbereiktes 

uit te saai. Die verskillende 

fondswerwingskantore oor die 

wêreld heen ontvang jaarliks meer 

as 9 miljoen oproepe, briewe, e-

posse en teksboodskappe vanaf 

luisteraars – getuienis dat ons 

bediening effektief is! 

Hoe kan jy 'n verskil maak? 

'n Geskatte 3 500 mensegroepe 

van regoor die wêreld heen is nog 

nie deur die evangelie bereik nie. 

Dis moeilik om hulle te bereik, 

aangesien twee-derdes van die 

wêreld se bevolking op monde-

linge oorlewering staatmaak – 

hulle leer deur musiek, gedigte en 

veral stories. 

Radio speel 'n monumentale rol 

om ongeletterde mense daagliks 

met die evangelie in hul eie taal te 

bereik. Jou skenking sal 'n verskil 

maak aan ons evangeliese be-

diening oor radiogolwe – hetsy om 

lugtyd vir uitsendings te koop, 

radio's te versprei of noodsaaklike 

toerusting (soos 'n kragopwekker) 

vir 'n afgeleë stasie te koop. 

Jou gebede en finansiële steun 

neem die evangelie van Jesus 

Christus deur radiogolwe oor 

geografiese, ekonomiese en gods-

dienstige grense heen na dié wat 

nog nie vir Jesus ontmoet het nie. 

As volgelinge van Jesus, glo FEBA 

Radio Suid-Afrika dat media benut 

kan word om ware hoop en 

verandering na hulpbehoewende 

gemeenskappe te neem. As jy 

dieselfde glo, kontak ons om by 

die bediening betrokke te raak – 

dis maklik en baie bevredigend. 

Skakel ons gerus by 012 335 

5708/764 of e-pos 

info@febaradio.co.za.  

FEBA RADIO SA BESOEK 
ONDERSTEUNERS LANDWYD 

Die afgelope twee maande het 
FRSA uiters suksesvolle onder-
steunersbyeenkomste in Port Eliza
-beth, Bloemfontein, Kaapstad en 
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Centurion aangebied. 

Port Elizabeth 

Op Saterdag 13 Augustus het 
FRSA se dr Jurie Vermeulen en 
Christie Ryker ons ondersteuners 
by die Willows Resort & Con-

ference Centre in Port Elizabeth 
ontmoet vir 'n heerlike kuier 
rondom FEB/FEBC se bediening 
aan die minsbereiktes van die 
wêreld. Die Sondag daarna het dr 
Jurie die oggenddiens by NG Kerk 
Lorraine behartig en ook getuie-

nisse van FEBA met die gemeente 
gedeel. 

Bloemfontein 

Op Saterdag 27 Augustus het dr 
Jurie en sy vrou, Madeleine, ons 
Vrystaat-ondersteuners by die 
Corporate Boutique Hotel in 
Bloemfontein ontmoet en lekker 
saam met hulle gekuier en met 
hulle gedeel wat die Here deur 
FEBA/FEBC doen. Die Sondag 
daarna het dr Jurie en sy vrou die 
twee oggenddienste van die 
Bloemfonteinse Baptiste gemeente 
bygewoon en by albei geleenthede 
oor FEBA/FEBC se bediening 
gedeel. 

Kaapstad 

Op Saterdag 1 Oktober het dr 
Jurie, sy vrou en FEBA se streeks-

verteenwoordigers ons Kaapse 
ondersteuners in Bellville by die 
NG Gemeente Bellville-Riebeeck 
ontmoet. Hulle het heerlik saam 
gekuier en na dr Jurie se aan-

bieding oor FEBA en FEBC se 
bediening aan die minsbereiktes 
van die wêreld geluister. 

Baie dankie aan elke FEBA-

ondersteuner wat hierdie geleent-
hede bygewoon het en ook in 
besonder die personeel van JUIG!-
tydskrif wat dit ook meegemaak 
het. 

NUUS IN 'N NEUTEDOP 

In Djakarta, Indonesië, is 'n bedui-
dende aantal van die Iranse 
vlugtelinge binne bereik van FEBC 
Indonesië se radio-uitsendings 
geleë. Heartline FM saai 'n Farsi-
taal program uit, Radio Pars, wat 
die meer as 2 000 vlugtelinge in 
die streek bereik. 

As deel van hul 60ste verjaars-

dagviering het FEBC Suid-Korea 
in Augustus vanjaar meer as 4 000 

nuwe Suid-Koreaanse troepe by 
die Koreaanse weermagbasis in 
Suid-Korea gedoop! 

FEBA Radio SA het vanjaar ons 
20ste bestaansjaar gevier met 
Heinz Winckler as ons gas-

kunstenaar by Kerksondermure in 
Centurion. Dankie vir elkeen wat 
hierdie geleentheid bygewoon het 
en dankie vir elkeen van ons 
ondersteuners wat ons die afge-

lope 20 jaar ondersteun. 
Bron: Radius Broadcasting Hope/Uitsendings van Hoop - 
Uitgawe 3/2016; Adres: Posbus 26270 Gezina 0031; Tel/Sel: 
012 335 5708/5764; E-pos: info@febaradio.co.za; Web: 
www.febaradio.co.za; Bankbesonderhede: Naam van reken-
ing:  FEBA RADIO SA, Bank: ABSA, Rekeningnommer: 405 
531 3541, Takkode 632 005 

 

GEMEENTE AKTIWITEITE 

Op 27 November is ons weereens 

vermaak deur die Jubilate Koor. 

Soos gewoonlik was dit geestelik 

verrykend om na sulke pragtige 

sang te luister. Na die geleentheid 

is heerlike verversings verskaf. ‘n 

Hartlike dank aan al die dames 

wat hiervoor bygedra het. Dankie 

ook aan Lindie, wat vir die pragtige 

blomme in die kerk verant-

woordelik was. Let op die kruis-

vorm in die blomme asook die 

onderste mandjie met blomme, 

wat dui op die oorvloedige genade 

van God. 

Die volgende groot geleentheid 
was ‘n verjaardagviering. En nie 

sommer enigiemand s’n nie! Nee, 
dié van ons dominee, wat 60 jaar 
oud geword het. En wat ‘n fees 
was dit nie! Weereens wil ons 
graag almal bedank wat heerlike 
snoeperye gebring het. Dankie ook 
aan Magda Baard wat die pragtige 
koek voorsien het. Dit was ‘n 
treffer. 

Op Kersdag het ons met ‘n vragvol 
geskenke by Rusoord aangekom.  
In elke kamer wat oop was, het 
ons ingestap en ‘n geskenk uitge-
deel. Liewe gemeente, baie, baie 
dankie vir al u bydraes vir hierdie 
geskenke. Dankie aan Fransien, 
wat veral baie moeite daarmee ge-
doen het, asook die dames wat 
saam besoek afgelê het . Soos ds 
Pieter Malan Sondag gesê het, 
was dit iets wat gedoen is om vir 
die mense te wys dat God hulle 
liefhet.  
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Tannie Martso met haar geskenk 

LIEF EN LEED 

Omdat Die Kandelaar nie in 

Desember verskyn het nie, is daar 

‘n lang lys name vir wie voorbid-

ding gevra word. Ons noem die 

volgende:- 

Alet de Bruyn wie se kombuis ge-

brand het. Gelukkig het sy 

ongedeerd daarvan afgekom. Sy 

woon tans by haar dogter totdat 

die skade aan haar huis herstel is. 

Johan Rheeder wat ‘n suksesvolle 

beenoperasie ondergaan het 

waartydens kanker verwyder is.  

Miempie Janse van Rensburg wie 

se broer, Cor Vermaak, gesterf 

het. 

Joey van Wyk se kinders, veral 

Marietjie en Danie, asook haar an-

der skoonseun wat krieket gespeel 

en sy oog beseer het en ‘n 

glasoog moes kry. 

Sus Boshoff en Mike se dogter, 

Susan, wat deur baie beproewinge 

gaan. 

Adri de Vos wat nog nie ‘n perma-

nente pos gekry het nie. 

Elsabe Conradie wat geskei is en 

haar seun, Daniel, wat baie wroe-

ging daaroor ervaar. Elsabe is baie 

uitstedig en haar moeder, Jo Roux, 

moet die familie bystaan. 

Essie Zeelie wat ‘n velkanker naby 

haar oog laat verwyder het. 

Wiida Lynn wat haar skouer ge-

breek net nadat sy in haar kom-

buis geval het. Sy het ‘n tweede 

keer geval en moes  weer  ge-

opereer word. 

Mieke Pienaar wat in Desember ‘n 

prosedure aan die hart ondergaan 

het. Sy het goeie nuus oor haar 

hart gekry, maar moet nou vir 3 

jaar ‘n hartmonitor dra. 

Rina Cronje wat ‘n moeilike tyd 

met haar gesondheid deurgaan. 

Phillip Lloyd wat ongesteldheid 

beleef het. 

Suzette van der Berg wat ‘n 

elmboogoperasie ondergaan het. 

Catharina van Wyk wat ‘n 

pasaangeër moes kry. 

Trudie de Klerk wat ‘n draai in die 

hospitaal gemaak het. 

Estelle Koegelenberg wat skielik ‘n 

pasaangeër moes kry. 

Elize Haasbroek se seun wat hos-

pitaalbehandeling moes kry vir ‘n 

probleem met nierstene. 

Louise Human se moeder wat ‘n 

terugslag beleef het toe sy ag-

teroor geval het in die bed. Onge-

lukkig moet Louise self verdere 

behandeling kry vir kolletjies op die 

brein wat verdag lyk. 

Jannie van Niekerk wat ongesteld 

was maar goed herstel het na die 

regte medikasie. 

Leslie Krugell wat dringend ‘n 

operasie benodig na die geboorte 

van hul baba en dringend fondse 

benodig daarvoor. 

Margaret Sevenster wat weer ge-

hospitaliseer was vir haar hart. Sy 

is van plan om binnekort na Parys 

te verhuis.  

Rina Morgan verhuis ook binnekort 

na Groenkloof om naby haar sus-

ter te wees.    

Rita Scott wat vanweë haar toe-

stand pal sorg nodig het. Dink ook 

aan haar man, dr Willie Scott, wat 

haar moet versorg. 

Benita Easmus wat sukkel met 

lighoofdigheid en weer geval het. 

Morgan Smit wat weer ‘n operasie 

moet ondergaan nadat die voriges 

onsuksesvol was. 

Oom Hans en tannie Celine van 

Kradenburg wat terug is in die ge-

meente en by hul seun bly. Van-

weë albei se gesondheidheidstoe-

stand is hul situasie moeilik. 

Annatjie van Rensburg wat ‘n 

voetoperasie moet ondergaan. 

Helena Jacobs wie se broer ern-

stig siek is. 

Miems Malan wat gehospitaliseer 

was vir toetse. 

‘n Sewejarige seuntjie van Wol-

maransstad wat in Unitas behan-

deling vir kanker ondergaan. 

Daar was ook ‘n aantal afsterwes 

sedert die laaste Die Kandelaar 

verskyn het. Bets van Zyl (vroeër 

van Parksig), Natasha Nel (ma van 

Gideon en Daniël), Chris Schwartz 

se tante, Hennie Erasmus 

(Michelle en Hennie Bester se pa), 

Rosa du Plessis se suster (Ansie 

Brink), Martie Strydom en Ria 

Naude van Rusoord het ons 

ontval. Aan die naasbestaandes 

van al hierdie mense word ons in-

nige simpatie betuig. Ons vertrou 

dat die Here self berusting sal gee 

en die krag en moed om voort te 

gaan. 

Nog ‘n stuk leed wat niks met 

siekte of dood te doen het nie, het 

dii Gideon en Petro getref. Hul 

dogter, Zeiti, het saam met haar 

man na Australië geëmigreer. 

Sterkte met die verlange. 

Daar was ook ‘n klompie lief:- 

Op 11 Desember 2016 is André en 

Nadia Warden se seuntjie, Rein-

hardt en Pierre en Bianca Wiese 
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se seuntjie, Dieter, gedoop. Aan al die trotse ouers en 

grootouers word ons hartlike seënwense oorgedra. 

Mottie Botha, Sarel Venter en Jossie Smith het on-

langs hul 95ste verjaardae gevier. Wat ‘n geleent-

heid!! Ons wil julle graag BAIE gelukwens en die 

seën van die Here toebid, en mag julle veral nog 

goeie gesondheid geniet. 

Diem en Erika Kambouris het in die tweede week van 

Januarie hul 53ste huweliksherdenking gevier. Baie 

geluk julle twee! 

Simeon Erasmus het mondig geword en dit behoorlik 

by die see gaan vier. Baie geluk! En geluk ook Pauli 

en Retha! 

GELUK: NOU OF NOOIT 

Ek het in Beeld van 25 Januarie ‘n artikel gelees 

van Jaco Strydom oor bogenoemde onderwerp wat 

my getref het. 

Hy skryf na aanleiding van die Amerikaanse 

skrywer, Kurt Vonnegut, wat die vraag vra: ”Why 

don’t people notice that they are happy?” Die tyd 

om gelukkig te wees, is nou, in die hede. As ons dit 

nie nou vind/besef nie, dan verplaas ons ons geluk 

óf na die verlede óf na die toekoms. Na die verlede: 

ons romantiseer die “goeie ou dae” (wat toe ook 

maar sleg was) en praat so graag rondom die 

braaivleisvure daaroor dat ons nie die geluk 

raaksien wat ons NOU kan ervaar nie. Na die 

toekoms: ons hunker na die geluksaligheid in die 

hiernamaals wat ons beskore is. As ons geluk so 

verplaas na óf die hede óf die toekoms, ervaar ons 

dit nooit! 

Miskien is een van die redes waarom ons sukkel 

om gelukkig te wees, is dat ons deesdae al meer 

materiële voorwaardes stel vir geluk as ooit te vore. 

Moet ons nie maar tevrede wees (sonder om ons 

inisiatief om te lewe te verloor) met wat ons het en 

soek na die goeie wat tog tot ons beskikking is nie? 

Dit is inderdaad belangrik om ons seëninge te kan 

tel.                                                          Daan Kilian. 

TEKEN NOU REEDS AAN 

Ons nooi al die dames om saam te kom tee drink. 

KOM LEER MEKAAR BETER KEN. 

WAAR?: KERKSAAL 

WANNEER?: 4 FEBRUARIE 2017 

Ons kuier rondom ons stokperdjies. As jy ‘n voor-

beeld van jou stokperdjie het, bring dit asb saam. 

Dit kan vir iemand anders interessant wees en 

ons inspireer. 

 ‘n Heerlike, mooi versierde koek kan gewen 

word. 

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  

GEBED 

(Ingestuur deur Sylvia van Deventer) 

Wat ‘n pragtige dag 

Na ’n wonderlike nag. 

Vader, skenk my tog die krag 

Om alles te kan vermag 

Wat hierdie nuwe dag van my verwag. 

Skenk my die Geduld as ek vir iemand wag 

En as ek wil kwaad raak, hou my 

stemtoon sag. 

Leer my om liewer vir myself  as 

vir ander te lag 

Maar ‘n glimlag  te deel eerder as 

om vir een te wag. 

 Maak my elke sekonde bewus van  

die Skepping se prag 

En laat my nooit twyfel aan U Mag. 

Amen. 


