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 LENTE 

Jy kan dalk sê: “Lente? Ons sien 

dan nog amper niks en het nog net 

een reënbui gehad!”. Tog is die 

tekens van lente en nuwe lewe in 

die natuur oral sigbaar, al bly die 

reën nog weg. Hier rondom ons 

blyplek word so gebou en gegrawe 

dat al die groen blare rooi is van 

die stof en ‘n mens amper nie die 

groen van die lente kan sien nie. 

Tog is die lente hier en voel mens 

nuwe energie in jou bruis. 

Ons hoop dat die reën gou sal 

kom en dat dit vir ons land ‘n mooi 

jaar sal wees met genoeg reën so-

dat die boere ordentlik kan boer en 

die damme weer vol kan word. Dit 

sal tog soveel hoop bring in ons 

geknelde land met al die slegte 

nuus van korrupsie, nepotisme, 

magsmisbruik, armoede, swak 

ekonomie en misdaad. 

In die huidige omstandighede van 

onsinnige studente-onrus dink ons 

aan al die verantwoordelike stu-

dente wat nog hul studies ernstig 

opneem ten spyte van al die onrus 

en ontwrigting. Ons wil hulle 

verseker dat ons gereeld aan hulle 

dink en vir hulle bid. Terwyl ek 

nuus kyk vanaand, besef ek dat 

lente ook beteken dat die ma-

triekeksamen op hande is. Oor ‘n 

maand (vandat ek nou skryf) is dit 

sulke tyd. Oor die nuus vanaand is 

ook gepraat met dr Kobus Maree 

oor hoe skoliere die eksamen moet 

benader. Hy het ‘n paar belangrike 

sake genoem: onthou dat jy al baie  

 

keer eksamen geskryf het en dus 

weet wat om te doen  ̶  bly dus 

kalm; stel betyds vir jou ‘n stu-

dierooster op want dit gee rigting 

en skep dus kalmte; moenie nou 

jou studiemetode verander nie; in 

die eksamenlokaal moet jy steeds 

kalm bly en iets doen wat jou 

daarmee help, bv plak ‘n groen 

plakker op jou pennesakkie en kyk 

gereeld daarna; bekyk jou vraestel 

goed voor jy begin skryf en beplan 

hoe jy dit gaan beantwoord.  

Ten spyte van al die raad wat slim 

mense kan gee, bly die eksamen 

maar senutergend. Sterkte dus 

daarmee en sterkte vir al die ouers 

wat die eksamen met hulle kinders 

meemaak. 

Die lente bring nuwe lewe. Mag dit 

ook in jou geestelike lewe nuwe 

krag en lewe bring sodat jy met 

blydskap en vreugde jou lewe kan 

voortsit. 

Nouja, hier is die nuwe Die Kan-

delaar. Hoop julle lees lekker. 

Daan en Jansie Kilian. 

SOOS DIE VADER MY GESTUUR 
HET, STUUR EK JULLE OOK 

… (Johannes 20:19-23) 

Die eerste aanddiens en die ge-

meente bymekaar is nie ‘n in-

drukwekkende groep mense nie!  

Ware verloorders agter deure wat 

gesluit is, bang vir wat die Jode 

aan hulle kan doen.  Thomas het 

moed opgegee, vir hom is Jesus in 

die graf en hy draai weg van ‘n 

groot verwagting, vol teleurstelling.  

Petrus het ‘n rukkie gelede heftig 

ontken dat hy vir Jesus ken.  Hulle 

kon nie eers saam met hulle 

leermeester wakker bly toe Hy die 

moeilikste nag van sy lewe gehad 

het nie.  Almal het gesukkel om te 

glo dat Hy opgestaan het uit die 

dood.  Is dit nou die kerk? 

Tog is die groei van die kerk hierna 

fenomenaal.  Handelinge sê dat 

daar op een dag drie duisend 

mense tot bekering gekom het 

(2:41).  ‘n Groot menigte priesters 

het gehoorsaam geword aan die 

geloof (6:7).  Die gemeentes het 

vrede gehad terwyl hulle opgebou 

is in gehoorsaamheid aan die 

Here en hulle het vermeerder 

(9:31; 11:24; 16:5; 17:4).  Hoe het 

dit gebeur? 

Die antwoord lê in Johannes 20 

wanneer Jesus tussen hierdie 

groepie kom staan en sê: “Vrede 

vir julle”.  Daar is geen woord van 

verwyt op Jesus se lippe nie.  Hy 

wys hulle sy kruiswonde, die 

wonde van vergiffenis.  Die vrees 

en twyfel en ontrouheid en onge-

lowigheid word toegemaak deur 

Jesus se liefde, opgevang in sy 

wonde.  Die dissipels was bly.  

Dan stuur Jesus hulle uit soos die 

Vader Hom gestuur het! Kan jy glo 

daardie selfde mense wat nie eers 

by Hom kon bly nie, word uitge-

stuur!  Dit is die wonderlike van 

God.  Hy stuur juis hierdie klompie 



Bls 2           Die Kandelaar       SEPTEMBER 2016 

mense uit soos Hy gestuur is.  Die 

pragtige lê in hierdie geheim hoe 

die Vader die Seun gestuur het, 

gestuur om vergiffenis aan die 

wêreld te bring.   

(‘n Pragtige interpretasie wat Fer-

dinand Deist gebring het.) 

Watter beter groep mense sal jy 

kry wat kan praat van vergiffenis – 

juis dié groep.  Hulle weet een 

ding seker – God vergewe!  Maar 

dan blaas Hy oor hulle: “Ontvang 

die Heilige Gees”.  Getuienis word 

nie gedra deur die wind in jou 

longe nie, maar deur God se wind, 

sy Gees.  Die Gees werk waar ons 

uitgaan om die boodskap van 

vergiffenis en versoening te bring – 

dit is die evangelie gedra deur die 

Heilige Gees.  Kerk is mense wat 

byeen is wat getuies is van die 

reddende werk van God.  Kerk 

bestaan uit klein mensies, nie 

groot helde nie – maar twyfelaars, 

voortvlugtiges en loënaars ten op-

sigte van hulle verlede.  Nie men-

se wat op die skouer geklop kan 

word nie, maar mense wat soos 

Paulus kan sê: “Deur die genade 

is ek wat ek is.” 

Ek wil hulde bring aan prof Ferdi-

nand Deist wat ‘n geweldige groot 

indruk op my gemaak het.  Hy was 

‘n wêreldbekende teoloog en tog 

nederig! 

Ds Gideon. 

DISSIPELSKAP 

Ek het in die jongste tyd 3 verhale 

gehoor wat my nuut oor dis-

sipelskap laat dink het. Ek vertel 

die verhale sonder om name te  

noem omdat ek dink die be-

trokkenes dit so sou wil hê. Dit is 

ook in lyn met die gees van die 

Nuwe Testament wat ons leer dat 

wanneer ons goed doen, ons lin-

kerhand nie moet weet wat ons 

regterhand doen nie. 

Die eerste verhaal is dié van ‘n 

dame wat tot die uiterste gegaan 

het om hul huishulp se kind gere-

gisteer te kry by die skool waar hy 

al vir ‘n ruk in die kleuterklas is. 

Dié van julle wat ook al ‘n kind vir 

die nuwe jaar by ‘n skool moes 

registreer, sal weet van al die frus-

trasies van onbekwaamheid wat 

amptenare openbaar en hul vaste 

geloof aan wat ‘n rekenaar sê 

(waarop die data heel waarskynlik 

verkeerd gelaai is). Wel, die dame 

van wie ek vertel, het nie toegelaat 

dat al hierdie struikelblokke haar 

van stryk bring nie. Sy is nie op-

gehou deur al die verkeerde ant-

woorde wat sy gekry het nie en 

ook nie deur die onbekwame 

pogings wat sy teengekom het nie. 

Eindelik het sy ‘n draai gaan maak 

by die kantoor van die Onderwys-

departement in Sunnyside. Nie 

eers die personeel wat laat op-

gedaag het en nie mooi geweet 

het hoe om te help nie, het haar 

laat tou opgooi nie. Uiteindelik het 

sy die kantoor verlaat met die reg-

te registrasiesertifikaat in haar 

hand. Julle kan jul indink watter 

vreugde daar by ma en kind was 

omdat “die miesies” hulle so on-

baatsugtig gehelp het. 

Die tweede verhaal gaan ook oor 

die frustrasies van die regis-

trasieproses by ‘n skool. Hierdie 

keer is dit ‘n dame wat by haar 

werk genader is deur een van haar 

werkers wie se kind geregisteer is 

by ‘n skool met onderrigtaal wat 

die kind glad nie verstaan nie. 

Julle kan julle seker indink watter 

energie, oorreding, verduideliking 

en selfs rusie dit gekos het om die 

Departement te oortuig van die 

sinloosheid van die plasing van die 

kind wie se ma nie haar eie stryd 

kon stry nie. Tog het die dame vol-

gehou totdat sy die regte registra-

siesertifikaat aan die ma van die 

kind kon oorhandig wat saam met 

haar kind van vreugde gehuil het. 

Die derde verhaal is dié van ‘n 

middeljarige getroude vrou wat dit 

op haar geneem het om, by haar 

verantwoordelikhede vir haar eie 

gesin, ook hulp te bied aan ‘n be-

jaarde egpaar wat nie meer op hul 

eie oor die weg kon kom nie. Sy 

het op gereelde basis die twee ou-

mense geneem om kruideniers-

ware te koop, of hul na die dokter 

geneem, of om hul rekeninge te 

gaan betaal, of om hul medikasie 

by die apteek te kry en hulle selfs 

uitgeneem vir ‘n gesellige koppie 

koffie en koek. 

Toe ek hierdie verhale gehoor het, 

het ek gedink aan wat Paulus 

geskryf het in 2 Kor 2:14 ev, nl dat 

ons in die tiomftog van Christus 

meegevoer word en so die geur 

van die evangelie versprei. Die 

mense van ons verhale het on-

baatsugtig deurgedruk en ge-

help… en inderdaad die praktiese 

eise van die evangelie uitgevoer. 

Terug by dissipelskap. Ons hoor 

altyd dat as jy ‘n volgeling van 

Christus wil wees “moet jy alles 

gee”  (wat dit alles beteken, weet 

ek nie so mooi nie). Ons het 

dikwels ook die idee dat as jy Je-

sus wil volg, jy ‘n groot opdrag 

moet uivoer of dalk alles moet los 

en êrens ver weg moet gaan sen-

dingwerk doen  ̶  dan is jy ‘n goeie 

dissipel. Die 3 verhale hierbo het 

my bietjie anders laat dink: is die 

beste uitleef van jou dissipelskap 

nie juis wanneer jy elke dag, waar 

jy ookal lewe of werk,  bereid moet 

wees om in die gesindheid van 

Christus uit te reik na ander en van 

diens te wees waar jy kan nie? In-

dien elkeen van ons dit elke dag 

doen, gaan baie meer mense die 

evangelie “hoor” en “lees” in ons 

optrede en so kan ons ‘n baie 

groter impak vir die evangelie 

maak as om “groot dinge vir die 

Here te doen”. 

Wil jy nie vir ons vertel van so ‘n 

verhaal waarvan jy gehoor het of 

dalk vertel van so iets wat jy self 

doen nie?  ̶̶  al is dit anoniem. 

Miskien moet ons dit ‘n projek 

maak: skryf vir my ‘n verhaal en ek 

plaas dit in Die Kandelaar. 

Daan Kilian. 
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OP REIS (12) …. 

Daar is altyd die besorgdheid dat 
daar fout sal wees met die bagasie 
wanneer jy deur die doeane 
beweeg.  So vlieg ons uit Kaïro na 
die Sinai skiereiland. By die 
doeane lyk dit bykans soos ‘n in-
ternasionale vlug.  Ek verstaan dit 
nie, ons vlieg tog net binne Egipte!  
Ons bagasie het aangegroei, ek 
moet die kleipot met staander wat 
ek as geskenk van Mohamed 
gekry het, êrens inpak.  Gelukkig 
pas die kleipot in my rugsak en die 
staander maak ek dwarsbeen bo-

oor Petro se tas met tou vas!  Dit 
is komies om te sien hoe die oë 
rek as die rugsak deur die X-strale 
masjien deurbeweeg.  Petro het 
nog êrens dadels gekoop en ek 
het twee lampies wat van die dak 
hang vir haar aangeskaf.  Hulle 
skop vas daar is fout met my 
kleipot, hul sê ek kan dit as ‘n wa-

pen gebruik om die vlieënier oor 
die kop te slaan.  Een van die 
Amerikaners het boonop ‘n halwe 
bottel drank in sy sak en daaroor is 
daar ook ‘n groot bohaai.  Ons 
gids moet intree, ons hoor net hoe 
hy verduidelik, maar verstaan niks 
wat gesê word nie.  Uiteindelik het 
hy sy beursie uit en daar verwissel 
‘n klompie note na die lughawe se 
personeel.  Uiteindelik verstaan 
ons, ons is nog in Afrika en korrup-
sie het sy tol geëis. Jy moet men-
se omkoop om êrens te kom. 

Die Rooi See is besonders, die 
koraalriwwe is uitsonderlik, tog lyk 
dit nie vir my so mooi soos in 1980 
nie.  Dit is skaars 30 jaar later en 
tog kan ‘n mens sien dat daar 
skade gekom het aan die koraal.  
Ons gastehuis is reg op die strand 
en die eienaar dramaties gasvry.  
Hy oorleef seker ook maar met die 
toergroepe wat hy huisves. Ek is 
egter nie tevrede met die koste 
van sy etes nie en die gebottelde 
water is peperduur. 

Dit raak nou vir my ‘n uitdaging: ek 
is op en af in die strate en vra uit 
oor waar die plaaslike inwoners 
hulle inkopies doen.  Daar kry ek 
die winkeltjie en koop water som-
mer in 5 liter bottels, spotgoed-

koop.  ‘n Mens besef nie hoe baie 
water jy drink nie, veral in ‘n land 
soos Egipte terwyl dit somer is en 
die temperature maklik 40°C 

bereik. 

Ek is in my hart dankbaar die 
evangelie is gratis en verniet en 
elke môre bly dit opnuut ‘n 
vreugde om te dink ons is God se 
kinders uit wie strome lewende 
water vloei! 

Ds Gideon. 

1. VGK  IN  SUIDER-AFRIKA  -  
EVANGELISASIE 

GELOOF:  Volgens Heb 11:1 is geloof 

‘n vaste vertroue op dié dinge wat ons 

hoop, ‘n bewys van dié dinge wat ons 

nie kan sien nie.  Geloof is noodsaaklik 

vir ons geestelike lewe.  Geloof is 

vertroue in God en sy optrede in ons 

lewens. In Jesus Christus het God 

Homself aan elke mens op ‘n 

besondere wyse kom aanbied.  Ons 

kan nie aan Hom voorskryf nie, maar 

wat Hy voorskryf, moet ons egter 

nougeset nakom. As ons geloof die 

oorsprong in Hom het, sal ons ‘n kanaal 

word waardeur sy kragtige dade 

uitgevoer word. Christus bring kalmte in 

die storms van die lewe. “Maar die wat 

op die Here vertrou, kry nuwe 

krag” (Jes 40:31). Op die pad van 

geloofsvertroue hou die toekoms geen 

gevaar in nie, want God is met ons.  

Weet net dat in Sy hande is ons veilig.  

Deur ons geloof sal ons altyd bewus 

wees van God se genade en teen-

woordigheid. Ene Augustinus het die 

volgende gesê: “Geloof is om te glo wat 

jy nie sien nie. En die gevolg hiervan is 

dat jy sien wat jy amper nie kan glo 

nie” (aldus ou Beste). 

EVANGELISASIE SE WIELE BLY 
ROL: Ten spyte van ou Beste se 

ernstige ongeluk bly die wiele by 

Evangelisasie aan die rol. Klein Keara, 

ons 8 jarige kleindogter, is al gesout om 

sommer deur die motor se venster 2 

brode op ‘n slag af te gee.  Vrydag-

middae gaan sy saam en help fluks om 

die brode te laai, maar die ou armpies 

is gedaan en as ons by die huis kom, 

val sy sommer plat vir ‘n middagslapie.  

Ons versprei plaaslik en die res probeer 

ons om elke naweek aan ‘n ander 

hulpbehoewende instansie te gee. 

OPLEIDINGSNAWEEK:LILYDALE  
Mnr André Hattingh en sy span 

geestelike werkers van Rooihuiskraal 

het die naweek opleiding en skoling te 

Lilydale gaan doen en die naweek was 

‘n reuse sukses.  Die mense aldaar het 

sommer nog so ‘n naweek aangevra en 

volgens David Khosa was die kerk 

oorvol. “At workshop all people were 

very happy and appreciate about the 

workshop saying they will appreciate to 

have it again. I ask all branches to start 

groups study as pastor André says and 

if they have problems they can call me 

to assist”, aldus David se e-pos.  

Dit was ‘n uitputtende, maar uiters 

geseënde naweek vir die oplei-

dingspan. Daar is ook opnuut kennis 

geneem van die groot geestelike hong-

er by die mense.  Omstandighede in die 

VGK is kommerwekkend en dit kry min 

aandag. Daar is min bekostigbare 

studiemateriaal beskikbaar en dit maak 

dinge nog moeiliker. In die groter sentra 

gaan dit goed met die VGK gemeentes 

maar in die plattelandse gebiede gaan 

dit nie so vooruitstrewend nie. Die 

gebiede strek wyd en die tentmaker 

predikant kan nie altyd by al die wyke 

uitkom nie. Soms net een keer in 3 

maande. Dan berus die verkondiging 

van die Woord maar op ‘n ouderling/

diaken/dames of selfs jongelinge en 

skiet die nodige opleiding ver te kort.  

Baie dankie vir julle omgee en harde 

werk om die mense van Lilydale en 

omgewing ‘n bietjie geestelike onder-

steuning te bied. 

SANDFONTEIN:  Lank terug het ou 

Eva, ‘n stigterslid van die gemeente te 

Sandfontein, ‘n nuwe Bybel gevra.  

Maar brandstof is duur en ons kan nie 

net vir 1 Bybel so ver ry nie.  Maar hulle 

weet dat as ek iets belowe het dan kom 

dit, al vat dit ook ‘n jaar of langer.  Die 

Bybel is aangekoop en gebêre. Maar 

klein Esau, een van die geestelike 

werkers by die tent, het nie ‘n ordentlike 

pak gehad om aan te trek nie en 

daaroor was hy baie hartseer.  My 

jongste suster kom hiervan te hore en 

skenk ‘n splinternuwe swartpak, ‘n 

ekstra baadjie en 2 hemde aan hom.  

Nou ja, met ‘n klomp Bybels, vars 

gekoopte groente, brood en die klere 

besluit ons om een Saterdag die pad te 

vat Sandfontein toe.  Intussen daag 

Elize Gouws, (my niggie) verbonde aan 

Witrivier se NGK hier op en besluit toe 

sommer sy klim ook in die bakkie.  Sy is 

nou betrokke by Witrivier se sending-

aksies en dit sou dus nie vir haar 

vreemd wees nie. 

Die pak se broek was bietjie te lank 

SENDINGNUUS 

(Ingestuur deur Betsie de Wet) 
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maar Esau is in die pak en jy sien net 

tande toe sy ‘n paar fotos neem.  

Intussen verneem ons dat ou Eva nie 

meer kan loop nie en ons sou na haar 

huisie moes gaan om die Bybel af te 

gee. Maar daar was nog ‘n verrassing 

vir haar:  ‘n nuwe kombers. 

Sy het sommer begin huil toe ons 

instap.  

DIE ONAFHANKLIKE KERKE IN 
AFRIKA: Ontwrigting van die tradi-

sionele leefwyse, verstedeliking en 

ontstamming het ‘n geweldige effek op 

die lewe van ons mede-landgenote.  

Tradisionele fondamente soos die stam 

en die familie wat sekuriteit bied, 

verbrokkel of gaan tot niet. Die Onaf-

hanklike Kerke bied aan hierdie 

persone ‘n hawe waar hy nie net by ‘n 

nuwe sosiale eenheid ingeskakel word 

nie, maar waar hy ook ‘n nuwe stel 

waardes en norme wat op sy nuwe 

situasie van toepassing is, vind.  Boon-

op vind hy daar aanbiddingspatrone en 

‘n wyse van gevoelsuiting wat baie 

nader aan sy kultuur is as dié van die 

historiese kerke. Hierdie proses van 

verstedeliking en ontstamming raak nie 

net ons landgenote in die stad nie, 

maar ook die op die platteland, 

aangesien daar baie min dele van 

Afrika is waar die blanke se koms nie 

die lewenswyse diepgaande beïnvloed 

het nie. 

 Alhoewel SA die land is waar daar die 

meeste kontak tussen blank en nie-

blank was, het die res van Afrika ook sy 

deel aan kolonialisme en die gepaard-

gaande miskenning en ontwrigting 

gehad. Frustrasies wat, oa, uit ‘n 

gebrek aan vordering binne ‘n kultuur-

vreemde struktuur gespruit het, het 

gelei tot die soeke na ‘n uitlaatklep.  So 

‘n uitlaatklep is binne die Onafhanklike 

Kerke gevind waar daar nie met blanke 

maatstawwe gemeet word nie.  

(Vervolg). 

Ons Tswana spreekwoord: Malope 

mpee thite mogola o na le dinyeka. 

Betekenis: Gee my ‘n ongebraakte 

land, ‘n ou land het moeilikhede - die ou 

eienaar mag terugkeer en dan het ek 

niks. 

Gebruik: Moenie my met iets help 

wat my in die moeilikheid kan laat 

beland nie. Bv, moenie my iemand 

anders se mes leen en dan kry hy my 

daarmee nie of moenie aan my iets 

verkoop wat ek nie kan gebruik nie. 

Baie dankie aan ieder en elk en ook die 

wat per internet ‘n oorbetaling doen.  Dit 

gaan beslis nie ongemerk verby nie al 

bedank ek u nie altyd persoonlik nie. 

Harlike groete met ‘n warm hart! 

Marinda Cox en Personeel 

Bron: Evangelisasienuus – Augustus 2016; Adres: Posbus 
531, Ifafi, 0260; Tel/Sel: 0122590152/0825741340; Basnkbe-
sonderhede: ABSA, Rekeningnr 0690 750 252, Kodenr: 
632005 

2. GEOPENDE  DEURE 

U  HELP  CHRISTENVROUE  IN  
INDIË  OM  STERK  TE  STAAN! 

Meena (32) en Sunita (25) [skuilname] 

– twee susters van Odisha, Indië – is 

byna onder die ongelooflike las van 

vervolging verpletter. 

Hulle het Christus deur 'n Christelike 

radioprogram leer ken en is in 2006 

gedoop. Bykans 'n jaar later het die 

vervolging begin... 

"Hulle het vir ons gesê dat Christene 

nie in die dorp verdra sal word nie. 

Hulle het ons vader geroep en hom 

onder druk geplaas. Die hele dorp het 

ons verwerp," het Meena gesê. Eendag 

moes Meena en Sunita, saam met twee 

ander Christenvroue, vlug en wegkruip 

nadat hulle deur Hindoes geteister is. 

Agt ure lank kon hulle die dorpenaars 

hoor skreeu, "Waar is hulle? Brand 

hulle! Brand hulle!" 

Die twee susters het na 'n ander dorpie 

gevlug en die polisie gekontak, wat 'n 

"vredesamespreking" met die dorpe-

naars georganiseer het. Met die 

terugkeer na hul dorp, is hulle geïn-

timideer, uit hul huis gesleep en deur 

manne met bamboesstokke geslaan. 

Ten minste vyf van die stokke is op 

Meena se rug gebreek. 

Die susters het probeer om mekaar te 

beskerm, maar is deur die manne 

oorrompel. Meena het uitgeroep na 

God: "Jesus, vergewe hulle asseblief. 

Hulle weet nie wat hulle doen nie!" Toe 

die Hindoes dit hoor, het een van hulle 

gesê, "Ons weet van Jesus. Hy het op 

'n kruis gesterwe en so sal jy!" 

"Ek het net gebid dat God se wil sal 

geskied ongeag wat gebeur. Natuurlik 

was die loesing pynlik, maar binnekant 

het vreugde in my opgewel. Ek was 

waardig om vir Jesus te ly!", het Meena 

gesê. 

Sunita is só geslaan dat sy haar 

bewussyn verloor het en is deur die 

buitewyke van die dorp gesleep waar sy 

vir dood gelaat is. Toe sy wakker 

geword het, het sy gesien dat haar 

handgewrigte gebreek is Sy het deur 

die pyn geveg en kon haar weg vind na 

'n bokskuur om in weg te kruip 

"Ek het net gebid dat my suster nog 

lewe. Ek het ook gebid dat God se wil 

sal geskied. Ek het vir Hom gesê: 'Ek 

kan sterf of ek kan getuig. Maak my 'n 

wapen, Here. Maak my 'n getuie vir U,'" 

het Sunita gesê. 

Die swaar gewonde susters is 

uiteindelik herenig, skuiling gegee en 

na die hospitaal geneem deur 'n 

Christengesin in die naburige dorp. En 

deur die groothartigheid van vriende 

soos u, kon Geopende Deure Meena 

en Sunita help met hul mediese 

uitgawes, sowel as hulle versterk met 

praktiese ondersteuning terwyl hulle 

steeds verskuil bly. 

Meena het gesê: "Ek dank die Here vir 

vervolging. God het ons voor die tyd 

gewaarsku dat dit sou kom en dat Hy 

vir ons sou sorg. Ons was voorbereid. 

Dankie dus vir julle gebede en dat julle 

ons help om sterk te staan!" 

Ons is dankbaar vir u ruimhartige 

ondersteuning om vervolgde gelowiges 

soos Meena en Sunita te help om sterk 

te staan waar geloof die meeste kos. 

IN DIE LOOPGRAAF 

Tra Thi Hong [skuilnaam] wie se 

pastoorman alreeds in die tronk is, is 

deur die Viëtnamese polisie gearresteer 

en geslaan, omdat sy met 'n mense-

regte afvaardiging van die VSA ontmoet 

het. 

Die plaaslike beamptes van Gia Lai 

Provinsie, wat haar gearresteer het, het 

haar ondervra om uit te vind wat by die 

vergadering gebeur het – maar sy het 

stilgebly. 

Gefrustreerd deur haar stilswye, het 

hulle op haar voete getrap en haar in 

haar gesig, sowel as op die res van 

haar lyf geslaan. Sy het haar stem 

verloor as gevolg hiervan. Sy kon nie 

hospitaal toe gaan vir behandeling nie, 

omdat sy streng dopgehou is en 

daarvan weerhou is om haar huis te 

verlaat. Tans kan sy nie loop of staan 

nie as gevolg van die pyn. 

Hierdie is net nòg 'n voorbeeld van hoe 

gelowiges regoor die wêreld vir hulle 

geloof vervolg word. Dus hou asseblief 

aan om vir vervolgde gelowiges soos 

Hong en haar man te bid, wat hierdie 

soorte intimidasie en onderdrukking 

ervaar in plekke soos Viëtnam. 

Gebedsversoeke: 

Bid vir dapperheid vir geheime gelowi-
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ges om Jesus te volg, ondanks die 

risiko's wat hulle in die gesig staar. 

Bid vir die beskerming van trekarbeider 

Christene wat deur die wet toegelaat 

word om hulle geloof te beoefen, maar 

wat aangeval, ontvoer en doodgemaak 

kan word deur Islamitiese ekstremiste. 

Bid vir die beskerming van vroue wat 

teistering, ballingskap of die dood in die 

gesig staar, indien hul geloof ontdek 

word. 

Bron:  Geopende Deure FRONTlinie Geloof  - Augustus 
2016; Adres: Posbus 1771, Cresta, 2118; Telefoonnr 011 
888 9341, Faksnr:  011 888 9362; E-pos:  southafrica@od.org;  
Web: www.opendoors.org.za; Bankbesonderhede:  Geopende 
Deure – Open Doors, ABSA; Rekeningnr: 160 340 568; 
Takkode: 632005  
 

MADAGASKAR NUUSBRIEF 

 

Liewe Vennote en Medebidders, 
Hiermee 'n opdatering en sake vir 
gebed. Ek was besonder dankbaar 
om weer tuis te wees na die 
werksbesoek aan Madagaskar.  Ek 
is egter vir die eerste week in Ok-
tober in Senegal vir ons Afrika-

streek se kerkplantingskonferen-
sie. Dis weer lang ure in die lug en 
sal, DV, my herinneringe aan my 
geboorte daar ver bokant Afrika 
bedink.  
Een gelukkie - ek hoor die hooftaal 
in Senegal is "Wolof" - ek dink ons 
gaan mekaar sommer lekker 
verstaan daar . 
Die besoek was goed, maar het 
ook sy uitdagings gehad. Die een 
baie negatiewe ding was toe ek op 
straat in Antananarivo beroof is 
van 'n redelike duur kamara met al 
my werksfotos, asook al die fotos 
van die een-keer-in-'n-leeftyd se 
oorsese besoek toe ons onlangs 
na Frankryk en Amerika was vir 
twee sendingkonferensies. Die uit-
vaagsels het amper al my bank-
kaarte, kontant en persoonlike 
dokumente ook gevat maar ek kon 
dit verhoed. 
As hulle dit ook sou steel sou dit 
my baie ver terugsit want ons is 
nog besig om te probeer norma-

liseer na die ontwrigting van die 
onlangse trek. 
Besonder goeie nuus is egter dat 
die evangelie begin deurbreek het 
vir ons jarelange ongelowige 
Franse vriende in Madagaskar - en 
veral die man wat motor-neuron 
siekte het. Hy wil net almeer van 
Christus weet. 
Ek het meer as gewoonlik gereis 
om met die kerkplanterspanne te 

vergader en kon twee van die Kro-
nologiese Bybelseminare saam 
met Fidy vir die lekeleiers bywoon. 
By die een seminaar in die verre 
noorde het ek toe weer die een 
oud-toordokter, Tsimaka, raakge-

loop waar hy deesdae ook die 
opleiding bywoon. Sy besigheidjie 
vorder ook. Ek was ook in die 
omgewing van Noely, die ander 
oud-toordokter wat ook laasjaar tot 
bekering gekom het, maar was net 
te besig om by hom ook uit te kom. 
My medewerkers noem dat hy 
mooi vorder met sy geletterdheids- 
en Bybelopleiding. 
Deel van die een kerkplanterspan 
se tyd kom nou tot 'n einde, maar 
hulle wil graag voortgaan met die 
gemeentetjies wat reeds op die 
been is. Daar is boonop nog 
plekke in hulle gebiede wat ook 
bereik moet word. Weens verskeie 
omstandighede kon hulle nie die-
selfde pas handhaaf as van die 
ander spanne nie. Die addisionele 
spanlede wat later as die ander 
lede op versoek van die kerk daar 
aangestel is, se tyd is boonop ook 
nog nie verby nie. Hier het ons 
regtig gebed vir 'n oplossing nodig 
om hierdie spanne steeds te 
ondersteun asb. 
Die nuutse span wat verder weg in 
afgeleë areas as die vorige 
spanne werk, sukkel nog met hulle 
terugrapportering vanuit die veld 
en is tans my een groot frustrasie. 
Die ander probleem is ook onge-

letterdheid in sekere dele daar wat 
dinge bemoeilik omdat hulle nie 
die Bybel kan lees en kan verstaan 
dat hulle moet funksioneer in die 
gemeente nie. 
Bybelprojek: Ons het nou in Au-
gustus die 2,616 nuwe Bybels 
bekom waarvan ek einde Julie ver-
meld het. Ons is baie dankbaar vir 
die stelsel om die Bybels effektief 
in die afgeleë areas te kan ver-
sprei. Bid saam om die res van die 
Bybels te bekom om ons doelwit 
van 6,000 Bybels te bereik. Hierdie 
projek verg baie, maar ons is ook 
dankbaar dat veel meer Bybels die 
afgelope paar jaar in gelowiges se 
hande kon kom. 
Die Malgassiese Bybelgenootskap 
is nog nie heropen nie maar daar 
is tekens dat hulle dalk weer kan 
begin werk. 
Voertuig: Ons motor se enjin het 

met Wenda op pad na Stellen-
bosch ernstige skade gekry - t.s.v. 
'n groot diens onlangs. Dis nou 'n 
verdere onderbreking en uitgawes. 
Ons is nou genoodsaak om uit te 
kyk vir 'n ander voertuig. Ons sal 
dit waardeer as mense ons kan 
laat weet  as hulle hoor van 'n sta-
siewa-tipe motor. 
Seën- en Sendinggroete, 
 

Wolf en Wenda. 
 

NUWE KERKRAADSLEDE 

Op 11 September is 4 nuwe kerk-
raadslede bevestig. Ons het hulle 
gevra om iets van hulself te vertel 
sodat die gemeente hulle beter 
kan leer ken. Hier volg die inligting 
wat hulle gegee het: 
 

JOHAN DU TOIT 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Johannes (Johan) du Toit is 

gebore in Germiston as die seun 

van ‘n spoorwegwerker. Hy het 

skoolgegaan in die Laerskool Del-

ville en later in die Laerskool Elan-

dia. In 1966 is hy na die Afrikaanse 

Hoërskool waar hy gematrikuleer 

het in 1970. In 1971 het hy sy aan-

vanklike diensplig gedoen en daar-

na by die destydse Trust Bank 

begin werk. Nadat hy by verskillen-

de banke gewerk het, het hy in 

1979 by Wesbank in Pretoria begin 

werk as bestuurder. 

Intussen is Johan getroud met Ma-

ria Magdalene Botha op 9 Novem-

ber 1974 vir wie hy in Trust Bank 

ontmoet het. Uit die huwelik is 2 

seuns gebore. 

Omdat hy in die bankwese gewerk 

het, is hy dikwels verplaas en in 

1988 het hy die bankwese in Van-

derbijlpark verlaat en toegetree tot 

die motorverkoopsbedryf. So het 

hy by die Toyota handelaarskap in 

Amanzimtoti beland. As gevolg 

van besigheidspolitiek het hy dié  
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handelaarskap verlaat en te-

ruggekeer na Pretoria. 

Hier het hul huis gekoop in Rooi-

huiskraal waar die seuns skoolge-

gaan het en het hul by die N G Ge-

meente The Reeds ingeskakel. In 

2011 moes hy die motorbedryf ver-

laat agv SEB en het hul die eien-

dom in Rooihuiskraal verkoop en 

eiendom gekoop in Lofdal Aftree-

oord waar hulle nou nog woon. Jo-

han is die afgelope 3 jaar voor-

sitter van Lofdal se bestuur  ̶  ‘n 

taak wat hy en sy vrou geniet en 

beskou as ‘n diens aan die Here. 

PIERRE DE VILLIERS 

Pierre is gebore en getoë in 
Springs. Hy het skool gegaan aan 
Hugenote Seunskool en studeer 
daarna aan UOVS in Bloemfontein 
waarna hy begin werk as assessor 
by Santam. Hy trou toe met ‘n Zas-
tron-meisie en begin boer in die 
Rouxville distrik met baie skuld en 
groot ywer. Drie kinders word uit 
die huwelik gebore: twee seuns en 
een dogter. Die boerdery vlot aan-
vanklik maar die skuld en droogte 
van die tagtigs dwing hulle egter 
om te verhuis na Ermelo waar hy 
‘n assessorspraktyk begin en sy 
vrou onderwys gee. Hy aanvaar ‘n 
senior pos by ‘n versekerings-

maatskappy in Pretoria as Eise-

direkteur in 1999 tot met uittrede. 
Hul huwelik verbrokkel en hy doen 
boukontrakwerk op ‘n vryskutbasis 
sedertdien. Pierre Is woonagtig by 
sy dogter in Lyttelton. 
 

LIZELLE FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

Lizelle Ferreira is aangestel as 

diaken om te help met die bestuur 

van die Kerk se finansies. Sy is ‘n 

professionele rekenmeester leer-

ling (SAIPA Trainee) by ‘n klein 

rekenmeestersfirma in Centurion 

waar sy besig is om haar 3 jaar 

klerkskap te voltooi. 

Lizelle is gebore op 8 April 1992 in 

Johannesburg en is die jongste 

van 3 dogters. Sy het groot 

geword in Midrand en later het die 

gesin verhuis na Centurion waar 

sy haar matriek voltooi het by 

Hoërskool Centurion in 2010. Sy 

het haar graad in BCom Finansiële 

Bestuurswetenskappe voltooi by 

die Universiteit van Pretoria in 

2015. 

Lizelle is ongetroud en het geen 

kinders. Sy woon in Lyttelton saam 

met haar Pa, Martin. 

LOUIS FERREIRA 

Ek is gebore op Onderstepoort, 6 
Julie 1979. Grootgeword in Middel-
burg, Mpumalanga. Na skool Joer-
nalistiek studeer by TUT, opgeskop 
en Engeland toe gegaan, terug 
gekom, weer gaan studeer en 
graad gekry in visuele kommu-
nikasie hier in Pretoria.  
Ek ken my vrou al van skool af, 
maar ons het eers na skool byme-
kaargekom. Ons is getroud en het 
saam ons besigheid (INKgesteld) 
begin. Sy spesialiseer in ontwerp 
vir drukwerk en ek spesialiseer in 
digitale “webdesign/app develop-
ment”. 
Ons het vir Amelie, ons dogter en 
4 honde: drie Bostons en een 
Yorkie. 
Ek hou van motorfietse – in my 
spaar tyd bou ek motorfietse op. 
Ek is geïnteresseerd in meganiese 
horlosies, beoefen kragoptel en 
hou van rugby  ̶  speel nog ‘n paar 
Old-Boys wedstryde. 
Ek is al vir meer as 5 jaar ‘n ge-
heelonthouer . 
  

  

 

GEMEENTE IN SEPTEMBER 

Die grootste gebeurtenis in Sep-

tember was die Kinder-Omgee-

Fees, wat op 3 Septmber plaas-

gevind het. Dit was ‘n geswoeg en 

‘n gesweet om alles gereed te kry 

vir die groot dag van die fees. 

Gelukkig was dit ‘n heerlike 

sonskyndag wat bygedra het tot 

die atomosfeer en die genieting 

van die fees. 

‘n Nuutjie vir hierdie jaar was die 

Kinderpret wat Rene Odendaal 

gereël het. Danksy almal se harde 

werk is die bedrag van R43 527.00 

ingesamel (dit sluit die verkoping 

met verkiesingsdag in). Dankie 

aan elkeen wat  teenwoordig was, 

gekoop het, en gesorg het dat dit 

‘n massiewe sukses was. Om ons 

te herinner aan die atmosfeer van 

die dag, word ‘n paar foto’s 

geplaas. 
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Daar was ook 2 doopgeleenthede 
gedurende September. Op 4 Sep-
tember is John Francois Frede-

rick, seun van Jaques en Ellen Du-
venage gedoop. 

Op 18 September is klein Petro-
nella, dogter van Kobus en Fia 
Maritz gedoop. ‘n Groot groep van 
die familie was teenwoordig, wat 
nogal iets besonders was. 
Aan al die ouers, grootouers en 
ander familielede ’n hartlike ge-
lukwense met die besondere ge-

leentheid. 
 

Op versoek van Bambi Kleuter-
skool het die Omgee-Vroue op 21 
en 22 September jaffles en panne-
koek tydens hulle konsert verskaf. 
Die mooi bedrag van R4007 is op 
dié twee aande ingesamel. 

12 OKTOBER 2016 

Teken asb hierdie datum nou 
reeds aan. Dit is die dag waarop 
ons weer gaan treintjie ry by die 
modeltrein in Centurion. Kom 
gerus saam om heerlik te ontspan 
en te kuier. Koste beloop ‘n skrale 
R20.00. Laat weet vir Jansie (079-

179-3295) indien u vervoer nodig 
het. 
 

 

 

LIEF EN LEED 

Soos gewoonlik was ‘n klompie 

mense vandeesmaand op die 

“krukkelys”. Voorbidding word ge-

vra vir die volgende mense:- 

Iza Weitsz wat ‘n skoueroperasie 

gehad het en nog ongemak ervaar. 

Dolf Ellis wat nog steeds behande-

ling ondergaan. 

Margaret Sevenster wie se hart 

nog soms “onstuimig” raak. 

Andrew Rabie, swaer van Mandie, 

vir wie ons steeds moet bid. 

Johan en Ruth van der Walt: Jo-

han is in Stepdown om te herstel 

en Ruth het ‘n oogoperasie gehad. 

Pat Martins wat in en uit die hospi-

taal was vir behandeling. 

 

 

 

 

 

SATERDAG 5 NOVEMBER 

KERKSAAL 10:00 

Nooi asb al u vriende en 
familie en kom sluit by ons 
aan om na die jong sanger 
te luister.  

Kaartjies is beskikbaar teen 
R100.00 in die kerkkantoor 
of by Adél (076-890-0823) 
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Pieter Louw wat vorder na al die terugslae. Hy en 

Nellie bedank almal vir hul voorbidding. 

Gert Rall wat nog steeds las het van sy rug. 

Rhona Smit wat in Unitas behandel is vir long-

ontsteking en bronchiale asma. 

Anton Bekker wat weer in Oktober ‘n skandering 

moet ondergaan om die uitwerking van die chemo-

terapie te bepaal. Dink ook aan Julia. 

Chris Pienaar wat in en uit die hospitaal was agv ‘n 

niersteen. 

Adri Cronje en Madelein Krogel wie se moeder, Anita, 

oorlede is. 

Danie, Joey van Wyk se skoonseun, vir wie ons 

steeds moet bid. 

Magda Jordaan wat in en uit die hospitaal was met 

griep. 

Sarie Nel wat baie verswak is. 

Fransina Kruger wat weer moet aanpas na ‘n 

skoueroperasie. 

Rita en Willie Scott wat albei in die hospitaal was: sy 

vir ‘n skoueroperasie en hy vir ‘n stent wat toe nie 

nodig was nie. Hulle is weer tuis en besig om te her-

stel. 

Dawina Zaayman wat verhuis het na Rusoord. 

Susan Dobson wat haar nek beseer het. 

Ollie Olckers wat baie siek was in die hospitaal agv ‘n 

gewas aan die nier. 

Kobus van Heerden wat ‘n gewas agter sy oor laat 

verwyder het en nou doof is in die oor. 

Graça Pienaar wat geval en ribbes gebreek het wat 

ook haar long deurboor het. Bid ook vir Dan wat in ‘n 

rolstoel is nadat sy voet geamputeer is. 

Gedurende die maand was daar ook 2 begrafnisse, 

nl dié van Susan Erasmus (31 Aug) en dié van Anita 

Vlietstra (9 Sept). Bid vir al die agtergeblewe familie 

en vriende dat die Here vir hulle troos en berusting 

mag bring. 

Daar was darem ook rede vir vreugde: Chrisjan 

Pienaar  het ‘n tweede plek behaal by die mini S A 

Trampolienkampioenskap en hy gaan aan die begin 

van Oktober aan die gewone S A Kampioenskap in 

die Kaap deelneem. Geluk, Chrisjan, dis beloning vir 

hard oefen! 

Hennie Bester het ‘n aanstelling gekry by die 

maatskappy waar hy tot dese tydelik gewerk het. 

Hulle sal teen die einde van die jaar na Kaapstad ver-

huis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finesse Bookkeeping  

• Full monthly bookkeeping services up to   

Trial Balance, including customers & sup- 

 pliers. 

• Submitting of VAT returns (VAT201) 

• Monthly payroll services 

• Submitting of PAYE, SDL & UIF returns 

 (EMP201) 

• Monthly declaration to UIF & bargaining 

 council 

• EMP501 Reconciliations and Submissions 

• Submitting of individual Income Tax Returns 

 Contact Cornel Vorster @ 082 859 6679 or 

 email accounts@finesseb.co.za 

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  


