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‘n DRINGENDE VRAAG 

In hierdie uitgawe van Die Kan-

delaar word ‘n voordrag geplaas 

wat Ernie Blignaut op 19 Februarie 

tydens die erediens gelewer het. 

Daarin beskrywe hy die kommer-

wekkende finansiële situasie van 

ons gemeente en die noodsaak-

like herstelwerk wat aan ons eien-

dom gedoen moet word. Hy 

verskaf feite waarvan ons almal 

moet kennis neem en waaraan 

ons dringend aandag moet gee. 

Inderdaad stel hy ‘n paar dringen-

de vrae waarop elke gemeentelid 

behoort te reageer. Vir ons elkeen 

moet dit ‘n saak wees wat ons bid-

dend moet oorweeg en waarop 

ons moet antwoord. 

Indien u dalk vrae het of ‘n bydrae 

wil maak of ‘n voorstel wil voorlê of 

dalk ‘n noodsaaklike herstelwerk 

wil borg, kontak asb vir Ernie by 

tel. 012 6643584 of op sy selfoon 

082 214 9203. Hy sê dat hy graag 

van u hoor en veral indien u ‘n 

plan of voorstel het. 

Daar is darem ook ander bydraes 

in hierdie uitgawe wat ons hoop u 

met genot sal lees. 

Daan en Jansie Kilian. 

ALLES VERANDER…            
(Hebr 6:13-20) 

Verandering kan natuurlik positief 
en negatief wees. Dit kan tegnolo-
gies van aard wees en die lewe ‘n 
makliker plek maak, so byvoor-
beeld die selfoon se koms. Hoe 
moeilik gaan dit nie wees as ons 
sonder selfone moet klaarkom nie.  
Verandering kan ‘n mens ook 

bangmaak. Dit is dood eenvoudig 
nie lekker om te sien hoe die 
politici in die parlement mekaar 
hanteer nie. Dit voel of die waar-
digheid by die agterdeur uit is. 

‘n Mens kan net verandering 
hanteer wanneer jy geanker is, en 
ons sielsanker is God self. Jy 
moet geanker wees op ‘n plek 
waar geen verandering ‘n rol 
speel nie, in God wat gister was, 
vandag is en môre steeds God 
sal wees. 

Verandering kan die siel moeg 
maak en laat sink, dit kan jou van 
God laat wegdryf. Hoe hanteer ‘n 
mens baie verliese? Deur eg-
skeiding of dood of slegte fi-
nansiële omstandighede kan jy 
emosioneel gedreineer raak. 

Die gemeente vir wie die He-
breërbrief geskryf is, het as ge-
volg van vervolging begin moeg 
word. Hulle het begin wonder of 
dit nog die moeite werd is om aan 
Jesus vas te hou. Deur net te bely 
dat jy vir Jesus Christus volg, was 
jy reeds strafbaar. Die skrywer 
troos, daar is genoeg vashouplek!  
Ons beste anker is die wete dat 
God Sy woord sal hou. Daar is 
twee voorbeelde – Abraham en 
Jesus. Beide het net God se 
woord gehad om aan vas te hou.  
Abraham kry die belofte van ‘n 
nageslag op 75; hy moes nog 25 
jaar wag voordat dit waar geword 
het. Jesus kon net die kruispad 
neem omdat Hy geweet het dat 
die Vader Hom sou laat opstaan. 

Beide het ook moes offer. Abra-
ham moes sy enigste seun, sy 
kosbaarste, op ‘n altaar neerlê.  
Hy het Isak uit die dood te-
ruggekry omdat hy bereid was om 
te vertrou. Jesus offer ook, hierdie 

keer nie ‘n dier nie, maar Homself.  
Om te offer moet ‘n mens prysgee 
en Jesus was bereid om Sy lewe 
prys te gee.  Deur Sy lewe te gee 
het Hy vooruit gegaan en die an-
ker vir ons gaan vasmaak aan die 
troon van God. Hou vas, dit is 
geloof, want nie alleen moet ons 
die tou wat Jesus afgegooi het, 
vashou nie. Hy stap die pad saam 
met ons. Hy sal ons by ons 
bestemming uitbring! 

God het woord gehou. Daar is 
nog ‘n Joodse volk; bewys dat die 
belofte nagekom word. Daar is 
ook ‘n kerk; die bewys dat God Sy 
woord aan Jesus nagekom het.  
Hy het die Abrahambelofte vervul 
en al die nasies ingebring in die 
kerk van Jesus Christus op aarde.  
Hou vas deur geloof aan Jesus 
Christus. Ons weet waar Hy ons 
gaan uitbring! 

Ds Gideon. 

BETROUBARE BOODSKAP 

In Desember verlede jaar het ek 

en Jansie by CUM in Centurion 

Mall gaan soek na ‘n dagboek of 

Bybelstudiegids vir ons stiltetyd in 

die nuwe jaar. Ons het niks gekry 

wat na ons smaak en behoefte 

was nie, maar tog ‘n baie inte-

ressante en lesenswaardige boek 

raakgeloop. Op ‘n rak was ‘n sta-

pel boeke uitgestal wat twee-twee 

in ‘n plastiekomhulsel saamge-

voeg is. Die een se titel is The 

Case for Christ en die ander een 

s’n How to Read the Bible for All 

it’s Worth. Kort tevore was ons in 

‘n (twis)gesprek betrokke met 

geleerde vriende oor die geloof-

waardigheid van die evangelie. 

Toe besluit ek om die boek te 
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koop en te lees met al die argu-

mente van ons geleerde vriende in 

gedagte. Ek het gesien die boek is 

‘n Amerikaanse publikasie en 

gedink dis dalk net ‘n tipiese 

Amerikaanse best-seller waarvan 

ek nie te veel verwag het nie. 

Ek het die boek, wat maklik lees 

en ondernemend geskryf is, 

gelees en was baie verbaas en 

opnuut beïndruk met die be-

troubaarheid van die Nuwe Testa-

mentiese geskrifte wat in die boek 

onder die loep geneem word. The 

Case for Christ is geskryf deur Lee 

Srobel, ‘n ondersoekende joernalis 

van die New York Times en Chica-

go Tribune met ‘n meestersgraad 

in Joernalistiek en ‘n meesters-

graad in Regte van die Yale Law 

School. Hy pas sy ondersoekende 

vermoëns om deur getuienis te sif 

en soos ‘n regsgeleerde by ‘n lo-

giese gevolgtrekking uit te kom, 

toe op die getuienis van die Nuwe 

Testament en ander vroeg-chris-

telike geskrifte om tot ‘n ge-

volgtrekking te kom oor die lewe 

en werk van Jesus en die bood-

skap van die Nuwe Testament. 

Onderwerpe waaraan hy aandag 

gee, is die ooggetuienis van die 

dissipels en andere; die lewens-

beskrywing van Jesus (soos in die 

4 Evangelies); die betroubaarheid 

van die gedokumenteerde oor-

lewerings oor Jesus (ou geskrifte); 

getuienis van buite die Nuwe Tes-

tamentiese geskrifte; argeologiese 

gegewens en veel meer. Hy 

behandel ook die skeptiese vrae 

en aannames van ateïste en 

“liberale” teoloë wat die verhaal 

van Jesus in die Nuwe Testament 

diskrediteer. En dan wy hy ook ‘n 

groot deel van sy boek aan die 

beskikbare gegewens en getuie-

nisse oor die opstanding van Je-

sus. 

Afgesien van die baie boeke en 

studies wat hy gelees het, het hy 

ook onderhoude gevoer met voor-

aanstaande akademici met wie hy 

debat gevoer het oor sy eie skep-

tiese vrae (hy is ‘n ateïs wat agv sy 

studies juis tot geloof gekom het) 

en probleme oor die boodskap van 

die Nuwe Testament. Sy ge-

volgtrekking is dat die gegewens 

van die Nuwe Testament baie be-

troubaar en geloofwaardig is en 

dat   Nuwe Testamentiese doku-

mente en manuskripte wat be-

staan, die mees getoetste materi-

aal is van alle klassieke tekste. 

Ek is baie beïndruk met die boek. 

Dit is nie net ‘n Amerikaanse best 

seller nie, maar ‘n goed nage-

vorsde stuk werk wat met integri-

teit geskryf is. Enigeen wat belang-

stel om meer te weet oor die be-

troubaarheid van die Nuwe Testa-

ment en die skeptiese be-

vraagtekening van die christelike 

boodskap, kan gerus die boek 

lees. Dis baie verrykend en leer-

saam. 

Vir my was dit veral leersaam hoe 

die tekskritiese probleme rondom 

die Nuwe Testament behandel is. 

(Tekskritiek is ‘n vak in teologiese 

studies wat al die probleme behan-

del oor die betroubaarheid van die 

bestaande manuskripte van die 

Nuwe Testament  ̶  want ons 

beskik nie oor die oorspronklike 

geskrifte van die Nuwe Testament 

nie  ̶  en wat deur teologiese stu-

dente langtand bestudeer word 

omdat daar soveel detail is wat 

geleer moet word.) En Strobel se 

gevolgtrekking is dat die tekste wat 

wel beskikbaar is, baie betroubaar 

is tov die gegewens wat daarin 

weergegee word en daarom baie 

geloofwaardig. 

Nog ‘n saak wat vir my baie leer-

saam was, is die gegewens oor 

die opstanding van Jesus wat 

Strobel behandel, veral 1 Kor 15:3-

7. Hierdie verse is ‘n baie vroeë 

vaste geloofsbelydenis wat in die 

beginjare van die kerk gebruik is. 

Die oorsprong daarvan is in die 

eerste 20 jaar na Jesus se 

opstanding en sommige geleerdes 

meen selfs dat dit ontstaan het 2 

tot 8 jaar na die opstanding. 

In ‘n tyd waarin daar baie besware 

geopper word oor die christelike 

geloof en veral oor die aan-

vaarbaarheid en betroubaarheid 

van die Nuwe Testament, het ek 

met die lees van Strobel se boek 

opnuut versekering gevind dat die 

Nuwe Testament betroubaar is. Dit 

beteken dat ons kan aanvaar dat 

ons ‘n lewende Here aanbid en 

ons geloof kan bou op die 

boodskap van die Nuwe Testa-

ment. Die vraag wat ons onsself 

moet vra, bly: indien ek dan ‘n le-

wende Here aanbid, toon my lewe 

dat ek aan Hom gehoorsaam 

lewe? 

Daan Kilian. 

WET OP HAATSPRAAK 

Januarie is ons oorspoel met 
sms’e en “whatsapps” met die 
beroep op Christene om iets te 
doen om te keer dat hierdie wet 
goedgekeur word. 

Die Ned. Geref. Kerk het amptelik 
beswaar aangeteken teen die wet.  
Die beswaar is geskryf deur 
dr Marelize Marais wat ‘n tesis 
geskryf het oor haatspraak. Sy is 
by UOVS se departement Grond-
wetlike Studies. Beswaar is ge-
maak teen onder andere: 

 ‘n Tydlyn wat onregverdig en 
onbillik is. 

 Vae formulering van sleutel-
konsepte. 

 Die konsepwetgewing is oor-
bodig aangesien genoegsame 
beskerming deur die konsti-
tusie en ander wetgewing ge-
bied word. 

 Vryheid van spraak kom in 
gedrang en sal oortreders 
kriminaliseer. 

 Vryheid van godsdiens kom in 
gedrang en sal die profetiese 
rol van die kerk inperk. 

Die vier susterskerke het ook 
beswaar aangeteken en ‘n stu-
diestuk is opgestuur waarin 
prof Marinus Wiechers ‘n bydrae 
gelewer het.                   Ds Gideon 
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Christene nie. Sy is so bemoedig 

deur en dankbaar vir die Bybel-

kafee wat Melanie lei. Onlangs 

was ons verbaas om te sien dat 

die ongeredde studente hulle nie-

Christenvriende saambring na die 

Bybelkafee toe. Die Here werk op 

onverstaanbare maniere! Bid dat 

Melanie wysheid sal hê terwyl sy 

die evangelie met hierdie studente 

deel. 

Gedurende Oktober het Japan-

sending 'n Engelse kamp aan-

gebied vir studente van verskeie 

kerke. Die Here het ons geseën 

met wonderlike weer terwyl ons 

die tente opgeslaan het in die 

berge. Baie mense is geraak deur 

die woorde van die liedere om die 

kampvuur en die boodskap. Dawid 

en Sue het die taak gehad om vir 

60 mense kos te gee, terwyl 

personeellede Engels onderrig het 

en getuig het teenoor die kam-

peerders. Een van die studente 

het ons later bedank vir ons 

goedgunstigheid en het geskryf: 

"Thank you so much for the 

camp!!! The camp was awesome!  

I appreciated all the work you did 

for us. We felt the great love of 

God through your gracious attitude 

towards each one of us. There 

was a smile on everyone's face. 

Not only was my soul satisfied, but 

also my tummy!  You fed us great 

food!  It was like HEAVEN FOR 

ME AND I ENJOYED MEETING 

the Japan Mission teachers and 

the participants. I was so blessed!" 

Ongeveer 'n jaar gelede het ons 

voorbidding gevra vir ons 4-jarige 

kleinseun, Will, terwyl ons oor-

weeg het in watter kleuterskool 

ons hom moet plaas. Die Here het 

ons gebede beantwoord deur ons 

te help om 'n gepaste kleuterskool 

in die plaaslike omgewing te vind. 

Will het onmiddellik aandag getrek 

vanweë sy uitlandse gewoontes. 

Baie van die ouers het ons gevra 

of ons hulle kinders Engels sal 

leer. 

Die resultaat was 'n nuwe 

bediening, genaamd Kinderklub, 

wat op Woensdagmiddae vir 2- tot 

5-jariges gehou word. Personeel 

speel speletjies met die kinders in 

Engels terwyl hulle Christelike 

liedere en Bybelstories leer. Die 

ouers bly ook agter om deel te 

neem. Ons het talryke geleent-

hede om teenoor ouers te getuig 

en hulle te bemoedig in hulle taak 

om hulle kinders groot te maak. 

Ons mikpunt is om 'n ruimte te 

skep waar kinders en hulle ouers 

met die liefde van God kan kennis 

maak en Jesus kan vind, terwyl 

hulle 'n dieper verhouding met die 

personeel ontwikkel. Hierdie nuwe 

uitreik skakel baie goed in by die 

ander uitreikprogramme. Sommige 

ouers bring hulle kinders na die 

Kinderklub en woon dan een van 

ons Engelse klasse by. Hier kry 

hulle die geleentheid om ook die 

evangelie te hoor. Ander het hulle 

hele gesin ingeskryf om ons 

Engelse kamp by te woon. 

Ons is opgewonde oor hierdie 

nuwe uitreik en voel dat dit nog 'n 

manier is om die saad te saai en 

die liefde van Christus aan jong 

gesinne in die gemeenskap oor te 

dra. Bid dat baie ontvanklik sal 

wees vir die evangelie, aangesien 

die Kersseisoen besondere 

geleenthede bied om die Goeie 

Nuus te deel. 

Ons loof die Here vir sy 

getrouheid. Ons is baie geseënd, 

want ons het die versekering dat 

Hy ons die weg vorentoe sal wys 

omdat dit ons begeerte is om Hom 

getrou te dien. Die Here sal voor 

jou uit gaan. Hy sal by jou wees. 

Hy sal jou nie in die steek laat nie, 

jou nie alleen laat nie. Moenie 

bang wees nie, moenie skrik nie 

(Deut 31:8). 

Bron:  'n Brief gedateer 30 November 2016, ontvang 

van Dawid en Sue Verwey van Japansending. Adres: 

Japansending, Posbus 30106, Wonderboompoort 0033; 

Tel 012 377 1533; E-pos:  jm@japanmission.org; Web: 

www.japanmission.org; Bankbesonderhede:  Naam 

van rekening: Japansending, Standard Bank, 

Rekeningnommer: 010 333 126, Takkode: 014 845. 

1.  JAPANSENDING 

Ons loof die Here vir die 

toegewyde en getroue span 

werkers wat saam met ons werk 

om die evangelie te deel. 

Die Here het onlangs 'n 

geleentheid vir Melanie (een van 

ons personeellede) geskep om 

'n Bybelkafee by 'n plaaslike 

kerk te begin. Sowel Christene 

as ongelowiges kom bymekaar 

vir samesyn, Bybelstudie en 

gebedsversoeke. 

Dit was by hierdie Bybelkafee 

dat Melanie met 'n Christen-

dame, Kiyoko, gepraat het wat 

baie moedeloos gelyk het. 

Kiyoko het vertel dat dit al hoe 

moeiliker word om haar 94-jarige 

skoonmoeder te versorg. Me-

lanie het haar aangemoedig om 

Jesus met haar te deel en vir 

voorbidding te vra. Sy het toe die 

gemeentelede gevra om te bid 

en die predikant het begin om 

haar skoonma weekliks in die 

hospitaal te besoek. 

Gedurende September het hulle 

begin besef dat sy nie baie 

langer sal leef nie. Toe het die 

predikant haar gevra of sy in 

Jesus glo. Sy het aanvanklik nie 

gereageer nie, maar toe haar 

ongeredde seun dieselfde vraag 

herhaal het, het sy "ja" ge-

antwoord. 

Voor haar seun, sy gesin en 

Kiyoko se ongeredde eggenoot 

is haar skoonmoeder gedoop. 

Die volgende week het sy 

bewusteloos geraak en binne 'n 

week is sy oorlede. Ons was 

verwonderd oor die Here se 

volmaakte tydsberekening! 

Bid asseblief vir Kiyoko en die 

res van haar familie –  behalwe 

Kiyoko is nie een van hulle 

SENDINGNUUS 

(Ingestuur deur Betsie de Wet) 

mailto:jm@japanmission.org
http://www.japanmission.org/
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2. MADAGASKAR-SENDING 

Gebedspunte ontvang van Wolf 
Cilliers  

My voorbereidings en reëlings vir 
die eersdaagse werksbesoek aan 
Madagaskar asook ’n groot vrag 
opleidingsmateriaal wat ook ver-
skeep moet word. Hier is nog baie 
werk wat eers afgehandel moet 
word. 

Volgende opleidingseminare van 
wat moet geskied in die komende 
weke waarby my medewerker Fidy 
betrokke is. 

Die huidige kerkplantingspanne se 
aktiwiteite in die veld  ̶ veral die 
nuwe span van 4 voltydse kerk-
planters wat nou op die been kom 
om vir die volgende drie en 'n half 
jaar in hulle gebiede te dien. 
Dank vir die fondse wat sover 
ingekom het vir die afbetaling van 
Bybels wat onlangs versprei is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bid vir uitkoms waar dele van die 
land onder ongekende droogte 
deurloop. 

Ons huurhuis is in proses om 
verkoop te word aan 'n belegger. 
Ons kan aanbly maar die huur 
gaan 40% verhoog. Tensy ons 'n 
ander geskikte huurhuis kry, het dit 
nou 'n beter opsie geraak om te 
koop, maar dis onderhewig aan 
goedkeuring van 'n lening en wat 
benodig word vir 'n deposito. Ons 
het nog nie duidelikheid nie. Ons 
sal bly wees om te hoor oor 
moontlike voorstelle en opsies. 
Bron:  'n E-pos gedateer 9 Februarie 2017, ontvang 
van Wolf en Wenda Cilliers; Adres:  Posbus 2659, 
Paarl, 7620; Tel 021 863 3522; Sel – Wolf 072 692 
8064, Wenda 078 280 2113; E-pos:  
jwcilliers@absamail.co.za of 
jwcilliers@yahoo.com ;Bankbesonderhede:  Naam van 
rekening: Cilliers Uitreik Fonds, Absa Bank; Spaarrek nr 
916 441 1558,  Takkode 632005. Onthou ASB u 
naam as verwysing. 

3.TRANSWêRELD  RADIO   ̶ 

AFRIKA 

Van nutteloos tot gebruikers-
vriendelik 

“My naam is Mark en ek woon in 
Burundi. 

Ek was 'n groot sondaar – jy kan 
maar sê ek was verslaaf aan 
alkohol. 

Sonder enige opleiding of 
begeleiding het ek ongedis-
siplineerd deur die lewe gegaan. 
Om dit prontuit te sê, ek was regtig 
'n slegte mens, verlore vir die 
samelewing en geen aanwins vir 
my familie nie. 

Ek prys egter die Here vir TWR se 
Thru the Bible (TTB) programme 
wat op daardie tydstip my ore 
bereik het en my diep aangeraak 
het. Deur die programme het ek 
ontdek dat ek eintlik dood is en dit 
het my laat besluit om die Here 
Jesus in my lewe in te nooi. My 
hele lewe het verander. 

Vandag is ek 'n man wat die vrede 
van God in my hart het en doen 
voorsang in die kerk. Wat meer is, 
ek is verheug oor 'n Bybel wat 'n 
afvaardiging van TWR-Burundi 
aan my geskenk het toe hulle op 'n 
uitreik in my dorp was. Ek is so 
dankbaar vir die skenkers wat dit 
moontlik gemaak het dat ek ook 'n 
Bybel kon ontvang, aangesien ek 
nie geld het om een te koop nie. 

Wanneer ek ookal die Woord van 
God hoor deur julle programme, 
kan ek in my eie Bybel volg – dit 
help my so baie! 

Hou asseblief aan om die Woord 
te versprei en Bybels weg te gee. 
In my gemeenskap is die mense 
baie arm en het behoefe aan die 
Woord van God." 

U woord is 'n lamp vir my voete, en 
'n lig op my pad  ̶  Psalm 119:105. 

Bron:  TWR-Afrika – golflengte: Februarie tot April 
2017; Adres: TWR-Afrika, Posbus 588, Bothas Hill , 
3770; Tel 031 777 6000; E-pos: golflengte@twr.org; 
Bankbesonderhede: Rekeningnaam:  TWR-Afrika, 
Standard Bank; Rekeningnr 01 193 294  5; Takkode 
011 645 

METODISTE HERDENK 200 

JAAR 

Die Metodiste Kerk in Suider-

Afrika herdenk vanjaar hul 200ste 

bestaansjaar. Ter herdenking van 

hierdie geleentheid het die 

Bybelgenootskap ‘n baie spesiale 

Gedenkbybel voorberei en laat 

druk. 

Dit wat ons vandag as die 

Metodiste Kerk van Suider-Afrika 

ken, het sy bestaan te danke aan 

‘n groep Britse soldate wat in die 

1800’s aan die Kaap gestasioneer 

was. Van hulle was Metodiste en 

het gevra vir ‘n prediker. In 1816 

her eerw Barnabas Shaw voet aan 

wal gesit en begin preek. 

Reeds in hierdie vroegste tye was 

daar ‘n band met die Bybel-

genootskap. Die Genootskap het 

sy tweede Algemene Jaarver-

gadering in 1822 gehou met eerw 

Barnabas Shaw as een van die 

sprekers. 

Die eerste isiXhosa Bybel het ook 

sy ontstaan te danke aan die werk 

van Wesleyaanse sendelinge in 

die Oos-Kaap. Die vertaling van 

die eerste teks van die Bybel in 

isiXhosa is by Mount Coke, naby 

King William’s Town, voltooi en in 

1859 op ‘n hand-pers daar gedruk. 

Deur die jare het hierdie kerkge-

nootskap hande gevat met die 

Bybelgenootskap en op verskeie 

maniere gehelp met die voor-

siening van Bybels vir die mense 

van ons land. 

Tydens die onlangse Konferensie 

van die Metodiste Kerk het die 

Uitvoerende Hoof van die Bybel-

genootskap, ds Dirk Gevers, dié 

Gedenkbybel aan biskop Zipozihle 

Siwa, die Presiderende Biskop van 

die Metodiste Kerk, oorhandig. 

Die Saaier, Somer 2016. 

MILJOENE BYBELS STEEDS 

NODIG 

Daar is nog plek vir die Bybel in 

Suid-Afrika en baie Bybels word 

benodig. 

Onlangse navorsing deur die 

navorsingsmaatskappy, Ipsos, het 

bevind dat daar na raming nog 

meer as 23 miljoen Bybels in Suid-

Afrika benodig word. Alhoewel 

mailto:jwcilliers@absamail.co.za
mailto:jwcilliers@yahoo.com
mailto:golflengte@twr.org
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sowat 44% van Christenhuis-

houdings in die land aangedui het 

dat hulle nie meer Bybels vir die 

huishouding benodig nie, het 47% 

aangedui dat hulle tussen een en 

drie Bybels vir lede van die 

huishouding benodig. Sowat 7,6% 

het aangedui dat hulle selfs meer 

as drie Bybels vir die huishouding 

benodig. 

Volgens hierdie navorsing behoort 

68,8% van die Suid-Afrikaanse 

bevolking, ouer as 15 jaar, tot die 

Christelike geloof. Dit is ongeveer 

26 404 000 mense. Ongeveer 

25,4% van die Suid-Afrikaanse be-

volking het egter aangedui dat 

hulle tot geen godsdienstige groep 

behoort nie. 

Die navorsing het bevind dat 5,5% 

van Christene in Suid-Afrika glad 

nie ‘n Bybel besit nie. Dit beteken 

dat 1,5 miljoen Christene in ons 

land, ouer as 15 jaar, nie ‘n eie 

Bybel het nie. 

Dit is steeds die Bybelgenootskap 

se taak om te verseker dat die 

Bybel  toeganklik is vir ons mense. 

In ons veranderende wêreld is dit 

belangrik om te weet in watter for-

mate verkies ons mense hulle 

Bybel. Suid-Afrikaanse Christene 

(62,4%) verkies steeds om 

koerante, tydskrifte en boeke in 

gedrukte formaat te lees. ‘n Ver-

dere 21,7% (ongeveer 5,7 miljoen 

mense) het egter aangedui dat 

hulle nie net in gedrukte formaat 

lees nie, maar ook van digitale for-

mate gebruik maak, terwyl ‘n ver-

dere 3% (792 000 mense) 

aangedui het dat hulle hulle 

leesstof slegs digitaal verkies. 

Die Saaier, Somer 2016. 

NS. Ons herinner u daaraan dat 

ons ‘n Bybelprojek in ons ge-

meente het waar u teen afslag 

Bybels kan koop. Vra gerus vir u 

huiswerker, die petroljoggie of die 

karwag wat is die taal van sy 

keuse en koop vir hom ‘n Bybel. 

 

WAT IS EK VERSKULDIG AAN 
DIE KERK 

STELLING EN VRAAG 
Dit het my 'n hele ruk geneem om 

by hierdie opskrif uit te kom en om 

te besluit hoe ek die saak moet be-

nader.  My besluit was dat reguit 

en op die man af die beste manier 

is. 

Lyttelton-Noord se kerkraad en lid-

mate het vir te lank in ‘n il-

lusiewêreld verkeer waar ons 

geglo het dit gaan goed met die 

gemeente se finansies en fasili-

teite.  Dit het ons ongelukkig nou 

ingehaal. 

Daar is al baie keer gepraat en 

bespiegel oor wat dit beteken as 

die Bybel aan ons voorskryf dat 

ons 'n tiende van ons inkomste 

moet gee. Ons weet dit is heden-

daags makliker gesê as gedaan.   

Ons moet dalk die uitgangspunt 

huldig dat ons nie net 'n geldelike 

inkomste het nie, maar dat ons 

ook tyd, talente, vaardighede, 

liefde en nog n paar ander dinge 

ontvang.  As ek dit nie finansieel 

kan bybring nie, mag ek die ander 

ontvangstes gebruik om op te 

maak. 

Die gemeente het die afgelope 

paar jaar op broekskeur-begroting 

oorleef en net die noodsaaklikste 

en krisis-dinge het aandag gekry. 

Die patroon was dat die uitgawes 

jaarliks die begroting oorskry het. 

Dit het veroorsaak dat daar veral 

drastiese agteruitgang in ons 

fisiese fasiliteite was.  

Ons het nou die situasie bereik 

waar ons amper nie eers meer vir 

die noodsaaklike alledaagse be-

dryfs-dinge geld het nie.  

Die ergste is dat ons vir 2017 nie 

eers vir salarisverhogings vir ons 

hoogs toegewyde predikante, 

saakgelastigde en skoonmakers 

kon begroot nie. Dit moes gedoen 

word in die lig van die tekorte wat 

ons jaarliks op ons begrote inkom-

ste ervaar.   

Daar moet ongelukkig gesê word 

dat die tekorte as gevolg van die 

dalende of onveranderde bydrae 

van lidmate is.  Ons vind bv. dat 

daar talle debietorderbydraes is 

wat vir talle jare onveranderd gebly 

het. Ek het byvoorbeeld onlangs 

ontdek dat my debietorder onaktief 

geraak  het sonder dat ek dit ag-

tergekom het. Hoeveel van ons 

leef dalk ook in die saligheid dat 

ons bydra? 

Elkeen van ons moet miskien in 

erns die vraag vra: Wat kan ek 

doen? Beter: Wat moet ek doen? 

 

 My bydrae heroorweeg.  

 Betrokke raak by projekte. 

 Materiaal skenk.  

 Kundigheid en talente aan-

bied.  

 Funksies gereeld bywoon. 

  

Ter stawing van bogenoemde op-

sommings van die Inkomste en 

Uitgawebegroting weerspieël die 

tabelle hieronder die 2016/2017 

begroting, die werklike syfers vir 

die jaar en die 2017/2018 be-

groting. 

Let daarop dat die Diverse Inkom-

ste van R101 416 geld is wat van 

ons beleggings getrek is en dus 

nie werklik 'n inkomste was nie. 

Werklike inkomste was dus R1 379 

368,94 wat heelwat minder is as 

waarvoor begroot is. 
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 INKOMSTE 

  

BEGROTING  
2016/2017 

PROJEKSIE 28/02/2017 BEGROTING 2017/2018 

1 Gemeente inkomste         

  1,1 Dankoffer- Maandeliks   756 000,00 557 573,30 680 000,00 

  1,2 Offergawes - Erediens   225 000,00 220 000,00 240 000,00 

  
1,3 Dankoffers - 10e 

Maand   70 000,00 110 000,00 90 000,00 

       1 051 000,00 887 573,30 1 010 000,00 

              

2 
Gemeentelike 

fondsinsameling   77 000,00 82 301,30 80 000,00 

              

3 Ander inkomste   288 500,00 338 417,00 365 850,00 

              

4 
Spesiale Rekeninge - 

Inkomste   51 400,00 69 661,34 52 500,00 

              

5 Diverse Inkomste     101 416,00   

                                       TO-
TALE   1 477 900,00 1 479 368,94 1 508 350,00 

 

 
 

 

 

UITGAWES 

  

BEGROTING  
2016/2017 

PROJEKSIE   28/02/2017 BEGROTING 2017/2018 

              

1 
Spesialerekeninge - 
Uitgawes   56 500,00 63 600,00 54 000,00 

              

2 Leraar   665 975,16 538 051,67 649 743,16 

              

3 Tentmaker   113 957,00 106 050,66 137 000,00 

              

4 
Personeelkostes (vol- 
en Deeltyds)   250 110,00 249 249,59 254 000,00 

              

5 
Administratiewe 
Uitgawes   84 125,00 91 656,54 91 225,00 

              

6 Geboue en Persele   170 700,00 207 297,44 221 925,00 

              

7 Ander Uitgawes   3 150,00 20 468,73 15 000,00 

              

8 Sinode en Ring   67 500,00 64 766,00 45 000,00 

              

9 Aanbidding en Lering   6 000,00 4 500,00 5 000,00 

              

10 
Sang en Musiek / 
Kommunikasie   12 500,00 12 247,00 12 500,00 

             

11 Diverse   0,00 161 998,31 0,00 

              

TOTALE UITGAWE   1 430 517,16 1 519 885,94 1 485 393,16 

TOTALE         

Totale Inkomstes     1 477 900,00    1 479 368,94   1 508 350,00 

Totale Uitgawes     1 430 517,16    1 519 885,94   1 485 393,16 

Surplus/Tekort           47 382,84 -       40 517,00        22 956,84 
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GEMEENTE-ETE 

Vroeg in die nuwe jaar, op 29 Jan-
uarie, het die Omgee-Vroue vir ons 
‘n heerlike ete met koue vleis en 
slaaie aangebied. Ons hartlike 
dank aan al die dames wat met 
sulke spoggerige slaaie ‘n bydrae 
gemaak het. Die dames het vir ons 
vertel hoe lekker dit was om nie 
voor die stoof te staan op ‘n Son-
dagmiddag nie.  

Op 26 Maart maak ons weer so. 

Maar ds Gideon het reeds die 

manne genader om vir ons 

potjiekos te maak. Die bykosse en 

nagereg sal deur die Omgee-

Vroue verskaf word. Om ons 

onkoste te dek, vra ons R40 per 

persoon. Ons wil almal aanmoedig 

om hierdie geleentheid by te woon. 

Dit is ‘n heerlike geleentheid om 

nie net saam te eet nie, maar ook 

om saam te kuier en mekaar beter 

te leer ken. Name moet asseblief 

teen 22 Maart reeds by die kantoor 

opgegee word. 

OMGEE-VROUE 

Saterdagoggend 4 Februarie het 

ons Omgee-Vroue in die kerksaal 

vergader om te vertel van ons 

stokperdjies en sodoende mekaar 

beter te leer ken. Wat ‘n verrassing 

was dit nie vir ons nie! Ons het  

weer eens besef dat daar baie 

vaardige en talentvolle dames in 

ons gemeente is. Twee demon-

strasies is gelewer. Het u geweet 

dat daar iets soos ‘n “naked cake” 

bestaan? Nouja, Anso Kilian het vir 

ons gewys hoe so ‘n koek versier 

kan word. Die gedagte is dat die 

koek ‘n baie dun lagie botterver-

siersel kry en dan met vars vrugte 

en blomme versier word. 

Ons weet dat Sue (ons saakgelas-

tigde) baie talente het, maar het u 

geweet dat sy ook skilder? Sy het 

die oggend haar esel, gereedskap 

en 2 skilderye waarmee sy besig 

is, saal toe gebring en vir ons 

gewys hoe dit gedoen word. 

Dit het egter nie daar opgehou nie. 

Dames het allerlei stokperdjies 

waarmee hulle besig is, kom ten- 

toonstel. En ek moet vir u sê, ons 

dames is baie besig en maak 

regtig pragtige artikels. Onder an-

dere was daar kaartjies, breiwerk, 

gehekelde artikels en ’n horlosie 

wat met kalkverf-tegniek versier is, 

uitgestal. Toe ons besef het hoe-

veel talent daar bestaan, het ons 

besluit om al die vaardighede weer 

in te span om mee te woeker en 

ons sal u ‘n volgende keer meer 

daaromtrent vertel.  

LIEF EN LEED 

Ons weet dat iemand wat siek is of 

‘n trauma beleef het, onder-

steuning nodig het. Indien ons nie 

op ‘n praktiese manier iemand kan 

ondersteun nie, kan ons tenminste 

vir hom/haar bid. Natuurlik is dit 

die beste om te ondersteun én te 

bid. U ondersteuning deur voorbid-

ding word gevra vir:- 

Catharina van Wyk wat nog heel-

temal moet herstel nadat sy ‘n 

pasaangeeër gekry het. 

Miems Malan wat nog steeds suk-

kel met kolonprobleme. 

Callie Krynauw wat herstel na ‘n 

toonoperasie. 

Pieter Louw wat van ‘n leer afgeval 

maar gelukkig niks gebreek het 

nie. 

Elize Harrington, moeder van Ilse 

en Ernie Blignaut, wat verswak het 

en vanaf Maart in Rusoord gaan 

bly. 

Miempie van Rensburg wat nog 

steeds sukkel om haar broer se 

dood te verwerk. 

Mara Potgieter en Joey van Wyk 

se skoonseuns wat albei deur ‘n 

krieketbal op die oor beseer is. 

Morgan Smit wat weer geopereer 

is en wie se arm in gips is. 

Martin Odendaal wat ‘n hartoor-

planting gekry het en nou weer tuis 

is. Bid ook vir René wat hom moet 

versorg en Huis Gideon moet 

bestuur. 

Alet Vermaak van Parkdal wat suk-

kel met haar gesondheid. 

Rina Cronje wat probleme met 

haar heup en rug het. 
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Corine Naude wat gehospitaliseer 

moes word agv bloeding. 

Annatjie Janse van Rensburg wie 

se voetoperasie goed afgeloop het 

maar nog moet herstel en dan lê ‘n 

skoueroperasie voor. Bid ook vir 

Klaas wat haar moet versorg. 

Antoinette Germishuys wat besig 

is om te versoen met haar familie. 

Gerda Viljoen wat nog steeds 

behandeling kry. 

Helena Jacobs wie se broer 

oorlede is. 

Tielman en Engela Nieuwoudt wie 

se moeder oorlede is.  

Mike Coetzee wie se hart 

probleme gee agv aangepakte are. 

Bid asb ook vir Sus. 

Ollie Olckers wat in en uit die hos-

pitaal was maar nou darem weer 

tuis is. 

Erika Kambouris wat einde Maart 

aan haar gesig geopereer moet 

word.  

Chris en Daleen Pienaar wie se 

kinders Mieke, Chrisjan en Tiaan 

elkeen een of ander gesond-

heidsprobleem het waarvoor hul 

behandeling kry. 

Anton Bekker wat nog steeds 

chemoterapie moet kry. 

Marie Jacobson wat haar vervang-

de knie beseer het agv ‘n val. 

Margaret Sevenster wat weer in 

Unitas opgeneem is met hart-

probleme. 

Johnny Smit wat in die stoor op sy 

plaas deur twee vlakvarke beseer 

is. 

Alet Vermaak en Tienie Gouws wat 

albei sukkel met depressie. 

Rude van Wyk is op 3 Februarie 

ter ruste gelê. Bid asb vir Riëtte 

Prinsloo en sy kinders. 

Elsa Honiball is ook oorlede en ‘n 

diens is vir haar gehou op 12 Feb-

ruarie. Ook vir haar kinders word 

voorbidding gevra. 

Kort voor hierdie uitgawe van Die 

Kandelaar gedruk moes word, is 

verneem van die afsterwe van Ba-

rend la Grange, eggenoot van   

Faerie, agv ‘n aneurisme. Ons 

meegevoel word met haar en sy 

kinders betuig. 

Ons herinner aan die  

Wêreldbiddag vir Vroue 2017 

KERK SONDER MURE 

09:00  3 MAART 

  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  

 

 
 

 
SPESIALE  PRYSE 

 
Manicure (Hande) R120 

 
Pedicure (Voete) R120 

 
Gee aandag aan:      Eelte  

                           Liddorings  
                           Ingroei toon naels 
                           Skurwe hakke 
                           Masseer van Voete 

                           Voucher beskikbaar 
 

SALON – Eldorainge 
 
Ansie Kruger                                                          
072 063 1062 

 
 

 
SPESIALE 

PENSIONARIS PRYSE 
SALON – LAVIE AFTREE OORD 

  
(Mans is welkom) 

 
 Manicure (Hande) R80 
 
 Pedicure (Voete) R80 
 
Gee aandag aan:      Eelte  

                           Liddorings  
                           Ingroei toon naels 
                           Skurwe hakke 
                           Masseer van Voete 
                         Voucher beskikbaar 

Ansie Kruger 
072 063 1062 

Nog skade kerkterrein 

 

 


