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Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord
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STORMAGTIGE MAAND
April 2017 was nog ‘n stormagtige maand in die geskiedenis
van Suid-Afrika met al die politieke verwikkelinge en protesoptogte na die afdanking van
min. Pravin Grordhan en die
groot skommeling van die kabinet deur pres. Jacob Zuma.
Sulke gebeurtenisse laat die
emosies hoog opvlam en bring
mee dat mense – veral politici –
onverantwoordelike dinge kwytraak wat ‘n negatiewe effek op
die gemoedstoestand van die
hele bevolking het. Die nagevolge van die afdanking van Gordhan, nl. die afgradering van ons
land se geldsake tot rommelstatus en al die negatiewe verwagtings waaroor gepraat word,
bring wanhoop en angs oor ons
toekoms.
Ons mag egter nie vergeet dat
ons gedurende April ook die
Paasfees gevier het nie. Hierdie
vieringe het ons geloof en hoop
versterk, veral omdat ons die
opstanding van Jesus kon vier.
Dit is juis die viering van die
Paasgebeure in hierdie stormagtige politieke maand, waaraan
ons moet vashou. Nooit mag ons
toelaat dat ons emosies oor
sinlose politieke besluite ons
weerhou om ons roeping om
getrou die waardes wat Jesus
ons geleer het, uit te leef nie. In
die eerste jare van die kerk se
geskiedenis het die gelowiges
moes leef in ‘n tyd wat veel erger

was as ons huidige omstandighede. En tog het die kerk fenomenaal uitgebrei omdat die gelowiges getrou die beginsels van
die evangelie uitgeleef het ten
spyte van vervolging. Ons tyd vra
dat ons ook die evangelie se beginsels sal uitleef in die krag van
Jesus se opstanding en die gawe
van sy Gees. So sal ons as gelowiges ook nuwe waardes in
hierdie tam en selfsugtige wêreld
kan vestig.
Daan en Jansie Kilian
DIE BOS HET AANHOU
BRAND…(Eks 3 en4)
1. God se identiteit.
Ek is die een wat aan hooplose oumense kinders gegee het; wat vir
rondtrekkende mense ‘n vaste blyplek gegee het. Die een wat ‘n
toekoms oopgemaak het wanneer
die lewe bedreig is deur byvoorbeeld ‘n hongersnood. Ek is die
God wat beloftes maak en My
Woord hou.
Die teenoorgestelde van ‘n belofte
waaraan jy vashou, is wanhoop.
God se mense leef met ‘n belofte.
2. God werf mense, skryf mense
in om Sy beloftes waar te maak.
Die Woord sê dat God sosiale ongeregtigheid raaksien. “Ek het die
swaarkry van mense gesien”… Ek
het die noodkrete gehoor … Daarom het Ek afgekom om mense te
bevry … Disfunksionele sosiale
bestelle waar daar verdruktes en
onderdruktes is, is nie vir Hom
aanvaarbaar nie. Daar is ‘n kinkel
in die verhaal, terwyl dit God is wat
die inisiatief neem: “Ek het gesien
… Ek weet … Ek sal afkom …”

God sê skielik vir Moses: “Ek
stuur jou …” Hierdie verandering wat gaan plaasvind, word
aan Moses opgedra. Natuurlik
doen God Sy werk (dink aan die
kruisiging en opstanding van Jesus), maar dan word die koms
van die koninkryk aan jou en my
opgedra.
3. Godsdiens is nie net ‘n private
saak nie. God is ‘n God van geregtigheid; daarom is enige
menslike lyding, waar ‘n mens ‘n
ander mens uitbuit of mag oor
hom uitoefen, dadelik op God se
radar. God is wie Hy is; daar
moet bevryding en transformasie en ewewig en balans in ‘n
gemeenskap wees. Hy wil hê
dat mense verantwoordelikheid
vir mekaar sal neem.
4. Paulus sluit die wêreld in.
Op ‘n merkwaardige manier het
Paulus lank voordat daar aardverwarming was en lank voordat
dit bekend was dat die osoonlaag om die aarde vernietig
word, die skepping ingesluit vir
bevryding. Die skepping sien
met gespanne verwagting daarna uit dat God sal wys wie Sy
kinders is. ‘n Menslike geslag
wat net wil gryp en vernietig en
nie omgee nie, is besig om deur
skeefgetrekte behoeftes die
aarde te vernietig. God se
kinders moet na vore kom om
die aarde te beskerm teen vernietiging.
5. Vier God se keuse vir
bevryding. God gee vryheid vir
Sy mense en vir Sy aarde.
Goeie Vrydag en die opstanding
wat volg op die kruis, bring ‘n
nuwe geslag mense in die
wêreld na vore. Dit is duidelik
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dat die ou patrone van lewe nie
meer werk nie. As kerk van die
Here Jesus moet ons weer glo dat
God teen onderdrukking kies. Dat
Hy vir bevryding kies en hierdie
werk word aan ons opgedra. Moses se lewe het drasties verander,
sy lewe het vol geword met die
teenwoordigheid van God. Wil u
nie uself in Sy hand stel as ‘n instrument van verandering nie? Vra
die Here om vir u te wys waar u ‘n
rol kan speel om verandering te
bring. Moontlik is dit op daardie
terrein waar u aanvoel of sien
dinge is nie reg nie! Gaan jy!
Psalm 103:6 “Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan
almal wat verdruk word.”
Ds Gideon.
BEWOË LEIERSKAP
Een van die algemene diskussies
in die politieke milieu in ons land,
is dié oor leierskap. Ons hoor so
dikwels daar word gesê dat ons
president nie die nodige leierseienskappe openbaar nie. Daarom word daar gesmag na ‘n president wat werklik as leier sal omgee
vir sy mense en nie so gerig daarop sal wees om die mense in sy
eie kring te bevoorreg nie.
Aan die begin van April is daar ‘n
artikel van prof. Christina Landman
in Beeld geplaas oor Jesus as Leier wat omgee vir sy mense. Dit het
my gedagtes aan die gang gesit
oor Jesus as Leier. Ons dink gewoonlik aan Jesus as die Seun
van God wat aan die kruis gesterf
het om versoening vir ons sonde
te doen, gesterf het en begrawe is,
opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. Daarom
noem ons Hom ons Verlosser.
Daar was oor die eeue egter ook
‘n ander lyn van denke oor Jesus,
nl. dat Hy ons Voorbeeld is wat
ons moet navolg. Die bekende
werk van Thomas á Kempis: De
Imitatione Christi is ‘n goeie voorbeeld van hierdie gedagterigting.
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Trouens, reeds in die Nuwe Testament kry ons al hierdie gedagte
wanneer Jesus in Johannes13:15
hierdie woorde uitspreek nadat Hy
die dissipels se voete gewas het.:
“...Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen
het, moet julle ook doen.”
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woord gebruik wat afgelei is van
hierdie werkwoord en wat vertaal
is met “.... Hy weet hoe ek na julle
almal verlang met die liefde van
Christus Jesus in my hart.” In Engels: “....with the compassion of
Christ Jesus himself.” In Filemon
vers 12 word dieselfde woord
vertaal met “...en my hart gaan
Toe ek so dink aan die voorbeeld
saam met hom.”
van Jesus as leier, het ek die gelykenis van die barmhartige Sa- Dit is dus ‘n sterk woord wat ‘n bemaritaan in Lukas 10 onthou. Je- sondere bewoëntheid vir mense in
sus het hierdie gelykenis vertel toe nood uitdruk. Ons kan seker sê dat
‘n skrifgeleerde (‘n leier van die dit ‘n begrip is wat saam met JeJode) Hom gevra het wat hy moet sus in die wêreld gekom het. Voor
doen om die ewige lewe te kry en Hom was so ‘n bewoëntheid vir
Jesus hom daarop gewys het wat mense onbekend.
hy moet doen, nl. om God volgens
Wanneer daar deesdae debat gedie wet bo alles lief te hê en sy
voer word oor die eienskappe van
naaste soos homself. Toe hy
‘n leier, kan ons gerus Jesus se
verder hardnekkig volgehou het
voorbeeld ernstig opneem. Wanom ‘n twisgesprek met Jesus aan
neer ons sy voorbeeld ernstig
te knoop oor wie dan eintlik sy
opneem, moet ons sê dat geen
naaste is, het Jesus die gelykenis
mens ‘n ware leier kan wees sonvertel.
der hierdie besondere bewoëntIn die gelykenis, weet jy, is ‘n man heid vir mense/onderdane nie.
deur rowers aangerand en vir Ons kan met reg sê dat hierdie
dood agtergelaat. Eers kom ‘n gesindheid ontbreek by ons polipriester (leier van die Jode) en la- tieke (en kerklike en besigheids-)
ter ‘n Leviet (leier van die Jode) leiers. Ons smag terug daarna om
daar verby wat albei die gewonde ‘n leier te hê wat sal omgee vir sy
man ignoreer en verbystap. Toe mense, maar ons moet ook vir
kom ‘n Samaritaan (‘n veragte onsself vra: toon ek daardie bemens in die samelewing van des- woëntheid teenoor ander mense?
tyds) daar verby, help die man, Immers verwag Jeus ook van my
neem hom na ‘n herberg en be- om sy voorbeeld te volg.
taal vir sy verdere versorging. Wat
Daan Kilian
my jare gelede getref het toe ek ‘n
preek oor hierdie gleykenis gemaak het, is die Griekse woord
(splanchnizomai) wat gebruik is in
Lukas 10:33 om die Samaritaan se
bewoëntheid uit te druk toe hy die
gewonde man langs die pad sien.
In Afrikaans is dit vertaal met “het
hy hom innig jammer gekry.” Maar
eintlik sê die woord veel meer. Dit
FRANCISKUS VAN ASSISI
beteken so iets soos dat sy
Toe ons Paassondag tydens die
ingewande in hom omgedraai het
diens die pragtige lied no 284 sing,
toe hy die ellende van die man
het ek gedink om meer uit te vind
sien. Lukas 10:33 is al plek waar
van Franciskus van Assissi op wie
hierdie werkwoord gebruik word in
se woorde die lied gebaseer is. Ek
die Nuwe Testament. In Filippense
het toe die volgende artikel in die
1:8 word ‘n selfstandige naam-
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Christelike Kernensiklopedie (Lux vreugde verduur het, oorlede.
Verbi 2008) gevind wat ek net so
Skrywer: Vader Bonaventura Hinweergee:wood
Franciskus (1181-1226) is gebore
as die seun van ‘n ryk handelaar in
SENDINGNUUS
kledingstof. Van sy tienerjare al
was hy ‘n leier onder Assisi se Ingestuur deur Betsie de Wet
gegoede jeug, voordat hy op 25 vir
GEOPENDE DEURE
‘n jaar ernstig siek was. Daarna
PASTOOR BOUTROS: 'DEUR U
het hy in gebed sy lewensdoel LIEFDE EN U BYDRAE, IS ONS NOU
gesoek. Hy het ervaar dat Jesus IN STAAT OM 4 000 FAMILIES TE
hom in ‘n bouvallige kerkie van die BEDIEN'
kruis af geroep het om sy kerk te Sien hoe God u ondersteuning
herbou. Franciskus het die opdrag gebruik om Sy Koninkryk uit te bou
aanvanklik letterlik opgevat, al was regoor die Midde-Ooste!
Jesus se bedoeling dat hy die Christene in die Midde-Ooste word
kerkgemeensap moet vernuwe. al vir meer as 10 eeue vervolg, tot
Franciskus het van sy welvarende slawerny gebring en doodgemaak.
leefwyse afstand gedoen, die Vandag, regoor Sirië, het gelowiges hul huise verloor of selfs uit
melaatses bedien, saam met die
die land gevlug as gevolg van die
armes gewerk, en met almal oor burgeroorlog.
Jesus gepraat. Ander mans, leke
Dis hoekom ons so dankbaar is vir
en priesters, het hulle om hom u volgehoue ondersteuning! God is
geskaar.
besig om dit te gebruik om
Vanweë sy algehele getrouheid Christene te bedien in plekke soos
Sirië ... Christene wat daaraan
aan die kerk, het hy pous Innocentoegewyd is om in die Middetius III se goedkeuring in 1209 vir Ooste te bly en hul lande te
sy evangeliese lewenswyse gevra. bedien, ten spyte van die koste.
Sy volgelinge het vinnig toe- Ons visie in die langtermyn is om
geneem en hy het hulle in alle die Midde-Oosterse Kerk te
rigtings uitgestuur. Vir vroue wat versterk – om die Christelike
die evangelie onder sy toesig wou teenwoordigheid in die streek te
behou en uit te brei.
uitleef, het hy die Arm KlaristeOrde gestig, en vir gewone leke Ontmoet Pastoor Boutros, een van
die Derde Orde wat vandag as die die gelowiges wat u ondersteun
vandag. Sy kerk bedien interne
Sekulêre Franciskaanse Orde ontwortelde mense in die westelike
bekend staan. In 1219 het hy die dele van Sirië. Hy vertel: "Dis asof
sultan besoek in ‘n poging om ons in die boek van Handelinge
vrede tussen die kruisvaarders en leef. Voor die oorlog het ons gebid
dat God iets groots in ons midde
Moeslims
sal doen. Maar ons het nie oorlog
te bewerken soveel ontheemdes verwag nie.
stellig.
Ons was nie voorbereid nie, en
Franciskus
ons het nie die ondervinding of
het ervaar
hulpmiddele gehad om hulle te
dat Jesus
help nie."
sy liggaam
Dis waar u – en Geopende Deure
met sy eie
in samewerking met plaaslike
kruiswonde
kerke – op die toneel verskyn.
beseël het
Vandag bedien Pastoor Boutros en
in Septemsy kerk "4 000 families, ongeveer
20 000 mense." Hy vertel verder:
ber 1224.
"God het vir ons 'n deur
Hy is na ‘n
oopgemaak toe ons Geopende
lang siekte,
Deure ontmoet het ..... deur u
wat hy met
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liefde en u bydrae is ons nou in
staat om 4 000 families te bedien."
Saam help ons gelowiges om
hulself
en
hul
families
te
ondersteun deur die voorsiening
van beroepsopleiding en mikrolenings. Ons bemagtig hulle ook
deur vergifnis en genesing deur
traumaberading aan te moedig.
Een vrou het noodsaaklike vertroosting en hulp ontvang nadat
haar pa toegelaat het dat sy deur
sewe vegters verkrag word. Dink
aan haar pyn... en die wonderwerk
van vergifnis. Pastoor Boutros het
beskryf wat gebeur het: "Sy het
ons vertel hoe baie sy haar pa
haat. Haar selfbeeld was so laag;
sy het haarself gehaat. Sy het ons
vertel dat as sy Christus nie deur
ons ontmoet het nie, sou sy haar
kinders geleer het om wraak te
neem op hierdie mense. Sy is een
van die resultate van ons werk."
God is aan die werk hier! Pastoor
Boutros sê dat op hierdie oomblik
"kom mense tot bekering in
Christus; hulle word gedoop.
Moslems wat nog nooit van
Christus gehoor het nie, is nou in
die kerk."
Hy het gevra om 'n paar woorde
met u te deel: "Ek bedank
Geopende Deure vir hul teenwoordigheid. Bedank julle donateurs namens al die gesinne wat
baat vind by hierdie hulp. Dra
hierdie boodskap ook aan jul kerke
oor."
Vriende soos u maak dit alles
moontlik. U help gelowiges in nood
regoor die Midde-Ooste ... versterk
die Christelike getuienis. Dankie!
DANKIE VIR DIE VERSTERKING
VAN
GELOWIGES
SOOS
NASHWAN IN IRAK
In Al Qosh, Irak, raak die strate
besig met plaaslike inwoners na
die daaglikse siësta. Nashwan, 'n
Christen en besigheidsman, maak
sy skoenwinkel oop. Hy het
voorheen so 'n winkel in Bagdad
besit... maar nadat Moslemekstremiste hom met sy lewe
gedreig het, moes hy vlug.
U groothartige ondersteuning het
beteken dat Nashwan hulpverlening in die vorm van $500
(ongeveer R6 477) ontvang het as
deel van Geopende Deure se
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sosio-ekonomiese ontwikkelingsprogram, wat plaasvind in samewerking met plaaslike kerke en
vennote. Hy het die fondse gebruik
om 'n skeepvaarthouer van staal in
'n nuwe skoenwinkel in Al Qosh te
omskep.
Die meeste van die skoene wat
verkoop, is baie bekostigbaar. "Dit
is my strategie," sê Nashwan. "Ek
probeer baie verkoop terwyl ek die
pryse laag hou. Meeste van my
kliënte is ontwortelde mense; hulle
het nie 'n uitspattige begroting nie.
Sodoende kan ek hulle ondersteun."
Rakende u geskenke en gebede
sê hy eenvoudig: "Dankie vir u
ondersteuning."
In 2016, deur 'n program wat deur
Geopende
Deure
ondersteun
word, is 40 lenings vir sosioekonomiese ontwikkeling toegestaan; dit is 'n totaal van 212
projekte wat ondersteun word
sedert die program in 2009 begin
is. Te danke aan vriende soos u,
kon 'n totaal van $300 000
(ongeveer R3 886 750) verlede
jaar in Irak alleen versprei word.
U bemagtig Christene soos Nashwan om inkomste-genererende
aktiwiteite te begin wat hulle help
om te bou aan 'n toekoms in die
langtermyn vir hulle gesinne. Beter
nog, u gee hulle die geleentheid
om Jesus se hande en voete aan
ander in hul eie gemeenskappe te
wees.
Dankie vir alles wat u doen om
gelowiges soos Nashwan te
versterk!
IN DIE LOOPGRAAF
'n Hele paar maande gelede is 17jarige Sitora (skuilnaam) wreedaardig deur haar Moslem-broer
aangerand met 'n graaf wat 'n
houthandvatsel gehad het. Haar
oortreding? Sy het hom vertel dat
sy in Jesus glo. Sy het oral
kneusplekke gehad. Haar neus
was gebreek. Haar gesig was
opgeswel en velaf. Maar prys die
Here, Sitora kon weer ten volle
herstel.
Ongelukkig hou Sitora se broer
tans haar en hulle ouma, Samia
(skuilnaam) – wat ook 'n gelowige
is – onder sy streng beheer. Hulle
mag nie kerk toe gaan, met ander
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gelowiges kommunikeer of die
Bybel lees nie. En hy plaas
gedurigdeur druk op hulle om
Christus te verloën. Sitora en haar
ouma lees die Bybel dus laat in die
nag terwyl hulle onder 'n kombers
wegkruip met 'n klein flitsliggie.
Bid dat Sitora se broer Jesus sal
leer ken. Bid ook asseblief vir
Sitora en Samia se veiligheid,
sowel as vir ander gelowiges wat
soortgelyke situasies in die gesig
staar. Mag hulle groei in die geloof,
geleenthede vind om saam met
ander gelowiges bymekaar te kom
en sonder beperkings te kan
aanbid!
WêRELDWAARNEMINGSLYS:
SRI LANKA
Posisie op die 2016
Wêreldwaarnemingslys: 45
Leier: President Maithripala
Sirisena
Bevolking: 20,0 miljoen (1,9
miljoen Christene)
Meerderheidsgeloof : Boeddhisme
Regering: Republiek
Bron van vervolging:
Godsdienstige Nasionalisme
Sri Lanka het op hierdie jaar se
Wêreldwaarnemingslys weer onder die top 50 lande verskyn waar
vervolging die ergste is. Sri Lanka
gee te kenne dat hulle 'n sekulêre
staat is, maar die land se grondwet
gee voorkeur aan Boeddhisme as
die staatsgodsdiens. Plaaslike
Boeddhistiese monnike is die hoofaanvoerders van vervolging teen
Christene.
Regeringsamptenare
smeer gewelddadige insidente,
uitgevoer deur hierdie monnike,
toe, en dwing wetlike beperkings
af op Christene. Hulle keer dat
Christene byeenkom en eis dat
kerke gesluit word, soms op
gewelddadige wyses. Gelowiges
wat oorspronklik Boeddhiste, Moslems of Hindoes was, word as
verraaiers behandel en kan fisieke
en verbale aanvalle in die gesig
staar.
Gebedsversoeke:

Bid vir beskerming vir diegene
wat tot Christenskap bekeer.
Een bekeerling vanuit 'n
Hindoe-agtergrond is deur
haar eie ma vermoor.
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Bid vir geregtelike beskerming
vir pastore wat deur die
regering getreiter word of wat
aanklagtes in die hof moet
trotseer.
Bid vir Geopende Deurewerkers terwyl hulle slagoffers
van geweld versterk met
mediese
hulp,
lewensbestaansondersteuning en die
herbouing van huise en kerke.

Bron: Geopende Deure FRONTlinie Geloof - April 2017;
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

BRIEWE UIT NKHOMA
Henoch en Marlene Schoeman het
aan die begin van die jaar hier
ingetrek van die Kaap af. Hy was
betrokke in spesiale onderwys en
sy was die argivaris van die NG
Kerk se argief in Stellenbosch. Sy
het ‘n besondere verbintenis met
die sendingwerk in Malawi en hul
het soontoe gegaan vir ‘n maand
om veral ‘n argief daar aan die
gang te kry. Lees van hul ervaringe
in die volgende briewe.
18 Maart 2017
Liewe Familie en Vriende
Ons lig julle graag in oor ons doen
en late die volgende paar weke en
maande.
Eers ‘n stukkie agtergrond.
Marlene het aan die einde van
1968 ‘n onderwysdiploma op Stellenbosch verwerf en toe ‘n roeping
na Malawi gekry waar sy die hoof
van ‘n skool vir getroude vroue
was tot aan die einde van
1972. Sy het gelei gevoel om die
verantwoordelikheid aan ‘n Malawise kollega oor te gee en na
Suid-Afrika terug te kom om haar
as verpleegster te bekwaam. Die
gedagte was dat sy sal teruggaan
om in die Nkhoma Hospitaal te
gaan werk.
Ons het mekaar in 1973 ontmoet
en is teen die einde van die jaar
getroud. Ek het ‘n pos by die
Efataskool vir blinde en dowe
kinders in Umtata in die Transkei
gekry en ons is daarheen. Dit het
meegebring dat Marlene se gedagte om as verpleegster na Mala-

APRIL 2017
wi terug te gaan, nie gerealiseer
het nie.
Die jare het aangestap en ons het
‘n paar keer van standplaas verander. Sy het later, toe ons in Pretoria kom woon het en ons twee
seuns groter was, ‘n graad in Biblioteekwese verwerf en vir ‘n aantal jare as bibliotekaris gewerk.
In 2006 het ek ‘n pos in Kaapstad
gekry en sy het kort daarna die
voorreg gekry om ‘n pos by die
NG Kerk se Argief in Stellenbosch
te kry. Daar het sy haar in Argiefwese ingegrawe en baie gelukkige
jare beleef.
Een van die baie dinge waarvan
sy daar bewus geword het, was
die feit dat die Kerk in Malawi se
dokumente van die onstaan van
die sendingwerk in 1893 tot en
met 1973 toe die Kerk onafhanklik
van die NG Kerk geword het, in
veilige bewaring in die Argief
is. Sy het toe ‘n begeerte ontwikkel om te help verseker dat die
dokumentasie wat na 1973 ontwikkel is, ook in veilige bewaring is.
Sy glo vas ‘n argief huisves die
voetspore van God se genadewerk in die wêreld, en in mense en
volke se lewens.
Intussen het die Nkhoma Sinode
van die Kerk in Malawi se visie oor
die totstandbring van ‘n eie
Christelik georïenteerde Universiteit gerealiseer. Dit het drie jaar
gelede
met
53
studente
begin. Die studentetal staan nou
op 800. Prof Hoffie Hofmeyr, voorheen van Tukkies, is die
rektor. Die volgende fakulteite
bestaan reeds: Teologie, Opvoedkunde, Ekonomiese Wetenskappe en Gesondheidswetenskappe. Hulle oorweeg tans die skepping van ‘n fakulteit vir Gemeenskapsontwikkeling.
Prof Hoffie Hofmeyr was ‘n
gereelde besoeker by die Argief
op Stellenbosch en het geweet
van Marlene se begeerte om iets
rondom die ontstaan van ‘n argief
in Malawi te help tot stand bring.
Die Kerk het onlangs ‘n geboutjie
aan die Universiteit besikbaar gestel en hulle het besluit om die
Nkhoma Universiteit se Argief daar
in te rig. Aanvanklik sal op die behoefte van die Universiteit gefokus
word, maar die Kerk sal moontlik
later ook hulle argivalia daarheen
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verskuif. In dieslfde geboutjie is ons laat hoor.
daar ook plek ingeruim vir ‘n mu- Hartlike groete,
seum
en
‘n
sentrum
vir Henoch en Marlene
mondelinge geskiedenis.
Die
bekende Dr Chris Blignaut, wat
—-oooOOOooo—jare lank aan die Nkhoma Hospi16 April 2017
taal verbonde was, gaan ook Malawi toe om die museum verder te Liewe Familie en Vriende,
Ons is nou verby sowat een derde
ontwikkel.
van ons tyd hier op Nkhoma in
Hoe dit ons raak:
* Ons gaan DV op 5 April vir ‘n Malawi.
Dit was ‘n vol en interessante
maand tot 5 Mei, Malawi toe om
die aanvoorwerk vir die totstand- klompie dae waartydens ons ons
vinnig moes oriënteer, verskeie
koming van die argief te doen.
* Ons gaan vir dié periode op mense moes ontmoet, die basiese
Nkhoma in ‘n selfsorg gastehuisie omgewing leer ken (waar die
argiefgebou, superette, en mark
bly.
* 'n Dosent van die Universiteit is), ook die kombuis-fasiliteite
gaan die plaaslike koördineerder moes leer ken, ‘n roetine vestig,
wees en Marlene gaan hom en en dan inspring en doen wat
moontlik twee ander persone gedoen moet word in die
opleiding gee om met die argief te museum.
Die museum was in baie goeie
kan aangaan na ons terugkeer.
* Ons wil graag die Argief op mo- orde totdat die kurator ‘n paar jaar
derne beginsels laat funksioneer, gelede moes aftree. Daarna het
daarom het ons ‘n baie goeie da- dit ‘n pakkamer geword waarin
tabasisprogram bekom. Ons ver- stapels boeke wat geskenk is en
trou dat ons ook ‘n rekenaar en oor allerlei onderwerpe handel en
‘scanner’ sal kry sodat die doku- in allerlei tale geskryf is, gesit
mente gedigiteer kan word en ook is. ‘n Deel van die museum is vir
elektronies bewaar kan word. Die ‘n tyd lank ook as klaskamer
voordeel daarvan is dat navorsers gebruik en gevolglik is die
met die afskrifte werk, en nie met museumstukke na enige plek en
die
oorspronlike
dokumente in enige volgorde rondgeskuif.
Die boeke en boekrakke is voor
nie. Dit sal ook minder plek opons koms verwyder, maar die res
neem
* Ons beplan die argief van die was in ‘n redelike wanorde. Daar
Universiteit so dat dit kan uitbrei is heelwat foto’s van die eerste
om later ook die materiaal van die sendelinge en Malawi predikante
en evangeliste teen die mure,
Kerk te kan huisves.
* Omdat dit nie ‘n toeriste besoek maar sommige het reënskade
aan Malawi is nie, maar ‘n stukkie gekry en het in die proses vuil
belegging in die Koninkryk, is ons geword. Elke foto moet nou uit
afhanklik van julle gebede en die raam verwyder word, skoonmeelewing. Ons vra dat julle gemaak en die glas gewas word.
Voordat hulle in die rame
asseblief vir ons sal bid.
* Dit sal vir Marlene ‘n voltooiing teruggesit word, neem ons ‘n foto
van ‘n sirkel wees wat lank terug van elk en dit word dan saam met
in 1969 begin het en nou voltooi ‘n kort beskrywing van elk op die
databasis geplaas.
kan word.
Al die ander artefakte word een
* Prof Hoffie het gevra dat ek enkele gesprekke by van die fakul- vir een skoongemaak, van unieke
teite lei. Dit sal seker handel oor nommers voorsien en, nadat ‘n
die onderwys van gestremdes en foto van elk geneem is, ook op die
die “oopmaak” van die kerk se ge- databasis geplaas.
Die gebou is besonder oud (is
meentes sodat mense met gestremdhede ook welkom sal voel eintlik self ‘n museumstuk). Die
en as volle lidmate geakkom- hoë houtvensters word van buite
met “expanded metal” beveilig,
modeer word.
Indien die internetkonneksie dit maar die deure is baie effens en
toelaat, sal ons van tyd tot tyd vir die slotte is daar om te keer dat
die van julle wat belangstel, van net eerlike mense toegang kry.
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Daarom dink ons ons moet die
hoofingang en die twee sydeure
met veiligheidshekke beveilig,
anders kan van die kosbaarhede
dalk ‘n ander heenkome vind. Ons
het juis al die eerste oorspronklike
Bybel wat in Chichewa gedruk is,
“verloor”. ‘n Plaaslike sweiser het
‘n kwotasie vir die doel gegee en
ons hoop dit sal moontlik wees om
dit te laat aanbring voordat ons
vertrek. Die dak is met eeue-oue
kleiteëls bedek en met verskillende
plante begroei. Die plaaslike bouheer noem dit ‘n “death trap” as
iemand dit sou waag om daarop te
loop. Ons ondersoek die moontlikheid om die plante met ‘n
plantdoder (iets soos Roundup) te
laat bespuit. Daarvoor sal lang lere
en rugspuite gebruik moet word.
Ons is op die oomblik die enigste
gaste in die gastehuis en bly heel
goed in ons huisie. Ons gebruik ‘n
gemeenskaplike kombuis en eetsitkamer en het tans vrye gebruik
van die ys- en vrieskas en gasstofies en elektriese stoof. Ons
koop vars groente by die mark en
saam met die basiese kossies wat
Marlene ingepak en ook die wat
ons by Shoprite met ons aankoms
gekoop het, eet ons goed.
Ons is baie dankbaar dat die
elektrisiteit hou – sover was dit by
drie geleenthede vir ‘n deel van die
dag af. Ons vriend, Jannie van
Vuuren, het ons gehelp om twee
draagbare sonliggies te bekom wat
nou
baie
nuttig
te
pas
kom. Stephan en Louise het vir
ons ‘n “power bank” gegee waarmee ons die selfone kan laai.
Marlene het die totstandkoming
van ‘n museum- en argiefkommissie geïnisieer en ons het al
twee vergaderings met vyf baie
entoesiastiese
jong
manne
gehad. Vier van hulle het kwalifikasies in Biblioteekkunde en deel
van die kursus het Argiefwese
ingesluit. Ons glo dat hulle met
die saak sal loop.
Ons geniet die vroeë oggend- en
laatmiddag voëlsang, die boomrykheid van die omgewing en die
pragtige Nkhomaberg baie. Ons
kry genoeg stapoefening omdat
ons huisie seker ongeveer ‘n
kilometer bult-af van die museum
is. Die terugstap bult-uit word
makliker gemaak deur die berg
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wat vir ons nader wink en die
vriendelike mense wat ons langs
die pad kry. Na die superette toe
(vir brood) is dit seker twee of
meer kilometer. Die begraafplaas
waarheen ons al twee keer gestap
het, is so halfpad. Daarin is
verskeie van die eerste sendelinge
en hulle kindertjies asook van die
eerste Malawi predikante begrawe.
Dr Chris Blignaut wat in Malawi
gebore is en vir baie jare aan die
hospitaal verbonde was, kom die
22e om aan die begraafplaas
aandag te gee, veral aan die paar
vervalle grafte en met die hulp van
‘n grafeerder die letters weer
duidelik leesbaar te maak.
Sondae is daar twee dienste, die
Engelse diens om 07:30 en die
Chichewa diens om 10:00. Ons is
verlede Sondag, na ‘n baie
besondere boodskap, hartlik verwelkom en elkeen moes iets sê.
Daarna
het
een
van
die
sendingpare ons vir tee en ‘n
ander gesin ons vir middagete
genooi.
Ek het verlede Donderdag ‘n
lesing vir ongeveer 80 Opvoedkunde-studente oor die onderwys
van gestremde kinders gegee. Vir
sommige was dit ‘n vreemde
konsep maar ‘n klompie ander het
persoonlike ervaring vanuit hulle
huise en/of hulle skole en klasse.
Soos julle kan aflei, gaan dit sover
heel goed met ons, en ons dank
die Vader vir Sy voorsiening. Die
superintendent van die hospitaal
en bestuurder van die gastehuis is
tans in Nederland en hulle pragtige
skaaphond, Sproet, hou ons van
tyd tot tyd geselskap.
Baie dankie dat julle aan ons dink
en vir ons bid.
Hartlike groete,
Henoch en Marlene Schoeman.
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‘n knus kombers te maak. Die
kombers, waarvoor poolstof (“polar
fleece”) gebruik word, kan in enige
toepaslike grootte gemaak word
en word met fraiings afgerond. Die
lekkerte van die geleentheid was
dat dit ‘n regte “hands on” ervaring
was. Elke dame kon met die sker
inspring en ‘n paar snitte maak. Of
hulle kon help met die vleg van die
fraiings. Deur vele hande is die
kombers binne ‘n uur voltooi – en
sommer verkoop ook.
Almal was so beindruk met die
voltooide produk dat ons besluit
het om self in te spring en ‘n paar
komberse te maak vir ‘n skenking
vir die Winterhoop komberse aan
PEN (die middestadse bediening).
Die gedagte is dat ons weer so
saamwerk omdat dit vir almal so ‘n
gesellige geleentheid was. Maar
ons sal vir julle op hoogte hou van
ons planne en sal laat weet sodra
ons ’n geskikte datum kry vir so ’n
geleentheid.

Ons gaan nie hierdie jaar weer
komberse brei nie, maar versoek
dat u asseblief enige komberse/
—-oooOOOooo—duvets/”comforters” waarvan u ontslae wil raak, na die kerkkantoor
OMGEE-VROUE
sal bring. Ons sal dit dan saam
Saterdag, 22 April, het die Omgee- met die tuisgemaaakte poolVroue weer vergadering in die stofkomberse vir PEN gee.
Kerksaal gehou. Al is dit slegs
deur 18 persone bygewoon, was Ons wil u ook graag uitdaag om
dit ‘n prettige en leersame oggend. vir ons blokke van so 15cm te heHannetjie Kritzinger en Luitje van kel/brei sodat ons dit kan stuur vir
Heerden het vir ons ‘n interessante die dame wat die 67 komberse
en maklike manier geleer hoe om aanmekaar werk vir Mandeladag
in Junie. Kontak vir Jansie indien u
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enige navrae het oor ons projekte Met verwysing na die Amerikaanse
(073-179-3295).
regter Holmes wat in 1902 deur
pres. Roosevelt aangestel is en
UITSTEKENDE VOORBEELD
later in ‘n belangrike saak teen
Ons was byna klaar met hierdie Roosevelt beslis het, sê hy:
uitgawe van Die Kandelaar en “Holmes het onafhanklkheid en indaar was omtrent nog ‘n driekwart tegriteit gekies bo die gunste wat
bladsy oor wat gevul moes word politici uitdeel aan diegene wat
en ek het gewonder wat om daarin bereid is om die stelsel te korrupte sit. Toe lees ek in Beeld van 25 teer.”
April 2017 ‘n berig oor wat ons Regter Mogoeng het ook gesê:
hoofregter Mogoeng Mogoeng “Ons onafhanklikheid vereis dat
gesê het by die Conference of ons wakker moet wees teen buiteConstitutional Jurisdiction of Africa landse belange en moderne diktain Kaapstad op 24 April. In sy rede tors wat ons onafhanklikheid wil
het hy hulde gebing aan regters ondermyn.”
wat in Ghana vermoor is omdat
hulle met integriteit opgetree het Die regbank is ‘n belangrike deel
en nie gekorrupteer kon word nie. van enige “ware demokrasie anIn sy toespraak het regter ders is dit ‘n valse demokrasie of
Mogoeng ‘n paar belangrike dinge ‘n mobocracy. Integriteit definieër
gesê oor regters wat met integriteit wie ons is,” het hy gesê.
moet optree. Ek haal ‘n paar van Regter Mogoeng het ook besy opmerkings aan soos berig in langrike opmerkings gemaak oor
Beeld:
die manier waarop regters aange“Wanneer jy ‘n regter word, moet
jy weet daar is risiko’s, maar onthou, talle Afirkalande is vandag vry
omdat mense hul lewens opgeoffer
het.”
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KATEGISMUS EN OPSTANDING.

Ek het in die Heidelbergse Kategismus (HK) gaan oplees wat daar
gesê word oor die opstanding en
besef dat daar net een vraag en
antwoord aan die onderwerp gewy
word. Ek gee die inhoud van vraag
en antwoord 45 hier weer:
45. Vraag: Watter nut het die
opstanding van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy deur
Sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid deelagtig kan maak
wat Hy deur Sy
dood verwerf het (Rom 4:25; 1 Kor
15:16 en 1 Petr 1:3).
Ten tweede word ons ook deur Sy
krag opgewek tot ‘n nuwe lewe
(Rom 6:4; Ef 2:5,6 en Kol 3: 1-3).
Ten derde is die opstanding van
Christus vir ons ‘n gewisse pand
(=bewys) van ons salige opstanding (1 Kor 15:20,21).

stel en ook vergoed moet word om Om die betekenis van die HK mooi
korrupsie teen te werk.
te verstaan, moet die Bybelverse
Toe ek hierdie artikel gelees het, saam met die antwoorde goed oorDaan Kilian
was ek verheug omdat daar nog dink word.
sulke mense met integriteit soos
regter Mogoeng in ons land is. So
‘n ingesteldheid bring hoop vir ons
land en ek dink regter Mogoeng is
‘n goeie voorbeeld van bewoë leierskap waaroor ek in ‘n voorgaande artikel geskryf het.

“As jy dan moet sterf, laat dit dan
so wees, eerder as om jouself te
laat korrupteer en ‘n skuldige
gewete te hê en mense laat ly
omdat jy beginselloos is en voorgee om ‘n regter te wees terwyl jy
eintlik ‘n marionet is.”
Daan Kilian

By Grobbelaars Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is om vooruitbeplanning te doen. Daarom het ons ‘n Persoonlike Beskermingsgids saamgestel
om hierdie moeilike taak te kan verrig.
Wat bevat hierdie Persoonlik Gids, wat volgens u behoeftes aangepas kan word:

Persoonlike inligting , Begrafnisdiens Instruksies, Gedenksteen inligting, Kinders, Instansies om in kennis te stel, Polis inligting, Mense om in kennis te stel,
Bank Besonderhede, Eiendom, Mediese Geskiedenis, Historiese inligting, Boedel inligting, Testament, Persoonlike Eiendom , Voorraadlys, Spesiale instruksies en inligting, Dokumente en Inligting om ‘n boedel aan te meld.

Hierdie Gids is gratis. Indien u belangstel in een van ons gidse, kan u met u kerkkantoor kontak maak.
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Daar was darem ook geleentheid vir lief en
vreugde:-

Soos ons elke maand maak, bring ons weer die volgende persone onder u aandag vir voorbidding:Vir Corrie en Annatjie Roets is ‘n sesde kleinkind,
Isabella, gebore. Sy is die dogter van Daleen en
Anton Bekker wat steeds behandeling kry met die
Marinus Schoeman. Baie geluk nog ‘n keer vir ounuwe chemo-medikasie.
ma en oupa!
Erika Kambouris wat goed herstel na die verwydeVir Daan en Jansie Kilian is ‘n agterkleinseun gering van ‘n kankergewas aan die kant van haar
bore in die verre Australië.
gesig.
Irene van Schalkwyk wat maar stadig herstel na ‘n
knievervanging. Sy is besig om te herstel in Southdowns se nasorgkliniek.

ZERO BOOMSLOPINGS
BOOMSLOPINGS EN SNOEI

Johan Rheeder wat goed herstel na ‘n knievervanging. Hy word bygestaan deur sy suster.

VAN BOME EN STRUIKE.

Sus Boshoff se dogter wat weer tuis is na behandeling. Daar word gesoek vir ‘n tuinwoonstel vir haar
verblyf.

KAGGELHOUT

ONS VERSKAF OOK

Mike Coetzee wat in en uit die hospitaal was met ‘n
balansversteuring.

KONTAK ERNST
083 656 4992

Eddie van Zyl van Rusoord wat baie ongemak
ervaar agv rugpyn en baie verswak het.

www.treecarepta.co.za
www.boomslopings.co.za

Thom Nel wat geval het en na sy operasie aansterk
in die nasorgkliniek in Southdowns.

Tannie Corinne Naude van Rusoord wat opgeneem
moes word in die hospitaal maar darem beterskap
toon.
Pierre de Villiers wat na ‘n lensvervanging sukkel
om goeie sig te herwin.
Dirk de Villiers, seun van Dirk en Alta, wie se een
long gedeeltelik afgesterf het agv ‘n bloedklont wat
aanvanklik in die been voorgekom het.

SPESIALE PRYSE
Manicure (Hande) R120
Pedicure (Voete) R120
Gee aandag aan:

Mieke Pienaar by wie die dokter nog nie kon vasstel
of sy ‘n pasaangeër vir haar hart moet kry nie.
Helena Langenhoven wat suikersiekte het en in uit
die hospitaal was vir behandeling.

Ansie Kruger

Eelte
Liddorings
Ingroei toon naels
Skurwe hakke
Masseer van Voete
Voucher beskikbaar

SALON – Eldorainge

072 063 1062

Die volgende persone het te sterwe gekom:Joey van Wyk se skoonseun, Danie. Hy is oorlede
na ‘n uitgerekte siekbed. Ons dra vir Joey, Marietjie,
Divan en Riaan aan die Here op vir troos.
Hilda Thierry se dogter, Karen. Bid om vertroosting
vir haar moeder en ander geliefdes.
Magda Conradie van Rusoord is ook oorlede. Mag
die Here haar naasbestaandes in besonder
vertroos.

SPESIALE
PENSIONARIS PRYSE
SALON – LAVIE AFTREE OORD
(Mans is welkom)
Manicure (Hande) R80
Pedicure (Voete) R80
Gee aandag aan:

Ds Freddie Schoeman van die NG Gemeente Lyttelton-Oos het ook onverwags gesterf.
Ansie Kruger

Eelte
Liddorings
Ingroei toon naels
Skurwe hakke
Masseer van Voete
Voucher beskikbaar

072 063 1062

