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ALWEER HALFPAD
Sowaar, 2017 is al halfpad. Ons is
reg in die middel van die winter en
die boomtakke sonder blare loer
vir ons om elke hoek en draai en
in elke tuin wat ons probeer aan
die gang hou. Die winter was tot
nou toe nie straf nie – dus kry ons
nie te koud nie, maar tog moet
ons elke dag uit die warm bed in
die koue in om by ons werk of
skool of universiteit te kom. En die
blaarlose takke wat in die wind
(waarvan daar gelukkig nie baie
was nie ) wieg, laat ons soms bietjie mistroostig voel.

Christene hoop verloor en ons
roeping en verantwoordelikheid
versaak omdat so baie ander mense nie hulle verantwoordelikhede
nakom nie. Juis nou moet ons bly
vasbyt en bly hoop en bly bid dat
beter tye sal kom.
Die middel van die winter is ook
vakansietyd. Skoliere en studente
en hul ouers kry bietjie ‘n breek
van die alledaagse gejaag. Mag
julle dit geniet. En vir die wat kan
weggaan met vakansie, sê ons:
“Geniet julle rustyd en ry tog
asseblief veilig”.

Ons hoop julle vind hierdie
Ongelukkig is die situasie in ons uitgawe van Die Kandelaar stimuland sodanig dat dit ons meer as lerend en genotvol.
mistroostig maak – meer as die Daan en Jansie Kilian
winter. Ons word almal geraak
OPENBARING 1:12-16
deur die droogte in die Wes-Kaap
en die erge storms daar en die In Hom is ons meer as oorwinbrande in Knysna-omgewing waar naars, sê Romeine 8. Hoeveel
honderde huise afgebrand het. keer het ons nie al dié woorde geOns harte gaan werklik uit na al hoor nie maar dit dalk nie verstaan
of volledig ons eie gemaak nie.
die mense wat so katastrofies ge- Ons ken die betekenisse van
raak is. Dit is darem ‘n ligpunt dat elkeen van hierdie woorde maar
so baie mense en instansies by- ervaar nie dat dit ‘n verskil aan my
gedra het om daardie mense weer lewe gemaak het nie. Ferdinand
Deist skryf dat hy eers na ‘n
op die been te help.
moeilike tyd in sy lewe werklik die
Wat vir my die ergste geraak het – troos van hierdie woorde beleef
omdat ek daar baie familie het en het. Sy dogtertjie van 14 maande
twee van ons kinders daar studeer was aan masjiene gekoppel, terhet – is die barbaarse afbrand van selfdertyd het iemand ‘n klag van
die imposante stadsaal in Bloem- leerdwaling teen hom gelê. Van sy
beste vriende en kennisse het
fontein. Saam met die geldmorsefronsend na hom begin kyk en dit
ry, diefstal van armes se geld en het hom seergemaak en verpletter.
die swak bestuur van byna alle Toe kom die boodskap boonop dat
regeringsinstansies in die land, sy pa in die nag gesterf het. Hy
dreig al hierdie ellendes ons tot het gevoel asof hy van alle fronte
hopeloosheid. Maar nooit mag ons aangeval word en dit vir hom te

veel raak.
Hulle het as familie die aand
bymekaargekom en hy het uit die
Bybel gelees, maar hy het gevoel
asof dit so half doelloos is. Die gedeelte uit die skrif het gehandel
oor Jakob se vlug uit Kanaan weg
uit die bekende onderweg na die
onbekende met onbekende mense. Sou hy veilig wees? Sou hy
die pad kry? Sal hy ooit weer kon
terugkom? Sê nou maar net Esau
haal hom in, wat sal dan van hom
word? Toe kom hy by ‘n plek waar
‘n klompie klippe in ‘n sirkel gepak
is. Uitgeput het hy so half onder
die bos ingekruip, een van die
klippe nader getrek en onder sy
kop gesit en aan die slaap geraak.
Toe droom hy net daar waar hy is,
is die voet van ‘n trap, bo-aan die
trap sien hy vir God staan en
engele klim op en af teen die
trap.Toe hy wakker word besef hy
die Here is by dié plek en hy het
dit nie eens besef nie! Dit is die
woonplek van God! Die ingang na
die hemel! Jakob het in die gewone gang van sy lewe eintlik op
‘n onveilige plek, ‘n moeilike tyd
van sy lewe, skielik vir God gesien
en beleef dat HY daar is vir hom.
Op hierdie onwaarskynlike plek is
God daar. Hierdie punt in sy lewe
word die fokuspunt van God se
teenwoordigheid. Vir Ferdinand
Deist het daar in sy ellendige omstandighede ‘n lig opgegaan. Is dit
nie dalk presies die poort van die
hemel nie, het hy homself afgevra? Toe kry hy rus vir sy gemoed.
God is by hom. Toe het Romeine
se woorde vir hom ‘n werklikheid
geword.
Ds Gideon.
—-oooOOOooo—-
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Vergelding is totaal onbybels. Die
Bybel se houding is een wat
sê: Ek vergewe jou al het jy nie
eers berou oor wat jy gedoen
het nie! Die Bybel ken geen
voorwaardelike vergifnis nie ...
maar tog sal die vergifnisvra van
die oortreder ons help om te
vergewe.

Op 11 Junie het ds Pieter van
Niekerk hier by ons gepreek oor
vergifnis en sy preek besonder
goed beklemtoon met ‘n skyfieaanbieding daarby. Natuurlik kan
sy boodskap nie so treffend weergegee word soos hy dit gedoen
het nie. Tog het hy vir ons ‘n
uittreksel gemaak uit sy preek wat Óns ken voorwaardelike vergifnis
ons hier plaas.
goed: Ek sal jou vergewe as jy om
vergifnis vra. En jy moet my
Die preekteks was Mat. 18:21-35.
boonop eers oortuig dat jou
vergifnisvra, opreg is. Dán sal ek
Oor hierdie gelykenis skryf prof jou vergewe.
Adrio König: "Die waarskuwende
boodskap van hierdie gelykenis is Maar tog: die Bybel verwag dat
tog dat die onbarmhartige skuld- ons moet kan vergewe – tot
eiser, wat aanvanklik deur die 70x7 maal toe! Kyk hoe help
koning vergewe is, uiteindelik sy Juda vir Josef in sy worsteling om
skuld weer terugkry!” (König : Heil sy broers te vergewe (vgl Gen 44
en Heilsweg.)
en 45).
In sy boek The Sunflower: On the
possibilities and limits of forgive- WAAROM MOET ONS VERness, vertel Simon Wiesenthal, wat GEWE?
‘n gevangene in ‘n Duitse
konsentrasiekamp was, dat hy  Vergifnis haal die wurggreep af
geroep is deur ‘n sterwende SS
van die oortreder.
soldaat. Die soldaat se gewete het  ‘n Tweede rede waarom ons
hom baie gepla en hy wou voor sy
moet
vergewe:
Vergifnis
dood sy dade aan ’n Jood bely en
laat die
een
wat vergevergifnis vra. Die SS soldaat wou
we, vrygaan!
in vrede sterf. Wiesenthal het die 
‘n Derde rede waarom ons
man nie geantwoord nie en net
moet vergewe, is Jesus se
weggestap uit die vertrek om weer
woorde aan die kruis: “Vader,
sy harde arbeid te gaan verrig.
vergeef hulle want hulle weet
nie wat hulle doen nie … ” Met
Later het Wiesenthal sy eie gedrag
hierdie woorde het Jesus vir
bevraagteken en gewroeg oor sy
ons genesing gebring sodat
optrede. Miskien moet u uself
afvra: Wat sou u gedoen het onder
óns vir ander deur ons verdieselfde omstandighede? Sou u
gifnis, genesing kan bring …
die Duitse soldaat kon vergewe of
sou dit, soos vir Wiesenthal, vir u
Vergeld of vergewe? Hoe doen
onmoontlik gewees het?
jy dit?
Terwyl Wiesenthal besig was om
sy boek te skryf, het hy die
menings van 53 mense ingewin
oor sy wroeging oor sy optrede.
Natuurlik was daar verskillende
opinies en vir baie van die mense
wat self die Joodse slagting beleef
het, was dit byna onmoontlik om te
vergewe. Een van hulle het die
volgende gesê: “Let the German
SS man die unshriven … let him
go to hell!”

VADERSDAG
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idee van die viering versprei het
oor die wêreld het die datum en
aard van die viering ook verander
en meesal word dit deesdae op die
derde Sondag van Junie gevier.
Ons het die dag ook in ons gemeente gevier op 18 Junie. Met
dié viering van die dag het ek
probeer dink oor die betekenis
daarvan. Natuurlik is die bedoeling
om aan vaders en vaderlike figure
eer te bring en dankie te sê oor
hulle (poitiewe) rol. Maar die viering maak sekerlik verskillende gevoelens by mense los. Dink aan
kinders wat moes deurloop onder
‘n onbarmhartige en uiters outoritêre vader. Sal hulle met dankbaarheid aan hul vaders kan dink?
Of dogters wat deur hul eie vader
verkrag is en steeds die intense
seer van hul belewenis moet dra –
veral indien hulle dit geheim moes
hou soos in baie gevalle gebeur.
Of hoe voel kinders wat op ‘n stadium saam met hul ma verlaat is
deur ‘n vader om een of ander
rede – meestal vir ‘n ander vrou?
Ons moet ook dink aan vaders wat
met die besef worstel dat hulle nie
goed was vir hulle kinders nie – of
aan moeders wat nie hul kinders
kon beskerm het teen die hardvogtige en/of misbruikende optrede van ‘n vader nie. Ons moet
met reg op vadersdag dink aan die
positiewe rol wat vaders oor die
algemeen speel en hulle daarvoor
eer maar miskien moet ons op vadersdag baie meer maak van die
voorbeeld wat God as volmaakte
Vader gespeel het en nog speel in
ons lewens. Almal wat op vadersdag worstel met aggressie
(kinders en moeders) of met skuldgevoelens (vaders wat hul kinders
nie goed behandel het nie) kan
tuiskom en genade vind by ons hemelse Vader wat alles vir ons veil
gehad het.

Hierdie dag word wêreldwyd
gevier om vaders en vaderlike figure te vereer vir die rol wat hulle
speel. Dié dag word in verskillende
lande op verskillende maniere en
selfs datums gevier, maar meestal
op die derde Sondag in Junie elke
jaar. Die oorsprong van die dag is
nie baie duidelik nie, aldus die
Wikipedia, maar kom blykbaar van
Maar wat sê die Bybel vir ons oor die Rooms-Katolieke tradisie in God het letterlik hemel en aarde
vergifnis? Die Bybel ken nét VER- Europa in die Middeleeue af waar versit om ons met Hom te versoen
GIFNIS en nie VERGELDING nie. dit op 19 Maart gevier is. Soos die en daarom kan Hy vir ons sê: “Die
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Gees wat aan julle gegee is, maak
julle nie tot slawe nie; nee, julle het
die Gees ontvang wat julle tot
kinders van God maak en wat ons
tot God laat roep: 'Abba!' Dit beteken Vader”. (Rom 8:15)
Daan Kilian

SENDINGNUUS
Ingestuur deur Betsie de Wet
1. SENDING: ASIë 2000
Dierbare Sendingvriende,

Ons bly maar steeds onder die
indruk van die groot liefde en
genade van ons hemelse Here. Hy
is getrou en sy Koninkryk word
gebou. In sy almagshand hou Hy
ons vas en rig ons met sy Gees.
Ons kan Hom maar steeds net loof
en prys. Ons dank Hom ook vir sy
krag, want daar is maar altyd
stryd.
Die oorwinnings volg soos u ook
vir ons bid. Ons prys die Here ook
dat Hy sy werk in stand hou en
daarin speel u 'n sleutelrol. Ons
het groot waardering dat u ook
altyd die nodige finansies offer en
vir ons intree. Alleen kan ons dit
nie maak nie. Baie, baie dankie! U
word deur Hom beloon.
Nuus uit die Filippyne
Dis altyd interessant om Imelda
Sedano se verslag te lees. En as
'n mens nog saam met haar
rondgaan in Baguio stad, Filippyne, dan kom jy agter dat hierdie
mensie weet hoe om te werk! 'n
Foto (kan nie hier geplaas word
nie) toon Tonio, Rick, Imelda,
Yvonne en Gretna Conradie. Die
twee mans, Tonio en Rick, is albei
gestremdes. Tonio is 'n dissipel
wat Imelda opgelei het om ander
dissipels te maak en sy het hom
gehelp dat hy begin met Rick.
Later deur die dag kon die
Conradies saamry om te gaan
soek vir 'n battery vir Rick se
rystoel en die Here het voorsien
dat daar sendingfondse was
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waarmee daar 'n battery gekoop
kon word. Dit maak die lewe vir
Rick sommer baie makliker, want
nou het hy 'n battery-gedrewe
rystoel!
Verder het Imelda nog ander
dissipels wat sy opgelei het om
dissipels te maak en ons sien 'n
groot groep van hulle wat in die
mooie Burnhampark bymekaar
gekom het vir die Bybelstudie.
Ons broer, Mel, het ook al 'n mooi
groepie dissipels wat hy opgelei
het en heelwat van hulle het ook al
met hulle eie Bybelstudie begin.
Hierdie Bybelstudie het homself
afgespeel in die huis van 'n
Barangai kaptein. So iemand is
sommer 'n hoë amptenaar en dit is
'n voorreg om in sy huis in te kom.
Sy vrou en 'n vriendin, Joy, was
ook in die huis. Wat merkwaardig
was van Joy is dat sy 'n getuienis
gegee het wat waarlik inspirerend
was. Sy kon getuig dat wat ookal
gebeur, dit maak nie saak of dit
moeilike situasies of maklike sake
is nie, sy lê haar toe daarop om
die Here te prys vir alle dinge in
alle situasies en te alle tye. Wat 'n
wonderlike voorbeeld is sy vir haar
eie mense, en selfs vir dié wat dié
nuusbrief sal lees. Die leiertjie,
Cristy B Turalam, wat heel
waarskynlik die jongste van die
groep was, behalwe die kinders,
het die Bybelstudie op 'n baie
goeie manier gelei en ons was
werklik beïndruk.
Wonderwerke gebeur in
Kambodja
Terwyl Yvonne en Gretna by
Perlito en Rose aan huis was en
gekyk het hoe hulle bediening
vorder, het hulle voorgestel dat die
Conradies en Ely, wat toe nog
saam was, 'n besoek bring aan 'n
klein gemeenskap sowat 50 meter
van hulle plek af. Daar gaan toe 'n
baie lieflike Kambodjase Christenmeisie saam met hulle, want dit
moet goed verstaan word, nie een
van die Suid-Afrikaners of Ely kan
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'n woord Kmer (die taal van
Kambodja) praat nie. Die Christenwerker wat saamgaan, is genadiglik heel vlot in Engels ook. Nouja,
hul vat die pad en sien dit lyk meer
soos 'n plakkerskamp. Baie ellendig en armoedig. So stap hulle
maar aan en probeer vriendelik lyk
en knik met die kop en waai soms,
en sowaar, op 'n sekere moment is
daar 'n huisvrou wat aan ons
vriendin beduie dat ons moet stop
en eers 'n rukkie by haar sit. Sy
bring 'n paar plastiekstoele te voorskyn en hulle neem plaas. Gougou word 'n groot bos piesangs
ook neergesit en die Conradies
besef dat hierdie vrou nie so
vreeslik arm is nie en 'n soort van
'n gasvryheid openbaar vir die
vreemdelinge. Daar sit 'n vriendin
ook by haar en gou-gou word daar
aan ons Christenwerker beduie dat
die vriendin gebed vra. Nou, hier
gebeur 'n wonderwerk, want die
mense is almal Boeddhiste en om
gebed van die Christene te vra, is
uiters seldaam en bestaan feitlik
nie. Die versoek is dan bid
asseblief dat die vrou se dogter
(ons vind toe later uit die vrou se
naam is Bet) het 'n dogtertjie
(Sina) van nege jaar oud en dié
kon nog nooit skool toe gaan nie
want die ouers self het nie die geld
nie en hulle vind geen borg nie.
Onmiddellik praat die Heilige Gees
met Yvonne en sy word dadelik
oortuig dat sy die borg moet wees.
Sy noem dit daar en dan vir die
Christenwerker wat dit weer oordra
aan Bet. Om te sê dat Bet in die
wolke was, is om dit swak uit te
druk. Sy spring op van haar sitplek
en hardloop deur die hele dorpie
en skree en skree dat sy 'n borg
gekry het vir haar kind. 'n Ruk later
het die Conradies na hulle huisie
gegaan om die man ook te
ontmoet en hulle verder te bedien
met die Woord. Die man is (glo) te
siek om te werk en hy sit heeldag
tuis. Het (glo) 'n long en hartprobleem, maar drink en rook
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kwaai. Waar die geld daarvoor
vandaan kom, kan ons nie
verstaan nie. Die Christenwerker
het vir Bet begin uitlê dat sy Jesus
vra om haar probleme op te los en
verder het sy uitgelê hoe hulle kan
bid om Jesus te aanvaar as
Verlosser en Saligmaker. Bet en
haar man het albei gebid en hulle
sal nou na Perlito en Rose se kerk
toe gaan. Die dogtertjie was op
daardie stadium in Thailand, waar
sy moes werk as 'n kinderoppasser, maar later het hulle haar
gaan haal en sy is nou in die
skool. Om te dink dat twee Boeddhiste so wonderbaarlik Jesus
Christus aanvaar het, is net 'n
wonderwerk van die Here!

mense. Met die hulp van ons
hemelse Tolk, die Heilige Gees,
ons Siriese vriend en ons 12-jarige
dogter kon ons die kulturele-,
geslags- en taalgapings tussen
ons en baie nuwe Arabiese
vriende oorbrug.

ons droë sakke verruil. 'n Paar uur
later was die swaaie voltooi!

Weer eens wil ons net vir almal
baie dankie sê wat ons op so 'n
besondere manier ondersteun
deur finansies en gebed. Ook vir
die wat ons bemoedig deur e-pos,
selfoon-oproepe en persoonlike
besoeke. Mag julle werklik geseën
wees. Laat ons die voorbeeld volg
van die vrou in die Bybelstudie,
naamlik Joy, en die Here prys vir
alles in alle omstandighede.

Op die laaste dag het ons 'n groep
Siriese gesinne in die Suide van
Libanon besoek.

SAAWE: DANK VIR 40 JAAR
VAN GOD SE GENADE

Die Here het ook 'n wonderwerk in
die hart van die vrou gedoen wat
haar kind verloor het. Christine
(Murray) het haar vertel van haar
eie verlies en hulle kon saam bid
Die Here het ons gelei om op die en huil.
klein
boompies,
die
Siriese Die vroue het begin glimlag toe
kinders, te fokus. Hulle sal 'n woud hulle die mooi serpe sien wat hulle
in Sirië word. Ons het swaaie in kon brei en die kinders het
twee vlugtelingkampe gebou, met vreugdevol rondgehardloop met
die kinders gespeel en stories vir gebreide poppe wat bejaardes in
hulle vertel. Ander het die vroue Suid-Afrika gemaak het. Ons harte
geleer om serpe te brei. Ons het het oorgeloop van vreugde toe ons
ook gesinne besoek en na hulle ervaar hoe God se Gees vreugde
stories geluister, stories oor Jesus en hoop bring aan 'n gemeenskap
vir hulle vertel en saam met hulle en hulle hartseer in blydskap
gebid.
verander. (Jes 61.)

Ons het besef dat daar nie genoeg
tyd was om die beplande swaaie
daar te bou nie, maar het in elk
geval in die geloof gegaan. Met
ons aankoms het ons 'n gemeenskap in rou gevind. 'n Maand
gelede is 'n 10-jarige dogtertjie
voor haar tweelingboetie deur 'n
Met ware Christengroete: Yvonne motor dood gery toe hulle na skool
Conradie, die twee spanne en oor die pad huis toe gestap het. Vir
Mercy [Lg werk in Sjina]
die eerste paar uur het ons net by
Bron: Sending: Asië 2000 – Nuusbrief – Mei/ die vroue gesit en na hulle stories
Junie 2017; Adres: Posbus 31192, Waverley,
0135; Tel/Sel: 012 332 3665/076 509 9782; E- geluister.
pos:
asia2000@global.co.za;
Bankbesonderhede: ABSA, Rekeningnr 906 497
0731, Takkode: 632005.

2. SAAWE (Suid-Afrikaanse
Aksie vir Wêreldevangelisasie)
Libanon – Land waar die
Sederbome groei! – deur Marlize
Breedt
Die Here het 'n groep van
verskillende ouderdomme bymekaar gebring om uit te reik na die
Siriese vlugtelinge in Libanon. Hy
het ons 'n familie gemaak alhoewel
meeste mekaar net 'n paar dae
voor vertrek ontmoet het. Een was
'n Libanees wat al vir meer as 30
jaar in Suid-Afrika woon en nie net
ons tolk was nie, maar ook 'n
hartskakel met die plaaslike

Saterdag 19 November 2016 was
ons ongeveer 115 mense saam
wat SAAWE se 40ste verjaarsdag
gevier het. Dit was so lekker om
saam met soveel van ons vriende
en familie te kuier. Party het van
ver gekom en dit het ons harte
warm laat klop!

Ds Richard Verreynne, President
van ons Raad, het ons opnuut
bewus
gemaak
van
die
geskiedkundige en strategiese tyd
waarin ons leef. Jesus het self
vertel dat 'n tyd soos vandag gaan
Toe die manne die eerste gat vir aanbreek en ons het die unieke
die pale van die swaai grawe, het voorreg om dit te beleef!
hulle op rots afgekom en besef dat
Daarna het elkeen van ons
daar nie 'n manier was om die gate
werkers 5 minute gehad om in sy
met die beskikbare gereedsap en
of haar kantoor vir groepies gaste
die tyd tot hulle beskikking te
'n blitskykie te kon gee van 'n paar
grawe nie.'n Paar minute later het
aspekte van ons werk.
manne opgedaag om 'n kennisSAAWE - Nuusbrief – Tweede Kwartaal
gewingbord 'n paar meter verder Bron:
- 2017; Adres: Posbus 10170, Aston Manor,
op te sit. Nadat hulle hul sement 1630; Tel: 011 396 1225; Faks: 086 693 2500
E-pos: info@saawe.org.za; Bankbesondergemeng en die gat gegrawe het, hede: Standard Bank, Rekeningnr 020 246
het die polisie opgedaag en gesê 188, Takkode: 012 442.
dat hulle nie toestemming het om NG GEMEENTE ONRUSRIVIER
aan te gaan nie. Ons kon egter
Michiel de Kock vertel 'n
voortgaan met die swaai. Die
aangrypende verhaal van 'n man
werkers en die baas het ingestem
wat gesterf het toe hy sy kollega
om ons te help om die gate te
se lewe probeer red het en die
grawe en het hulle nat sement vir
gesamentlike roudiens vir die man
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en sy Xhosa-kollega. Hoe daar oor
kleur-, taal- en kultuurgrense
wedersydse respek, dank en liefde
betoon is en hoe God uit hierdie
tragiese gebeure kom wys hoe die
nuwe SA behoort te lyk.
Lees die hele verhaal hieronder:VrydagNuus 26 Mei 2017
NG Onrusrivier: God skryf nuwe
stories vir ’n nuwe SA

Vlnr: Luyolo
Sindisa,
Michiel de
Kock en
Lubabalo
Gecwa

Aan die einde van Januarie word
ek deur ‘n lidmaat gevra om saam
met haar te gaan om aan ‘n
moeder te vertel dat haar seun
dood is. Hierdie seun het sy lewe
gegee in ‘n poging om die lewe
van een van sy kollegas te red,
maar albei is toe oorlede. Dit was
‘n tragedie op ’n plaas waar hierdie
lidmaat se man ‘n mede-eienaar
is. Toe ek so nege dae later saam
met Lubabalo Gecwa, ‘n Xhosa
man wat ons gemeente ondersteun om evangelisasie- en beradingswerk onder Xhosa-sprekende
mense in Hermanus-omgewing te
doen, na die plaas ry om traumaberading te doen met die
personeel wat die naaste aan die
gebeure was, vertel ek hom die
verhaal. Versigtig vra hy my na die
kultuurgroep van die man wat sy
kollega probeer red het. Toe ek
hom vertel dis ‘n blanke man,
reageer Lubabalo as volg: “That is
a story to be told, that man is a
hero – he did not hesitate, he had
just one thing in mind and that was
to save his colleague and friend
who was a Xhosa guy.”
Dit is presies wat gebeur het toe
Willy, ‘n Xhosa man, in ‘n mangat
afgeklim het waar hy deur giftige
gas oorval is en op pad uit flou

geraak en terug in die gat geval
het. Een van sy kollegas wat bo
was, het toe om hulp geroep.
Armand, sy kollega en vriend, het
net een doel gehad: om so vinnig
as moontlik vir Willy te red.
Armand was op pad uit met Willy,
toe hy ook deur die gas oorval is
en albei saam terug in die gat
geval het. Hulle is uitgelig mbv ‘n
hyser en noodbehandeling is gedoen deur die mede-eienaar,
ander personeel en nooddienste,
maar hulle is albei op die perseel
dood verklaar.

Dit was die Saterdag. Die
Maandag was ek en die polisiekapelaan, Luyolo Sindisa, met wie
ek ‘n goeie verhouding het, op die
plaas om die families en personeel
te ondersteun. Die eerste wat my
geraak het, is die mooi verhouding
tussen al die mense op die plaas.
Die Xhosa voorman wat met verlof
was, het sy verlof onderbreek en
plaas toe gekom. Hy ondersteun
die eienaar. Die eienaar is gebroke
oor wat gebeur het. Die oorledenes was nie maar net goeie
werknemers nie, hulle is ook
mekaar se vriende. Hy kniel by die
vrou van Willy en betoon sy
meegevoel en spyt oor die
ongelukkige gebeure – die trane
loop uit wit en swart oë, terwyl
hulle mekaar troos. Die familie
gaan na die plek waar dit gebeur
het om afskeid te neem. Later kom
die blanke familie om die plek te
besoek en was daar weer ‘n
proses van afskeid neem. Dis so
tragies: gereelde veiligheidsoudits
deur ‘n buite-instansie is gedoen,
maar nooit is hierdie gevaar
uitgewys nie. Dit was ook ‘n
gereelde taak om in daardie
mangat af te klim om ‘n klep oop te
draai ten einde ‘n dam skoon te
maak waarin afloopwater van die
sampioenkwekery opgedam word.
Die Donderdagmiddag het ons ‘n
diens gehou in die Onrusgemeentesentrum vir beide families. Hierdie diens is drietalig, nl
Engels, Afrikaans en Xhosa. Die
polisiekapelaan het saam met my
die verhoog gedeel. Wat ‘n
belewenis van die Vader se
teenwoordigheid. Daar was blomme en foto’s van Armand en Willy.
Die werkers van die plaas is gevra
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om ‘n Xhosa lied te sing. Hulle
wiegstap na die verhoog op Nkosi
sikelele iAfrika. Op die verhoog
sing hulle spontaan liedere tot eer
van God. ‘n Kollega bring hulde
aan Willy en dan kom die verrassing: spontaan, sonder voorafreëlings – net toe dit lyk of die
groep wil begin afstap – kom ‘n
Xhosa man na die mikrofoon en
laat almal stilstaan. Daar word ook
hulde gebring aan Armand, nog ‘n
Xhosa man en daarna ‘n Xhosa
vrou. Hulle bemoedig ook Armand
se geliefdes: “Soos wat hy gesterf
het, het hy gewerk en geleef.
Sonder enige voorbehoud, Afrikaans- en Xhosasprekend het hom
waardeer en het spesiaal en
menswaardig in sy teenwoordigheid gevoel. Armand is die held
wat sy Xhosa kollega wou red. Hy
het gemaak soos Jesus gemaak
het en homself gegee.”
Ek staan daar langs Loyolu
Sindisa en daar is ‘n knop in my
keel. Die Here het uit hierdie
tragiese gebeure vir ons kom wys
hoe die Nuwe SA behoort te lyk,
waar alle kulture voor Hom kom
buig en mekaar eer en respekteer.
Meer nog: mekaar met Sy liefde
behandel. Ek wens ek het ‘n videoopname van die diens gemaak om
dit aan die parlement te stuur en te
sê: In Christus is dit moontlik.
Kom dan, laat ons as broers en
susters oor alle mensgemaakte
grense hande vat en hierdie land
vir ons Koning se eer verander. In
Christus kan dit.
Michiel de Kock.

NG Onrus.
(Hierdie nuusberig is aangestuur
deur Henoch en Marlene Schoeman en het verskyn in NG WesKaap se Vrydagnuus.)
DIE PAD NA MY NUWE HART
Hierdie is my verhaal van wonderlike getroue familie, vriende, gebed, hoop en geloof en dat ons ‘n
getroue hemelse Vader dien wat
ons nooit sal versaak nie.

Ek was 18 jaar lank op behandeling vir my hart. Ek het net 19%
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hartfunksie gehad. Tog het ek elke
dag opgestaan, geleef en gewerk.
In September 2015 is ek opgeneem in Unitas Hospitaal met
ernstige hartversaking.

Die Kandelaar
al langer as ek wag vir ‘n hart en
wat dit NOU nodig het. Ek het ook
besef dat ons tyd en die Here se
tyd verskil hemelsbreed. Daar is
altyd ‘n groter prentjie.
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reeds in April weer begin werk.

As ek enige mense kan uitsonder
in hierdie hele verhaal is dit beslis
ds Gideon, ds Petro en Martin Ferreira. Hulle het vir my, René, ons
My kardioloog, dr Blomerus, het Ek het so goed herstel na die kinders en ons Huis Gideonmy meegedeel dat die enigste uit- beroerte dat ek 2 maande na dit kinders soveel beteken met hulle
weg ‘n hartoorplanting sou wees kon terugkeer na my werk.
bystand, liefde, gebede en hulp.
want sonder ‘n nuwe hart sou ek
Op die 2de Feb 2017 kom die Ek besef nou dat ons met ‘n doel
vir seker sterf. Daar was niks meer
oproep daar is ‘n moontlike geskik- in Huis Gideon geplaas is. Ons
wat hulle vir my kon doen nie. Ek
te hart en ek moet niks eet of sou in die eerste plek nooit al die
was baie kalm oor die nuus en het
drink nie, daar moet nog eers toet- wonderlike mense geken het wat
dr Blomerus met my hele lewe verse gedoen word. Die hart is toe nou ons pad gekruis het nie. Ek
trou. Ek het geweet dat hy die
geskik en is die oorplanting op 3 kan my nuwe lewe in ‘n Huis spanbeste besluit oor my lewe sou
Feb 2017 suksesvol uitgevoer. Ek deer waar die kinders ons so nodig
neem.
het die Here geloof en prys. Hy het het.
Na my eerste besoek by Milpark weer gesorg dat die beste dokters
Ek wil hulle leer van aanhou en
Hospitaal het ek dadelik geweet my pad sou kruis en die hele hartuithou, van nooit moedeloos raak
dat ek op die regte plek is, en dat oorplantingspan van die dokters
en van ‘n positiewe gesindheid,
Hy weereens die regte mense oor tot die vrou wat tee gemaak het,
om te werk en te bou aan verhoumy pad gestuur het om my te ver- was uiters professioneel.
dings met jou gesin, familie en
sorg. Ek kon die Here se teenEk was in die beste hande en ‘n vriende, en die Here met alles in
woordigheid daar aanvoel en het
groot rustigheid en dankbaarheid jou lewe te vertrou al lyk dit ook
daar ‘n bonatuurlike kalmte en
het oor my gekom. God was daar partykeer heeltemal hopeloos.
tevredenheid oor my gedaal.
by my, ek was nie alleen nie.
Die twee Bybelgedeeltes wat vir
Daar is verskeie toetse gedoen om
My susters en vriende het ge- my uitstaan, is Psalm 121 en
te bepaal of my ander organe
bedskettings begin waar mense Psalm 91. Hieraan kan mens altyd
gesond is. Dit was en ek is op die
wat ek nie eers ken, vir my gebid vashou.
waglys geplaas en was no 29. Die
het asook familie oorsee wat weer
Martin Odendaal.
dokters het gesê dit neem gedaar groepe gevorm het. Ek kan
woonlik ‘n jaar na 2 jaar om ‘n hart
vandag terugkyk met diepe dank- MY 3DE BRIEF AAN MY JESUS
beskikbaar te kry. Dit kan egter
EN MY GOD
baarheid in my hart en wil net vir
gouer gebeur as hulle ‘n geskikte
almal in hierdie gemeente bedank Ek is ‘n kankerpasiënt en dit is my
hart sou kry, selfde bloedgroep en
vir al die gebede, boodskappe, te- 8ste jaar van genade al is ek gedigrootte as my hart.
lefoonoproepe. Dis die eerste ge- agnoseer met stadium 4 kanker.
Die gewag was baie spanningsvol meente waar ek voel ek behoort Dit gaan egter nie oor my nie maar
en vir ons almal erg, en ook die feit en waar soveel mense vir mekaar oor Jesus, my Verlosser en my
Here, oor al sy hulp, genade en
dat ek kon voel hoe my liggaam omgee.
vrede in my lewe. Ten spyte van
agteruitgaan. In Julie 2016 kry ek
Die moeilikste en hartseerste van moeilike tye in my lewe is ek elke
‘n beroerte. Dit was die ergste ding
die hele ondervinding was dat ie- dag bewus van Sy magtige werke
wat nog ooit met my gebeur het.
in my lewe en wil elke oggend
mand moes sterf om my ‘n kans
jubelend voor Hom staan. Ek het
Ek was soos ‘n baba, verlam aan
op lewe te kon gee. Ek wil julle ook die afgelope tyd ‘n moeilike tyd
die linkerkant en moes ek weer
versoek om vir die familie te bid beleef met my man wat skielik op
van vooraf leer om my linkerhand
wat ‘n seun aan die dood moes af- 2 Julie 2016 by die gholfbaan
en linkerbeen te gebruik. In die
staan. Ds Gideon het my beslis gesterf het en my ma wat 31 jaar
tydperk net nadat ek uit die hospihiermee baie gehelp om dit te by my gebly het, het so skielik
taal ontslaan is, kry ons ‘n oproep
verswak dat ek haar in ‘n versorverstaan en te verwerk.
van ‘n moontlike geskikte hart.
gingsoord, huis Janri, moes plaas.
René het baie gehuil want ons Ten spyte van die feit dat ek My hart wou omtrent breek maar
wag toe al amper ‘n jaar en nou handevol medikasie moet neem ek kon haar nie langer versorg nie.
moes ek dit mis. Ek was kalm en om te verhoed dat die hart verwerp Ten spyte van die feit dat ek alleen
in my huis agtergebly het, is ek nie
het gesê die Here weet beter, word, voel ek baie gesond en is
bang nie want dag na dag ervaar
miskien is daar iemand anders wat ek weer lus vir die lewe. Ek het
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ek Jesus en sy engele se teenwoordigheid in my huis en ek weet
Hy is die weg en die waarheid en
die lewe, niemand kom tot die
Vader behalwe deur Jesus nie. In
Jesaja 43 vertroos Hy my deur sy
woorde: “Ek het jou op jou naam
geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou…..As
jy deur vuur moet gaan, sal dit jou
nie skroei nie…….Ek is die Here
jou God, die Heilige van Israel, jou
Redder”. Ek vind skuiling by die
Allerhoogste en geniet die beskerming van die Almagtige, aldus
Ps 91. Deur God se genade is my
long en been skoon maar die metastatiese siekte het na my brein
versprei. Ek het vroeg hierdie jaar
‘n breinoperasie ondergaan vir die
grootste nodule wat op die oppervlak van die brein was en gaan
binne die volgende maand na Milpark hospitaal toe vir “pinpoint”
bestraling van die res van die nodules. Hulle het ‘n nuwe masjien
aangekoop, die “Gamma Knife”
masjien wat tot breinoperasies kan
doen. Ek is nie bang nie want ek
weet ek is totaal in my God se
hand en sy engele sal daar wees
vir my.

Die Kandelaar
ete. Weer ‘n keer baie dankie aan
die span wat ons so bederf het.
Ons het lekker saam gewerk,
gekuier en geëet.

Bls. 7
Scrage van PEN met ‘n vrag vol
komberse hier weg om aan behoeftiges te gaan uitdeel. Ons glo
dat ons skenking werklik ‘n verskil
in mense se lewens sal maak.

Dankie vir almal wat vir my bid en
moet nooit hoop of jou blydskap
verloor nie, want strome van sy
seën en Heilige Gees is dag vir
dag deel van my lewe. In Hom jubel en juig ek en buig ek laag voor
sy voete neer.
Dankie dat ek dit met die gemeente kan deel.

‘n Skenking van R1000 van ‘n
barmhartige Samaritaan het dit vir
ons moontlik gemaak om materiaal
te koop om nog 13 komberse te
maak. Hierdie komberse gaan na
CMR Midrand waar daar ook groot
nood is en is spesifiek vir kinders
bedoel.

Louise Human.
GEMEENTE GEBEURE
Op 11 Jun het die gemeente weer
gesellig saam gekuier om ‘n wildspotjie wat deur Fred, Anita, Sakkie,
Paul en Corrie en hulle span gemaak is. Daarby het hulle ons
bederf met ‘n gereg wat ons nie
geken het nie, nl ‘n groentepot.
Maar kyk, die hele storie het van
die manne en Anita baie geverg.
Die potte is groot (nr 24) en swaar.
Fred moes ’n waentjie maak om
die pot vol kos veilig te vervoer
van die braaiplek tot in die kombuis. Danksy die skenkings van
hierdie mense het ons ’n wins van
oor die R6000 gemaak met die

OMGEE-VROUE
‘n Dankie diep uit die hart kom van
die Omgee-Vroue vir elkeen wat
vir ons komberse gebring het vir
ons Komberse-vir-PEN-projek. Op
Donderdag 22 Junie is Janthinus

Ook die jeug was bedrywig en het
met hulle pannekoekverkoping op
24 Junie R900 wins gemaak.
Dankie vir almal se ondersteuning.
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Die Kandelaar
LIEF EN LEED

Hier in die winter is daar weer ‘n klompie siekes vir
wie daar voorbidding gevra word. Daar is dalk meer
siekes as dié waarvan ons weet. Ons noem die volgende persone vir voorbidding:Fransie Scheepers wie se arm uit potjie geraak het.
Hulle kon haar nie narkose in die hospitaal gee vir die
nodige prosedure nie en nou is sy terug in Rusoord.
Myra van Niekerk wat ongesteld is.
Sandra Kok wat ‘n groot rugoperasie ondergaan het.
Haar man, Etienne, het ook ‘n groot sny aan sy been
opgedoen.
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grootouers en ander familie van hierdie seuntjie word
van harte gelukgewens.

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

Daleen van der Watt wat ‘n pasaangeër gekry het.
Pierre en Juriana Muller wie se seun, Jacques, by sy
besigheid aangeval en beroof is. Genadiglik het hy
met sy lewe daarvan afgekom.
Hannetjie Kritzinger wie se bejaarde suster en swaer
in hul huis op die platteland aangeval is. Hulle het dit
ook oorleef.
Alida Venter wat aan haar nek geopereer is.
Ds Gideon wat ‘n erge tydjie in die hospitaal gehad
het met galblaasprobleme. Die galblaas is op die ou
end verwyder.
Annatjie van Rensburg wat ‘n skoueroperasie ondergaan het. Bid ook vir Klaas wat haar moet versorg.

Ansie Kruger
072 063 1062

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

SALON OOK IN ELDORAIGNE

ZERO BOOMSLOPINGS
BOOMSLOPINGS EN SNOEI
VAN BOME EN STRUIKE
ONS VERSKAF OOK
KAGGELHOUT
KONTAK ERNST
083 656 4992

Pauli Erasmus wat in en uit die hospitaal was vir ‘n
breukoperasie.
Louise Human wat weer in Milpark hospitaal ‘n
spesiale soort bestraling moet kry. Lees haar getuienis in hierdie uitgawe.
In besonder word ook voorbidding gevra vir die
verswakte bejaardes in Rusoord wat in die koue winter ekstra swaar kry.

Daar was ook sterftes die afgelope tyd:Marie van Niekerk se roudiens het op 21 Junie in ons
kerk plaasgevind.

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

Ronéll Erasmus
KONSERT: 29 JULIE 2017
PLEK: LYTTELTON-NOORD
TYD:10:00

Muriel Marais, ma van Karen Weideman, se diens is
op 22 Junie gehou.

PRYS:VOLWASSENES:R80

Arie van Oordt se diens is op 29 Junie gehou.

KINDERS ONDER 12: R40

Hierdie mense se afsterwe laat ‘n hele klomp bedroefde naasbestaandes agter wat die verlies van ‘n
geliefde moet verwerk. Ons bid vir hulle die besondere nabyheid en vertroosting van die Here toe.
Daar was darem ook blydskap en vreugde oor die
doop van Nathan Leonardo Krugell. Die ouers,

KAARTJIES BY SUE: 012-664-6695 en
ADÉL BESKIKBAAR: 076-890-0823
KOM ONDERSTEUN ASB DIE FONDSINSAMELING

VERVERSINGS SAL DAARNA IN DIE SAAL
VERKOOP WORD

