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ALWEER LENTE 

Wanneer ek by my kamervenster 

uitkyk, sien ek duidelik die groen 

skynsel aan die witstinkhoutbome 

in die straat – en die stoute muis-

voëls wat sowaar die nuwe groen 

knoppies vreet. Dan weet ek die 

lente is hier, al het ons nog nie 

reën gekry nie. Dis asof die groen 

knoppies aan die bome sommer 

nuwe lewe in jou blaas en nuwe 

verwagtings skep. 

Julle sal dalk onthou dat ons as 

gemeente in 2014 gestem het oor 

‘n uitbreiding van art 1 van ons 

kerkorde wat dit moontlik sou 

maak om ook die Belydenis van 

Belhar by te voeg by die NG Kerk 

se belydenisskrifte. Sedert 

daardie tyd het gesprekke tussen 

die NG Kerk en die VG Kerk 

voortgegaan oor die proses van 

eenwording in die NG Kerk fami-

lie. ‘n Ruk gelede is ‘n pastorale 

brief gesamentlik deur die NG 

Kerk en die VG Kerk aan ge-

meentes gestuur. Hierdie brief 

word vandeesmaand in Die Kan-

delaar geplaas vir die gemeente 

se kennisname volgens die besluit 

van ons kerkraad. 

Augustus is in ons land ook ver-

klaar as vrouemaand en julle het 

seker baie daaroor in die koerante 

gelees en oor die TV gehoor. Dis 

so ironies en ongelukkig dat, ter-

wyl daar so baie oor vroueregte 

en die beskaafde behandeling van 

vroue gepraat word, daar tog nog 

so veel in die koerante berig word 

oor die teendeel. Ons plaas 

vandeesmand ‘n baie prikkelende 

artikel van prof Christina Landman 

oor Vrouedag wat in Beeld 

verskyn het. Dit verdien ons almal 

se aandag en nadenke. Verder 

berig ons oor gebeure in die ge-

meente. Ons hoop julle lees lekker 

aan alles. 

Daan en Jansie Kilian 

LEWENSKOMPAS 

Verlede maand het ek begin met 

‘n reeks van waarhede uit die By-

bel wat mens kan rigting gee in 

jou lewe soos ‘n kompas, al glo jy 

nie in Jesus nie. Hierdie maand 

kom die bekende woorde in Spr 

6:6-9 aan die beurt: Gaan kyk na 

die mier, luiaard, kyk hoe hy werk, 

en leer by hom. Hy het nie ‘n leier 

nie, nie ‘n opsigter of ‘n regeerder 

nie, tog maak hy sy kosvoorraad 

reg in die somer, versamel hy sy 

voedsel in die oestyd. Hoe lank 

gaan jy nog lê, luiaard, wanneer 

gaan jy opstaan? 

Luiheid is ‘n eienskap wat heelwat 

negatiewe gevolge het, oa ar-

moede. Om iets sinvol van die 

lewe wat jy ontvang het te maak, 

is werk en ywer onontbeerlik. Jy 

sal geen droom of ideaal kan ver-

wesenlik as jy nie werk nie. Dit is 

‘n wetmatigheid wat in die bestaan 

van mens, dier en plant ingebou 

is  ̶  dink maar weer ‘n slag mooi 

daaroor na. Wanneer jy nie werk 

nie, bedreig jy jou eie bestaan en 

gee jy jouself oor aan die beheer 

van ander mense. 

Sonder om die moontlike voordele 

van arbeid uit te put, kan die vol-

gende positiewe uitkomste van 

werk genoem word:- 

1. Jy hou jouself besig en kry só 

iets reg. Dus kan die tyd jou 

nie verveel nie. 

2. Om te werk, gee jou ‘n gevoel 

van iets reg te kry (achieve-

ment) wat weer help om vir ‘n 

volgende taak kans te sien. 

3. Om te werk/besig te wees, 

dwing respek van ander af. 

Dit bring mee dat jy positiewe 

terugvoer van ander kry  ̶  en 

dit is iets wat ons almal graag 

wil hê. Hoe lekker is dit nie 

om van ander te hoor dat jy 

nie ‘n lui haar op jou kop het 

nie. Sulke terugvoer tussen 

mense skep gemeen-

saamheid wat eensaamheid 

teenwerk. 

4. Om iets te doen, werk ook 

negatiewe gevoelens, soos 

depressie bv teen. Net om be-

sig te wees, rig jou aandag op 

iets anders as jou negatiewe 

gevoelens en so kry jy dit reg 

om jou negatiewe gevoelens 

(wat ons almal ervaar) beter 

te hanteer. 

5. As jy fisies aktief is, bevorder 

dit jou liggaamsfunksies en 

help dit om fiks en gesond te 

bly. 

6. Om te werk, kan finansieel 

voordelig wees wanneer jy 

iets kan doen of vervaardig 

waarvoor ander mense bereid 

is om te betaal. 

Terwyl ek skryf kan ek nie aan 

nog positiewe uitkomste van 
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werk dink nie, maar arbeid is so 

belangrik vir ons menswees dat 

die Spreukedigter dit al dui-

sende jare gelede raakgesien, 

opgeteken en oorgedra het aan 

die volgende geslag. Ons kan 

nie met hom stry nie, ons kan 

net sy raad volg en doen wat hy 

aanbeveel. 

Daan Kilian. 

VROUEDAG SÊ BAIE OOR VER-

HOUDINGS 

“Verhoudings is ‘n onnodige 

gemors,” sê iemand nou die dag. 

Sy verhouding met sy meisie het  

pas bloedig opgebreek. “Ek het nie 

‘n vrou nodig nie. Hulle vreet jou 

op, die blinking feministe. Wat het 

dan van liefdevolle vroue geword?” 

vra hy. 

Ek dog toe so: miskien is dit ‘n 

goeie ding dat ons op Vrouedag 

bietjie kyk wat sê die vroueteoloë 

oor verhoudings. 

Die eerste ding wat ‘n mens moet 

sê, is dat die liederlike feminisme 

soos hierdie man dit verstaan, 

nooit regtig bestaan het nie. Femi-

nisme was nooit anti-man en 

opvreterig nie. Maar dit het party 

mans skrikgemaak. Veral die 

bekruipers wat dink vroue se lywe 

is daar vir die vat. En daai mans 

wat gedink het ‘n verhouding is ‘n 

reëling vir skoon wasgoed en gaar 

kos. 

Vandag beweeg vroueteoloë in 

twee rigtings....wat saamloop.  

Postfeminisme sê dat ons nie 

vroue as slagoffers moet sien nie. 

Vroue moet morele agente word. 

Die Engels is “moral agents”. Ek 

sê dit maar net omdat ‘n “agent” in 

Afrikaans gewoonlik iemand is wat 

huise verkoop. Maar hier beteken 

dit dat ‘n vrou wat byvoorbeeld 

verkrag is, nie verlam moet bly en 

toelaat dat slagofferwees haar kop 

oorneem nie. Die vreeslikheid van 

wat met haar gebeur het, moet juis 

maak dat sy ‘n agent word. Sy 

moet daarvoor veg dat mans mo-

reel teenoor ‘n vrou sal optree. 

So, postfeminisme soek morele 

verhoudings tussen mans en 

vroue – waarin vroue se pyn ern-

stig opgeneem word. En daarvoor 

het jy liefdevolle mans nodig. Post-

feminisme sê ook dat mans en 

vroue hul bakleiery oor wie die 

beste is, moet laat staan. En 

saamwerk. Immers is “gender” net 

‘n klein stukkie van jou menswees. 

Ons maak ‘n groot ding daarvan. 

Verhoudings gaan oor wat ons in 

gemeen het, daai goed wat maak 

dat ons kan saamleef. 

As postfeminisme vir jou te akade-

mies en Westers klink, kan jy 

gerus luister wat sê die Afrika-

vroueteoloë. Vir hulle is verhou-

dings baie belangrik. En hulle soek 

nie die vroue in die Bybel wat so 

een-een self uitstaan nie. Hulle 

soek die vroue wat gesonde ver-

houdings kon bou. Hulle soek 

vroue soos Rut, wat die gewone 

dinge met ‘n man kan doen, maar 

daarin goeie besluite oor hulself en 

hul gesin neem. 

Die Afrika-vroueteoloë is streng in 

hul siening oor siek verhoudings. 

Of ontrouheid en geweld en onge-

lykheid. Daarvan is daar baie in 

die Bybel. En na duisende jare nog 

meer om ons. En dis belangrik dat 

vroue hul verhale vertel, nadat 

hulle eeue lank in die Bybel 

weggesteek gebly het. En vandag 

moet vroue ook ruimte kry om te 

praat – om beter gelyk met mans 

te wees. 

 So is dit nou tyd om Vrouedag te 

geniet. Want Vrouedag gaan oor 

verhoudings. Verhoudings wat nie 

net goed en moreel is nie, maar 

lekker. En dit laat variasie toe. 

Daar is plek vir mense wat alleen 

wil wees en ander wat baie geheg 

aan mekaar wil wees. 

Solank ons mekaar se taal begin 

verstaan. En die gesonde taal wat 

ons saam moet praat, het nie plek 

vir mag en verkrag nie. 

As als reg is, en dit gaan ongeluk-

kig nog ’n tydjie duur,  hernoem 

ons Vrouedag na Verhoudingsdag. 

Christina Landman, Beeld, 9 Au-

gustus 2017. 

 

1. GEOPENDE DEURE 

Dankie dat jy God se getrouheid 
aan Sintayehu bewys 

Wanneer vervolgde Christenvroue 
wat 'n vaste rots van belangrike 
ondersteuning vir die vervolgde 
kerk is, die broodnodige onder-
steuning gegee word om sterk te 
staan in hulle geloof, na trau-
matiese gebeure, is hulle op hul 
beurt in staat om dieselfde 
ondersteuning aan ander wat 
getraumatiseerd is, te voorsien. 

Een só 'n vrou wat God se 
getrouheid ervaar het, is Sinta-
yehu. Haar man, Markos, is in 
Desember 2009 deur Moslem-
ekstremiste buite hulle huis in 
Ethiopië vermoor. Na sy dood het 
Sintayehu die broodwinner van 
haar gesin geword. Sedertdien het 
Geopende Deure vir die afgelope 
sewe jaar 'n baie noue pad saam 
met haar gestap. 

Langs die pad het Sintayehu baie 
beproewings deurstaan. Haar oud-
ste seun het rebels geword, die 
ander seun het die skool verlaat 
om die gesin te help, en 'n derde 
seun was betrokke in 'n motor-
ongeluk waarin twee mense dood 
is. Maar die ergste terugslag was 
in 2011 toe haar seun, Abush, in 'n 
fratsongeluk by die werk dood is. 

Deur alles het jou onwankelbare 
toewyding om vervolgde Christene 
te versterk, Sintayehu gehelp om 
die storms in haar lewe te trotseer. 
Kort na haar man se dood het 
Geopende Deure haar besoek om 
haar te vertroos en vir haar te bid 
– en later weer, saam met 'n groep 
ondersteuners. 

Sintayehu het gesê: "Julle teen-
woordigheid terwyl ek wanhopig 
was, het my hart geraak. Ek en my 
kinders is diep geraak deur mense 
van vreemde lande wat tyd 
geneem het om 'n Ethiopiese 

SENDINGNUUS 

(Ingestuur deur Betsie de Wet) 
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gesin, in 'n dorpie onbekend aan 
hulle, te ondersteun. 

Dit is ware deernis wat ek nooit sal 
vergeet nie. Te danke aan julle 
teenwoordigheid, is my hoop her-
stel."  

Maar jou ondersteuning vir 
Sintayehu en haar gesin het nie 
daar gestop nie. Toe sy 'n 
dringende behoefte gehad het aan 
liefde, ondersteuning en bemoe-
diging het vriende soos jy aan haar 
briewe gestuur. En te danke aan 
die volgehoue ondersteuning vir 
haar gesin, kon Sintayehu later 'n 
nuwe huis koop vir haar hele 
gesin. Dit het vir Sintayehu en 
haar seuns en twee dogters, wat 
sedert haar man se afsterwe by 
verskeie familielede gebly het, 
moontlik gemaak om weer saam in 
te trek. 

Jy het selfs gehelp dat Sintayehu 
een van Geopende Deure se 
traumaberadingseminare vir wedu-
wees kon bywoon. As gevolg van 
haar ervaring het sy haar eie 
bediening begin vir ander wat ook 
deur lyding gaan. 

Betreffende ondersteuning van 
vriende soos jy deur die jare, sê 
Sintayehu: "Ek is dankbaar vir julle 
onderstuning. God het julle 
gestuur toe ek bedroef was, om 
my te vertroos en my te onder-
steun. Mag God dié seën wat vir 
my gebid het en wat al hierdie 
ondersteuning aan my en my 
kinders moontlik gemaak het”.  

Dankie vir jou hulp aan vroue soos 
Sintayehu in hulle tye van groot 
nood. Deur hulle te help om hul 
lewens te herbou, help jy ook om 
die kerk te bou, want namate 
hierdie vroue God se liefde deur 
jou ervaar, versprei hulle die liefde 
aan ander in soortgelyke omstan-
dighede. 

WêRELDWAARNEMINGSLYS:  
SOMALIë 
Posisie op die 2017 Wêreld-
waarnemingslys:  2 

Leier:  President Hassan Sheikh 
Mahamud.           

Bevolking:  11,3 miljoen ('n paar 
honderd Christene). 

Meerderheidsgeloof : Islam. 

Regering: Federale Republiek. 

Bronne van vervolging:  Islamitiese 
onderdrukking en etniese             
antagonisme. 

In 1974 het 'n sekulêre en 
reformistiese aksie in Somalië 'n 
nuwe wet voorgestel wat vir vroue 
dieselfde erfenisregte  as mans 
gee – 'n skuif wat die Islamitiese 
identiteit van die Somaliese mense 
ondermyn het. Dit het 'n herop-
lewing van Islamitiese ekstre-
misme tot gevolg gehad en gelei 
tot die groei van stamgebaseerde 
Moslem-ekstremistiese organisa-
sies. 

Sedert die ondergang van Ziad 
Barre in 1991, het Somalië 'n hawe 
geword vir Islamitiese militante. 
Die enigste kategorie Christene in 
Somalië is gelowiges vanuit 'n 
Moslemagtergrond. Hulle ervaar 
vervolging in elke area van hul 
lewens – en indien hule geloof 
ontdek word, kan hulle selfs deur 
ekstremiste onthoof word. Meeste 
Christenvroue trek soos Moslems 
aan om hulle geloof weg te steek. 

Asseblief: 

 Bid dat Somaliese Christene 
maniere sal vind om 
dissipelskap in die geheim uit 
te leef. 

 Bid dat God Homself sal 
openbaar aan Moslems in 
Somalië wat na Hom soek. 

 Bid vir die mans en vroue in 
Somalië wat Jesus volg ten 
spyte van die ontsettende 
risiko's wat hulle in die gesig 
staar – en vir hulle besker-
ming, want selfs om oor 
christenskap op die internet te 
lees, kan gevaarlik wees. 

In die Loopgraaf 

Op Paassondag hierdie jaar het 
polisie 'n klopjag uitgevoer op 
pastoor Tammar se jong kerk in 
Sentraal-Asië waar hy en 20 
Uyghur-gelowiges bymekaar ge-
kom het. Pastoor Tammar is 
beboet omdat sy kerk nie 
geregistreer is nie en sy ge-
meentelede moes 'n vorm 
onderteken wat sê dat hulle 'n 
onwettige byeenkoms bygewoon 
het. 

Tammar se vrou, Nadina, was vyf 
maande swanger tydens die 
voorval. Sy was geskok oor wat 

gebeur het en het baie spanning 
ervaar. 'n Paar dae na die klopjag 
het iemand 'n dooie hond in hulle 
tuin gelos as 'n aanduiding dat 
hulle dopgehou word. Dit was alles 
te veel vir Nadina. Sy het begin 
bloei en 'n dag later het sy haar 
baba verloor. 

Onder die gewig van vervolging 
ervaar baie Christene en hul 
families ondenkbare spanning. 
Vroue moet gereeld toekyk hoe 
hulle mans mishandel of selfs 
vermoor word. 

Bid asseblief vir die vertroosting 
van pastoor Tammar en Nadina. 
Bid ook dat hierdie jong kerk 
versterk sal word te midde van die 
toenemende vervolging. 

Bron:  Geopende Deure FRONTlinie Geloof  
- Augustus 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   

 

2. JAPANSENDING 

Dankie dat julle ons in jul gedagtes 
en gebede hou. Daar het heelwat 
dinge gebeur sedert ons laaste 
skrywe. Ons vertrou dat julle meer 
in die besonder vir ons sal kan bid 
soos wat ons julle inlig oor ons 
werksaamhede. 

Japansending is gedurende 1957 
gestig en vier vanjaar sy 60ste 
bestaansjaar. Ons loof die Here 
dat Hy daagliks aan ons voorsien 
en dit vir ons moontlik maak om 
Hom te dien. Ons besef dat dit ook 
te danke is aan die ondersteuning 
en getroue gebede van ons 
medewerkers. Baie dankie vir julle 
aandeel in hierdie belangrike taak 
om mense vir Christus te bereik. 

Ons het onlangs ons metodes van 
uitreik heroorweeg en die Here se 
leiding gevra. Die wêreld het in die 
afgelope 60 jaar aansienlik ver-
ander. Die internet het tot sowat 4 
biljoen gebruikers in die afgelope 
25 jaar gegroei. Facebook het 
reeds 2 biljoen intekenaars. Ons is 
bewus dat Japansending op 
hoogte van die tegnologiese 
veranderings sal moet bly, 
wanneer dit kom by die uitdra van 
die evangelie. 

Ons was pas terug in Japan van 

mailto:southafrica@od.org
http://www.opendoords.org.za/
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byeenkomste in die VSA en 
Kanada toe 'n span van 9 
vrywilligers by ons aangesluit het. 
Hulle was van Hawaii, verbonde 
aan 'n Christelike media maat-
skappy (Lifted Creative Studio). 
Hulle het ons vir 2 weke kom help 
om video's te maak, ons webblad 
op te knap en ons kommu-
nikasiemiddele meer doeltreffend 
te maak. Om te dink dat hierdie 
professionele mense vrywillig hulle 
tyd opgeoffer het om ons op 
hierdie kritieke stadium van ons 
geskiedenis te help, is werklik 'n 
antwoord op gebed! Bid asseblief 
dat die Here ons duidelik sal lei om 
mense meer doeltreffend vir Hom 
te bereik. 

Terwyl ons na die toekoms kyk, het 
ons hierdie versekering van die 
Here ontvang: Wees nie bevrees 
nie, want Ek is met jou; kyk nie 
angstig rond nie, want Ek is jou 
God. Ek versterk jou, ook help Ek 
jou, ook ondersteun Ek jou met my 
reddende regterhand (Jes 41:1). 

Baie dankie vir julle gebede tydens 
ons besoeke aan die VSA en 
Kanada. Ons het baie onder-
steuners besoek en belangrike 
vriendskappe versterk. Dit was 
opwindend om te sien hoe die 
Here ons geseën het en selfs 
wonderwerke gedoen het om ons 
in aanraking te bring met mense 
van sy keuse. Op 26 Maart was 
ons in Santa Barbara (Kalifornië) 
vir 'n byeenkoms waar ek (Dawid) 
'n boodskap gebring het en ook 
ons Kinderklub-video vertoon het. 
Na die diens het ons die Moriya-
ma-gesin ontmoet. Tot ons 
grootste verbasing vertel hierdie 
ma, Megumi, dat sy 'n ma en kind 
op die video herken het en dat 
hulle goeie vriende is! Ons was so 
verras om te hoor dat hierdie 
ongeredde gesin met twee klein 
kindertjies besoekers uit ons 
omgewing was. Wat hierdie ont-
moeting nog meer merkwaardig 
gemaak het, is dat dit hulle laaste 
Sondag in Santa Barbara was voor 
hulle terugkeer na Ikoma waar ons 
die Kinderklub aanbied!  Hulle 
kontak met die Christendom was 
baie beperk, maar tog het hulle 
baie belanggestel om met ons in 
verbinding te bly.  Weke later skryf 
Alex uit Japan dat Megumi en haar 

kind aangesluit het by die 
Kinderklub! Ons loof die Here vir 
die manier waarop Hy ons in staat 
gestel het om die saad te saai, 
selfs terwyl ons in die buiteland 
was! 

Tydens ons reis het ons ook 
verneem van wonderwerke wat die 
Here deur die lewens van ons 
personeel in Japan gedoen het. 
Sunette Hugo het in 2007 by 
Japansending aangesluit en vir 
baie jare getrou die saad gesaai. 
Vanweë haar ouderdom en 
rugprobleme, het die Japannese 
gesondheidsdiens Sunette van 'n 
helper voorsien wat haar weekliks 
help om haar woonstelletjie te 
diens. Die helper, Miwa, het 
onlangs hierdie taak opgeneem. 
Sy het vir Sunette vertel dat haar 
ouma 'n Christen is en dat sy dit 
oorweeg om ook een te word.  
Sunette het haar aangemoedig en 
gesê: "Dit is die belangrikste 
besluit wat jy in jou hele lewe kan 
neem!" 

Kort daarna het Miwa opgewonde 
kom vertel hoedat sy die Here 
Jesus as Redder aangeneem het. 
Sunette het haar omhels en gesê 
dat Jesus ons vriend is en ons met 
Hom kan praat en tot Hom kan bid 
op enige plek en enige tyd. Sy het 
vir haar 'n liedereboek gegee en 
Johannes 14:6 daarin geskryf: 
“Jesus antwoord hom: ‘Ek is die 
weg en die waarheid en die lewe; 
niemand kom na die Vader 
behalwe deur My nie’ ”. 

Miwa het Christus in Sunette 
gesien toe sy haar aangemoedig 
het om haar vertroue in die 
Verlosser te stel. Bid asseblief vir 
Miwa waar sy haar pad met die 
Here begin loop, en vir wysheid vir 
Sunette hoe om haar te bemoedig. 

Ons is opreg dankbaar om te sien 
hoe die Here daarmee voortgaan 
om ons te help om die lewens van 
so baie mense te beïnvloed. Baie 
dankie vir julle aandeel in hierdie 
opwindende bediening! 

Dawid en Sue Verwey (Namens 
die Verweys en die Japansending-
personeel) 

Bron:  'n Brief gedateer 10 Augustus 
2017,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, 
Rekeningnr:010333126, Takkode: 01484 84 

 
 
 
 
 

Rusoord Centurion, ‘n tehuis vir be-
jaardes in Lyttelton, benodig die dienste 
van ‘n Hoofbestuurder. Die Hoofbe-
stuurder is verantwoordelik vir die alge-
mene bedryfsbestuur van Rusoord 
Centurion wat insluit:  
 

Administratiewebestuur  

Finansiëlebestuur  

Fasiliteitebestuur  

Dienstebestuur  

Risikobestuur  

Menslikehulpbronnebestuur  

Beeldbou en bemarking  

Fondsinsameling  
 
Die suksesvolle kandidaat moet beskik 
oor:  
 

‘n BCom graad of ander toepaslike 
tersiêre kwalifikasie,  

ten minste 5 jaar bestuurservaring op 
senior vlak, verkieslik as ‘n inrigtings-
bestuurder, met ervaring in die areas 
soos hierbo uiteengesit.  

‘n grondige kennis van NPO 
Wetgewing, Wet op Ouer persone, Ar-
beidswetgewing en ander wetgewing 
relevant tot die pos  

rekenaarvaardigheid in ten minste 
MS Word en Pastel.  

kundigheid, toewyding en innovering 
om fondsinsameling te dryf en te fasili-
teer  

goeie kommunikasievaardighede en 
vlot wees in Afrikaans en Engels.  

‘n warm en toeganklike persoon-
likheid veral wat betref interaksie met 
bejaardes en hul naasbestaandes  

Die vermoë om met ‘n Bestuurs-
komitee en Inwonerkomitee saam te 
werk.  
 
Die vergoedingspakket is markverwant 
en benewens ‘n basiese salaris sluit dit 
in ‘n prestasiegedrewe dertiende tjek, 
8% bydrae tot ‘n pensioenfonds, ‘n 
vaste maandelikse bydrae tot mediese 
versekering en groepsversekering.  
Om aansoek te doen, stuur asb u CV 

na die Voorsitter van die Bestuurs-

komitee, Dr. Linah Joubert by 

 linahjoubert@mweb.co.za voor 15 

September 2017. Verwysings van 

vorige werkgewers is ‘n vereiste. 

mailto:jm@japanmission.org
http://www.japanmission.org/
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PASTORALE BRIEF VAN DIE MODERATURE VAN DIE VGKSA EN NG KERK 

 AAN ALLE LIDMATE VAN DIE HELE KERK  

8 Mei 2017  

Liewe broer/suster  

Inleiding  

Die moderature van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (VGKSA) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) het op 25 en 26 April 2017 by Le 

Chateau in Kempton Park vergader om oor die stand van sake in die kerk en die samelewing na te dink. Die spiritualiteit van die vergadering het gefokus op Joh 20:19-23 

en Joh 17:10 ev. Die klem het geval op vrede en eenheid. Daarom groet ons u met die woorde: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” Ons 

word deur Christus gestuur om boodskappers van versoening en vrede te wees. Die vergadering het ook nagedink oor die geskiedenis van die proses rondom kerkeen-

heid vanuit beide die VGKSA en die NG Kerk se oogpunte. Die onderskeie besluite van die kerke oor kerkeenheid en die Belydenis van Belhar is ook hersien. Die aan-

vaarding van ’n Tussenorde deur die algemene sinodes van beide kerke (2015 & 2016) was ’n historiese mylpaal. Die twee moderature is geïnspireer deur die woorde van 

die Tussenorde se inleiding:  

“Ons as die vier kerke het besluit om saam te reis, geroep deur die drie-enige God om deel te hê aan sy opdrag aan die wêreld, sodat die wêreld kan glo dat God Jesus as 

Redder na die wêreld gestuur het. Ons visualiseer gevolglik ’n nuwe verenigde kerk in die Nederduitse Gereformeerde Kerk-familie, wat missionaal is, verbind aan die 

Bybelse eise van liefde, versoening, geregtigheid en vrede. Ons besef dat hierdie proses heelwat uitdagings sal bied, sowel as sake om mee rekening te hou, maar ons 

aanvaar die uitdagings in gehoorsaamheid aan ons Here en sy Woord. Ons word geroep tot ’n lewe en ekklesiologie van gehoorsaamheid en opoffering. Met die wete dat 

hierdie pad van ons gaan vereis om alle selfsugtige ambisie tersyde te stel en dat ons onsself gee soos Christus het, doen ons dit in doelbewuste reaksie op die evangelie 

wat Christus in sy genade aan ons uitgestort het. Ons reageer op Christus se liefde en Gees wat ons in ’n diep en ewige verbond met Hom verenig. Ons erken dat Christus 

reeds die oorwinning oor alle opponerende magte behaal het sodat ons hoopvol vorentoe kan kyk na daardie dag wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Je-

sus Christus die Here is (Fil 1:27 - 2:18). Ons verbind ons daartoe om alle gawes te aanvaar wat deur die vier kerke gebring word vir die versoenings-, herstel- en hereni-

gingsproses.”  

Die twee kerke se moderature het besef dat ’n behoefte bestaan om die energievlakke vir kerkeenheid in die onderskeie kerke onderling te toets. Ons het ook oor die 

pad vorentoe en die huidige politieke en sosio-ekonomiese klimaat in Suidelike Afrika nagedink.  

Die pad vorentoe  

Die gesamentlike vergadering het besluit om die Tussenorde as wettige dokument vir die eenheidsproses te implementeer. Ons het ook aanvaar dat punt 3.3 van die 

Memorandum van Ooreenkoms (MVO) tussen die twee kerke as vertrekpunt vir die praktiese eenheidsproses op plaaslike gemeentevlak sal dien. Die ooreenkoms van 

beide kerke in 2012 in die MVO bepaal dat:  

“As Gereformeerde kerke glo ons dat die plaaslike gemeente die uitdrukking van die kerk van Christus in ’n plaaslike gemeenskap is, maar ons glo ook dat plaaslike ge-

meentes in verbondenheid met mekaar lewe en dat hierdie verbondenheid uitdrukking vind op verskeie wyses, bv ringe, sinodes. Die twee kerke onderneem om maniere 

te identifiseer waarop die plaaslike kerke se eenheid met mekaar tot uitdrukking kan kom deur onder andere die vorm van verenigende gemeentes, deur leraars oor kul-

tuurgrense heen te ontvang, kommissies en projekte te begin en gemeentes met hul volle instemming te herbelyn om wyke van ander kulture te inkorporeer.”  

Daar sal uitdagings wees in die implementering van hierdie proses, maar die twee kerke het reeds hierdie uitdagings soos volg in punt 5.2.2 van die MVO uitgelig:  

“Ons aanvaar die werklikheid dat konflik, bitterheid, haat, rassisme, etnisiteit, klassediskriminasie, seksisme en heelwat emosionele pyn ongetwyfeld steeds deel van die 

samelewing is. Ons moet sommige van die kernkwessies wat tot konflik lei, aanspreek, bv: misverstande en swak kommunikasie, swak en korrupte leierskap, taal, kultuur 

en geloof, ideologieë en politieke magsug, onregverdigheid, persoonlikhede, skaars hulpbronne en wanbalanse in die samelewing.”  

Die vergadering het die Seisoen van Menswaardigheid (http://menswaardigheid.co.za/) geïdentifiseer as die voertuig wat ons kan bystaan om hierdie uitdagings aan te 

spreek wanneer ons die reis vanaf plaaslike gemeentes (ringe en sinodes ingesluit) begin as die vertrekpunt vir praktiese kerkhereniging.  

Hiermee die stappe wat deur die moderature gevolg moet word om al die doelwitte en oogmerke om die kerk te verenig, te verwesenlik.  

1. Die pastorale brief geskryf en versprei na al die gemeentes om hulle in te lig oor die reis na praktiese kerkeenheid vanaf plaaslike gemeentevlak.  

2. Die moderature sal ’n groter vergadering van die kerkleierskap van beide die VGKSA en die NG Kerk belê. Die vergadering sal saamgestel word deur die voorsitters van 

al die deelnemende sinodes van die NG Kerk en die moderators van streeksinodes van die VGKSA as implementerende sinodes, om deel te wees van die reis na praktiese 

kerkeenheid en om mekaar aan te moedig om die proses in plaaslike gemeentes, ringe en sinodes te fasiliteer.  

3. Beide kerke moet aan hul onderskeie algemene sinodale kommissies en streeks- (deelnemende) sinodale kommissies terugvoer gee oor die vordering rakende 

kerkeenheid.  

4. Gemeentes, ringe en sinodes wat gereed is om met die proses te begin, sal dien as loods-(proef)studie vir die breër kerkeenheid van die twee kerke.  

5. Die moderature van beide kerke bly steeds in gesprek met die ander lidkerke van die NG Kerk-familie om saam te reis na hierdie praktiese kerkeenheid.  

Die moderature van beide kerke erken dat hulle groter passie en wilskrag sal moet ontwikkel om werklik ’n verskil te maak. Ons sal die konflikareas moet identifiseer, dit 

aanspreek en betrokke raak. Ons kan dit egter nie alleen regkry nie. Ons het die ondersteuning en direkte betrokkenheid van elke lidmaat van die twee kerke nodig in die 

proses na volkome eenheid.  

Huidige sosio-ekonomiese en politieke situasie in Suidelike Afrika  

Dit sou onverantwoordelik van die leierskap van die twee kerke wees om nie na te dink oor die politieke situasie in die land en Suidelike Afrika nie. Die moderature het  



Bls 6           Die Kandelaar       Augustus 2017 

erkenning gegee daaraan dat ons lede van die Suid-

Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) is en dat alle 

uitsprake wat deur die SARK gemaak word, die 

inklusiewe stem van die lidkerke is. Ons het onsself 

gesamentlik daartoe verbind om deeglik met plaaslike 

en internasionale politieke kwessies bemoeienis te 

maak alvorens ons voortaan in staat sal wees om 

ingeligte profetiese leiding te bied. Ons doen des-

nieteenstaande op hierdie stadium ’n beroep op al ons 

lede vanuit die uithoeke van Suidelike Afrika om te bid 

vir die sosio-ekonomiese en politieke situasie in beide 

lande en om deel te neem aan die aktiwiteite wat sta-

biliteit en vrede aan ons almal sal besorg.  

Ons glo dat die almagtige God (die God van Jesus van 

Nasaret, en nie die vals god wat slawerny, apartheid, 

korrupsie, nepotisme, volksmoord, uitsluiting, sowel as 

geïnternaliseerde oorheersing en onderdrukking seën 

nie), ’n God van geregtigheid is, en daardie God roep 

die kerk om geregtigheid vir al sy mense na te streef.  

Onderteken deur  

Ds. Nelis Janse van Rensburg  

(NG Kerk Voorsitter van die moderamen)  

cjrens@telkomsa.net   082 821 2730                                  

Ds. Prof. Dr. Leepo J Modise  

(VGKSA Moderator)  

modislj@unisa.ac.za      082 949 4164 

—-oooOOOooo—- 

GEMEENTE IN AUGUSTUS 

RONELL ERASMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 29 Julie het ons weer die kerk 

volgepak om na die blinkoog 

Ronell Erasmus te luister. Ons kon 

ons almal weer verlustig in prag-

tige musiek en sy het ook getuig 

van haar verlossing in Jesus 

Christus. Na die tyd het almal 

heerlik saam gekuier in die saal 

waar ons kerrie en rys en vetkoek 

verkoop het. Ongelukkig het ons 

nie ons doelwit bereik met die 

verkoop van die kaartjies nie, maar 

darem so R11,600 wins gemaak 

die dag. Ons hartlike dank aan een 

en almal wat so hard gewerk het 

om die dag ‘n sukses te maak, ver-

al die dames wat die kos gemaak 

het en elkeen wat ‘n kaartjie ge-

koop het. Isa Theron het weer ‘n 

keer die prys gewen vir die meeste 

kaartjies wat verkoop is.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PANNEKOEK RUSOORD 

Op baie kort kennisgewing is ons 

gemeente versoek om te help 

pannekoek bak voor Hokaai 

Slaghuis ter stywing van Rusoord 

se fondse. So gebeur dit toe dat 

op een van die koudste dae van 

die jaar ‘n klompie van ons die og-

gend van 19 Augustus voor die 

slaghuis gaan bak het. Maar sjoe! 

Dit was bibberkoud. Die hitte van 

die gasstofies het nie eers gehelp 

om ons warm te maak nie. Onge-

lukkig was daar nie veel voete nie  ̶ 

ek dink meeste mense wou dié 

dag nie hulle koppe by die deur 

uitgesteek het nie, maar ons het 

heerlik saam gekuier en groot pret 

gehad om die vuurtjies aan die 

brand te hou. Baie dankie aan 

elkeen wat, ten spyte van die bit-

tere koue, ons kom help het. 

DOOP 

In Lyttelton-Noord gemeente is die 

doop altyd iets besonders omdat 

ons so min kindertjies in ons ge-

meente het. So was dit ook op 7 

Augustus toe Dewald en Megan 

Marais hulle seuntjie, Christian 

Vincent ten doop gebring het. Van 

harte geluk aan die ouers en 

grootouers. 

BARMHARTIGHEIDSMAAND 

Augustus word in die kerklike ka-

lender beskou as die maand van 

barmhartigheid. In kort word be-

klemtoon dat die evangelie sê ons 

moet die genade wat God aan ons 

bewys het in Christus voortsit deur 

self sy barmhartigheidswerk op te 

neem uit dankbaarheid en deur te 

gee aan ander. So word ons, 

begenadigdes, self ook bege-

nadigers en barmhartiges. 

Dankie, Fransina Kruger, vir die prag-

tige ruiker vir dié spesiale dag 
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moes word vir die verwydering van 

nierstene. 

Rina Schoeman wat ‘n groot rug-

operasie ondergaan het en by 

haar dogter aansterk. 

Arnolda van Zyl wat gehospita-

liseer was vir toetse en darem te-

rug is in Protea. Bid ook vir Chris-

to. 

Ains Keyter wat baie siek was agv 

verstopte are en geopereer moes 

word. 

Con de Beer wat met long-

ontsteking in die hospitaal was en 

toe in Southdowns se nasorgkli-

niek. Bid ook vir sy vrou, Lilly. 

Pierre de Villiers wie se swaer 

oorlede is en wie se vriendin, Anne

-Marie, vir ‘n borsbiopsie moes 

gaan. 

Ruby Pillay van Rusoord wat gan-

green in haar voet het. 

Corrie Theron wat ‘n katarak moes 

laat verwyder. 

Koos Minnie van Rusoord wat ge-

opereer is maar darem weer tuis 

is. 

Marie van der Berg wat geval en 

haar heup gebreek het terwyl sy 

by haar kinders gekuier het. Sy 

sterk nou na die operasie weer by 

hulle aan. 

Hester Janse van Vuuren wat ‘n 

reeks van 30 bestalings moet kry. 

Dora Olivier van Rusoord wat 

darem goed aanpas nadat sy 

verskuif is na die groen gang. 

Bert en Marna Steyn wat albei 

rugprobleme het. 

RUSOORD JOL 

3 AUGUSTUS 

Helene Pretorius is ‘n vrou met hope entoesiasme en sy is baie vindingryk. Op 3 Augustus het sy weer, op 

versoek van die Omgee-vroue, vir die inwoners van Rusoord ‘n heerlike aand se ontspanning aangebied. 

Daar was boereorkes-musiek en ‘n jong man en dame wat ons ouer garde se monde laat oophang het met 

hulle gladde en ingewikkelde danspassies. Maar Helene het ook die inwoners aan die gang gehou met al-

lerlei speletjies en prettighede. Nadat die verrigtinge verdaag is, is almal met tee en koek bedien. Ons bied 

hieronder vir u ‘n collage van die “jol”. 

LIEF EN LEED  

Die volgende name van men-

se wat ongesteld is, word van-

deesmaand aan u voorgelê vir 

voorbidding:- 

Anton Bekker wat steeds 

chemoterapie kry. Daar was 

goeie nuus in dié sin dat die 

kankerseltelling goed gedaal 

het. 

Alet Vermaak wat ernstig siek 

was en ‘n moeilike tyd beleef 

het. 

Dup du Plessis wat behande-

ling kry vir beenmurgkanker en 

moeilik beweeg. 

Dawwie Brink wie se man, 

Sarel, onlangs oorlede is. 

Chris Pienaar wat geopereer 
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Bill en Marie Smith na die afsterwe van Bill se broer. 

Tannie Rita Scott wat toetse moes odergaan vir 

longprobleme. 

Rina Schoeman wat by haar kinders aansterk na 

haar rugoperasie en toe daar geval het. 

Susan Odendaal wat die afgelope tyd in en uit die 

hospitaal was agv haar swak gesondheid. 

Dalena van der Wat wat behandeling kry vir haar rug. 

Lenie de Villiers wat ‘n angiogram moes ondergaan. 

Ons vertrou dat die probleem herstel sal kan word. 

Helena Jacobs wat sukkel om oor brongitis te kom. 

Daar was ook weer ‘n aantal sterftes in die ge-

meente:- 

Quinten Momberg, oud-lidmaat van die gemeente, is 

einde Julie in Huis Herfsblaar oorlede. 

Poppie Viljoen van Rusoord is middel Augustus 

oorlede. 

Kobie Small van Protea is op 28 Augustus oorlede. 

By die afsterwe van ‘n geliefde is daar altyd mense 

wat hartseer agterbly en hul verlies moet verwerk. 

Aan al die agtergeblewenes van bg mense word die 

nabyheid en vertroosting van die Here self toegebid. 

Chrisjan Pienaar het gesorg vir ‘n klomp vreugde in 

die gemeente met sy verwerwing van nasionale 

kleure in trampolienspring. Hy, sy ouers, sussie en al 

die ander betrokkenes word van harte gelukgewens. 

Martin en René Odendaal se dogter, Olive, het ook 

vir vreugde gesorg met haar verlowing aan Ettienne 

Step. Hartlik geluk, julle almal!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DUIMPIE DAGSORG 

 
 

Duimpie dagsorg is 'n klein omgee-dagsorg vir maatjies 
van die ouderdom 2 jaar tot 5 jarige ouderdom. 

Ons is geleë in die Lyttelton area. Ons kan u verseker van 
die beste sorg vir u kleinding. Gesonde pappies en kossies 

word tuis gemaak vir al die maatjies. 
Ons bied ook gesonde peuselhappies en sappies aan tus-

sen maaltye. 
Duimpie dagsorg is volledig toegerus vir u kleinding se 

speel-, eet-, slaap- en badkamerbenodigdhede. 
Weeklikse temas en stimulasie word gevolg gedurende die 

kwartale vir u peuter en kleuter se ontwikkeling. 
Ons help met vakansiesorg en sluit net gedurende die 

Desember vakansie. 
Duimpie Dagsorg is oop van 07:00 - 17:30 Maandae tot 

Donderdae en Vrydae van 07:00 - 17:00. 
Kontak gerus vir Bianca vir meer inligting: 

Sel nommer: 084 774 1325 
Epos adres: btheron228@gmail.com 

 

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 toonnaels 
                           Skurwe hakke 
                           Masseer van Voete 

        Voucher beskikbaar 
 

SALON – Eldorainge 
 
Ansie Kruger                                                          
072 063 1062 

 
 

 
SPESIALE 

PENSIONARISPRYSE 
 

SALON – LAVIE AFTREE OORD 
 (Mans is welkom) 

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

                       Liddorings  
                       Ingroei toonnaels 
                       Skurwe hakke 
                       Masseer van Voete 
              Voucher beskikbaar 

Ansie Kruger 
072 063 1062 

‘n Ruiker vir elke vrou 

Ons stuur vir elke vrou in ons          

gemeente ‘n ruiker propvol liefde,        

lewenslus, positiwiteit , vreugde, en 

hoop.   Jy is vir ons spesiaal. 

mailto:btheron228@gmail.com

