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areas wat ons vanjaar wil besoek.  Langebaan en 

omgewing kom eerste aan die beurt. Sien meer info 

daaroor op p4. 

Ons het nou aan die begin van die jaar min 

gemeentenuus en daarom plaas ons graag aktuele 

artikels wat elkeen van ons op een of ander manier 

sal raak hierdie jaar. Ons dankie aan Vrydagnuus 

vir toestemming om daar te gaan inloer. Ontmoet 

gerus vir Marieta Visagie op p10. 

Ons nuwe gereelde artikel gaan vanjaar geskryf 

word deur dr Almatine Leene. Sy stel haarself ook 

sommer bekend aan ons op p6.  Baie dankie 

Almatine, ons sien uit na die pad saam met jou.

So aan die begin van ‘n  jaar is almal aan die 

hardloop. Ek wonder baie keer of die gejaag oppad 

na Kersfees of die gejaag terug by die huis, die 

ergste is. Maar, ons jaag en soms 

weet ons nie eers waarheen nie.

 In elk geval, mag 2017 vir elkeen 

van julle ‘n wonderlike 

tuiskomsjaar wees. My beste 

wense vir elkeen van ons lesers.

Mariëtte SteynMariëtte Steyn
INTERAKSIE 2017

Soos ek hier sit en skryf is ons in die laaste 

doodsnikke van 2016. Nog ‘n jaar is verby waarin ek 

geleer het daar  gebeur die wonderlikste dinge met 

jou en jy leer ken vreugdes wat jy nie geweet het 

bestaan nie. Jy hou die mooiste babadogtertjie in 

jou arms en haar hele lyfie spel “Ek’s lief vir jou”. Jy 

kyk in seuntjies se oë en kry hul drukkies. Seuntjies 

wat sê “Gaan Ouma vanaand by ons kom slaap; 

Ouma, krap my ruggie; sal Ouma my kom help; 

kom sit/lê by my”, ens. Kleinkinders wat jou liefhet 

en dit kan net gebeur omdat hul pappa en mamma 

jou lief het. 

MAAR, dan aan die ander kant is daar dinge wat 

nie altyd uitdraai soos jy dit beplan of soos jy 

gedink het dit moes of sou wees nie. Ja, ek het 

geleer dat dinge verkeerd loop en baie keer weet ek 

nie eers hoekom nie. Dat dinge soms nie reggemaak 

kan of wil word nie en ook nie terugkeer soos wat 

dit altyd was nie. Ek het geleer dat sekere dinge 

wat stukkend is, stukkend bly ten spyte daarvan 

dat jy daaroor bid en alles probeer. Ek het geleer 

dat mens deur hierdie stukkende dinge en slegte 

tye kom omdat jy aanhou soek vir beter dinge en  

omdat jy mense het wat vir jou lief is. Lief is, ten 

spyte van alles. Dat God oorvloedig skenk en dat jy 

nooit moet ophou soek vir daardie geskenke nie. 

Dis rondom jou!

Lees gerus van ons beplande besoeke en idees vir 

die Vrouebediening vir 2017. Ons vertel ook graag 

van ons eerste “roadshow” en sien uit na die nuwe 
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VROUEBEDIENING 
Wes-Kaapland

 Ankia du Plooÿ Ankia du Plooÿ
www.vroueweskaap.co.za

Omtrent 2 jaar gelede kruis my pad met dié van die 

Vrouebediening van Wes-Kaapland.  Ek werk as 

navorsingsassistent  by die Fakulteit Teologie se 

Eenheid vir Innovasie en Transformasie en word 

gevra om navorsing vir die Vrouebediening te doen 

oor hulle Geloofsreis: Vroue met Vlerke.  Dis was 'n 

heerlike projek waar ek met vroue in die stedelike, 

sowel as plattelandse gebiede, fokusgroep 

gesprekke hou om te hoor wat die effek van die 

geloofsreis op hulle lewens was.  

Uiteindelik stel ons 'n verslag saam wat ons aan die 

Vrouebediening voorlê.  Ek wil nie vir julle vertel 

van die hele verslag nie, maar van die een ding wat 

my bygebly het na al die gesprekke met vroue.  

Daar was een ding wat alle vroue met mekaar 

gedeel het en dit is dat vroue opsoek is na veilige 

ruimtes waarin hulle saam kan kom en hulle stories 

met mekaar kan deel.

Met alles wat die afgelope tyd in die kerk aan die 

gebeur is, dink ek opnuut aan “die skep van veilige 

ruimtes” en oordink ek opnuut die waarde hiervan.  

Hoe sou 'n Vrouebediening lyk wat werklik 'n 

veilige ruimte vir alle vroue is?  Is ons samekomste 

veilig genoeg vir vroue wat nie getroud is nie of 

vroue wat geskei is of vroue wat kinderloos is?  Hoe 

inklusief is ons tov verskillende generasies, ras en 

seksuele oriëntasie?

As ons werklik veilige 

ruimtes vir alle vroue wil 

skep, sal ons opnuut 

krities na onsself moet 

kyk en hierdie vrae eerlik 

beantwoord …

My wens vir hierdie 

bediening is dat ons 'n 

veilige ruimte sal wees, 

veral vir hulle wat dit so nodig het.

Mag ons ruimtes skep en wees waarin alle vroue 

kan tuiskom.

Mag ons mekaar onvoorwaardelik aanvaar en 

innooi.

Mag 2017 vir jou 'n jaar van veilige ruimtes wees.

Groete

Ankia…

Een van ons grootste struikelblokke is dat die 

bestaande strukture van die Vrouebediening 

nie  oral nog in werking is nie en dus sukkel 

ons soms met ons kommunikasie na gemeentes 

en lidmate.  Daarom het ons besluit om met 'n 

maandelikse e-nuusbrief te begin.  

Ons is baie opgewonde om op hierdie manier 

kontak te kan maak met vrouelidmate in ons 

sinodale streek.  Indien julle ook graag hierdie 

e-nuusbrief wil ontvang, stuur gerus vir my 'n 

e-pos sodat ek jou op ons databasis kan plaas. 

Ons is tans ook besig om te herbesin oor  ons 

kommunikasiestrategie en die posisionering van 

die Vrouebediening en sal julle op hoogte hou van 

ons gesprekke.  

Ons bied steeds die Geloofreis: Vroue met vlerke 

aan en julle is welkom om ons in 2017 na julle 

gemeente te nooi hiervoor.  Ons is ook tans in die 

proses om nog materiaal te ontwikkel tov Eva se 

gebed wat in 2017 beskikbaar gestel sal word aan 

gemeentes.  

Ons roadshow “Om God te hoor saam met ander 

…” het afgeskop af in November 2016 in die 

Durbanville-omgewing en ons beplan ons vanjaar 

ook verskillende streke te besoek. Ons hoop om 

julle daar te sien!

Ons nooi julle ook weer uit om in te teken op ons 

kwartaallikse skakelbrief die Interaksie. Vir 2017 is 

die koste vir enkelinskrywings R65 vir 4 uitgawes / 

jaar en vir groepinskrywings is dit R60 

(inskrywingsvorm aangeheg).

Kommunikasiestrategie onder oë 2017 Wat beplan ons? 
Ons Vrouebediening is besig met ‘n program om 

deur ons streek te beweeg met “roadshows” sodat 

ons geleidelik by alle vroue kan uitkom. Hierdie 

bymekaarkom-geleenthede wil ons gebruik om vir 

vroue te vertel waarmee ons besig is, hoe ons hulle 

wil/kan help om vroueleierskap te ontwikkel en om 

hulle te bemagtig en dan dat ons hulle saamnooi op 

die reis. 

Ons wil graag daarop fokus om te luister na wat 

elke vrou na die tafel bring en dit dan as 

wegspringplek gebruik. Ons wil elkeen se “input” kry 

en wil dus vir ons vroue sê dat dit wat hulle sê en 

voel, vir ons waardevol is en deur ander vroue se 

samewerking kan ons ons proses en ons doel beter 

ontwikkel. 

Hierdie bymekaarkom-geleenthede is nie ‘n 

inligtingsoggend nie, maar 'n oggend waar ons 

almal saam God hoor deur na mekaar te luister. 

Ons wil graag vroue van verskillende 

ouderdomsgroepe en “all walks of life” betrek en glo 

dat God elkeen wat hierdie geleenthede bywoon, 

self gestuur het. 

Vir ons as taakspan is dit ‘n groot voorreg om deel te 

kan wees van die pad en ons glo ons Here wil ons 

ook so in ons streek gebruik.
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My proses is in die loop van die jaar afgehandel. 

Ek het heel geword. Ek het vergewe. Ek kan selfs 
die Here loof dat Hy alles ten goede laat meewerk 
het. Ek wens meer vroue kon dit hoor sodat meer 
gesond kon word. 

As jou drome breek en skielik stukkend voor jou 
voete lê                                  

Trap jy in die glasstukke en maak jou seer                                                                 

As jy daarna loop is daar 'n mankheid in jou stap 

By tye is dit beter en dan pyn dit weer.

KOOR: 

Ag Here maak my sit en trek die glasstuk uit my voet                                                

Maak skoon die wond en maak my weer gesond. 

By tye kan jy hardloop met die glasstuk in jou voet                                                

Soms loop jy op jou hak en dan weer plat                                                                

Dan skielik op 'n dag trap jy weer vol op die glas                                                                  

Die pyn is dan ondraaglik en van voor af seer

 KOOR.

Vergifnis is die mes om die glasstuk uit jou voet te 
haal                                                     

As mense om vergifnis vra moet jy dit gee                                                                      

Dan is die glasstuk uit en kan die wond genees                                                             

Jy huppel dans en spring jy's vry van pyn en vrees.

KOOR.

Om God te hoor saam met ander vroue

SAVE THE DATE

Vroue
met Vlerke

VROUEBEDIENING 
Wes-Kaapland

Die Vrouebediening Wes-Kaapland nooi vrouens van jul gemeente uit om 

saam met ons te kom gesels oor die geloofsreis waarop ons as vrouens is en ons 

roeping om as vroue in sy kerk te dien. 

Datum:           Saterdag, 6 Mei 2017 

Tyd:                 09h00 – 13h00

 

Plek:               NG Kerk Langebaan 

                        Oosterwalstraat, Langebaan

Kontak asseblief vir Yvonne Neethling by yvonne.n@smswc.co.za / 

selnr 084 901 6969 voor of op 21 April om die uitnodiging te aanvaar.

 

Wêreldbiddag vir Vroue: 3 Maart 2017

"My genade is vir almal”

Hierdie dag word altyd op die eerste 

Vrydag in Maart gedenk en vanjaar is die 

skrywersland die Fillipyne.                                        

Hulle het "My genade is vir almal"                                             

("Am I being unfair to you?" in Engels)                         

as tema gekies, met Matt 20: 1-16 as teks. 

VOORSITTER

Almal van ons moes al by tye hurk by die 

glasstukke van 'n droom wat skielik flenters 

voor jou voete lê. Gebreekte glas kan nie 

aanmekaar geplak word nie. Jy ken mos 

daardie gevoel van verslaentheid. Later word 

dit 'n diep seer wat jy met jou saamdra vir jare. 

Een of ander tyd moet mens die glasstukke 

opvee en begrawe en voortgaan. Om vrede te 

maak, neem soms 'n leeftyd. Soms moet 

iemand jou om vergifnis vra voor jy die proses 

kan afsluit.

By die algemene sinode van 2015 het so 'n 

merkwaardige gebeurtenis plaasgevind. Dit 

het geen mediadekking gekry nie. Die kerk het 

vroue wat nie toegelaat is om in die bediening 

in te gaan nie, omdat hulle vroue is, om 

vergifnis gevra. Ek was een van daardie vroue. 

Vir my het dit by die punt gebring van 

glasstukke opvee en afsluiting kry. Ek het 

daardie middag 'n lied daaroor geskryf. 

Riana FurnissRiana Furniss

Gebreekte glasstukke
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 Jy is geroep om priester te wees

Onlangs het ek 'n e-pos gekry van 'n man wat gevra 

het of hy die priester van sy gesin moet wees. Sy 

familie het daarop aangedring, maar hy was 

ongemaklik daarmee. Daar is Christene wat aan die 

man in die huis 'n priesterrol toeskryf. Tog kry ons 

dit nêrens in die Bybel nie. Wel, dat almal geroep is 

om priester te wees. En oor daardie besonderse 

roeping, is baie te sê. 

Israel as die priestervolk 

In 1 Petrus 2:9 staan daar: “Julle, daarenteen, is 'n 

uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie 

wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van 

God, die volk wat die verlossingsdade moet 

verkondig van Hom wat julle uit die duisternis 

geroep het na sy wonderbare lig.”  Petrus verwys na 

Eksodus 19:6 waar die Here amper dieselfde 

woorde gebruik. Die hele volk moet toegewy wees 

aan God, as voorbeeld vir ander volke. 

Ongelukkig het die volk vinnig gewys dat hulle nie 

heilig kan lewe nie. Na die sonde met die goue kalf 

het God net mans uit die stam van Levi gekies om 

die taak van priester op hulle te neem. Daardie 

priesters was verantwoordelik vir alles wat in die 

tempel gebeur het. Die een het die erediens gereël, 

die ander die musiek, finansies, offers en die kos              

(1 Kor. 23). Priesters was vir die gemeente (nie vir 

die gesin nie) 'n middelaar tussen God en mens. 

Tog het geblyk dat ook die Leviete die verhouding 

tussen God en mense nie kon herstel nie. Daar was 'n 

hoerpriester nodig wat 100% heilig was. 

Almatine LeeneAlmatine Leene
Die gemeente as nuwe priestervolk

Die offer van die Hoepriester Jesus het alles verander. 

Deur sy versoeningsdood was nie net heel Israel, 

maar almal wat in Hom glo, heilig verklaar. Dit is die 

rede waarom Petrus die gemeente die uitverkore 

geslag, 'n koninkryk van priesters, noem. Almal: 

Griek, Jood, swart, blank, man of vrou is priester in 

God se ryk. Soos God dit van die begin af al bedoel 

het. 

Maar wat beteken dit vir ons? Het ons dieselfde take? 

Ons hoef nie meer offers te bring soos die Leviete in 

die Ou Testament nie. Maar tog sê Petrus dat ons 

onsself moet gee as 'n heilige offer (Rom. 12:1,2).              

Dit gaan oor jou hele lewe, jou tyd, geld, liefde. 

Baie keer dink ons dat die Sondag se eredienste of die 

leraar ons iets moet gee, maar aangesien jy self 

priester is, gaan dit eerder oor wat jy kan bied, nie net 

in die kerk nie, ook in jou gesin en in die wêreld 

daarbuite. 
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Saam as mans en vroue

Hoekom was daar nie vrouepriesters in die ou 

Testament nie? Ons het nie 'n duideike antwoord nie, 

maar waarskynlik omdat hulle meer reinheidswette 

gehad het en om daardie rede was dit moeilik om as 

priester te dien. Maar die belangrikste is dat ons nou 

almal saam deel uitmaak van die priestervolk. Soos 

die beeld van Christus se liggaam wys dat niemand 

van ons kan ontbreek nie, so geld dit ook vir die 

koninkryk van priesters. Dit gaan nie oor invidue nie, 

maar oor die gemeenskap. Soos God dit al aan die 

begin van die skepping bedoel het toe hy man en vrou 

geskep het om saam te werk (Gen. 1:26-28). Al het 

almal 'n verskillende taak, ons het dieselfde roeping. 

Juis in ons tyd is dit nodig dat ons ons priesterlike 

roeping mooi verstaan en uitleef. In gasvryheid na 

vreemdelinge toe, na mense wat verontreg word. Om 

'n stem te gee aan dié wat nie 'n stem het nie. Om 

heilig te lewe en die goeie voorbeeld te gee. Om te 

breek met rassisme, seksisme en al die ander “ismes” 

wat maak dat ons ander mense nie erken in hulle 

priesterrol nie. Kortom, dit is 'n groot uitdaging om 

jou roeping as priester in Suid-Afrika uit te leef! 

Dr. Almatine Leene (1984) het 'n groot passie vir teologie. Sy 

is predikant in die NG kerk Stellenbosch-Wes, skryf boeke en 

gee klas in Nederland. Almatine is getroud met Frederik en 

ma van Sebastiaan. 
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Eerste Roadshow skop af in Noordelike voorstede

kleingroepe 

Voor ons weer gebreek het vir tee en 

verversings het ds Ankia du Plooy ‘n terugreis 

gestap met vroue om die Vrouebediening van 

Toeka tot Nou, te verduidelik.   

Na die ligte middagete het Ankia ons 

voorgegaan in die geloofsreis, Vroue met 

Vlerke.

Voorwaar 'n wonderlike oggend saam waar 

God ons elkeen persoonlik kom verras het deur 

die diep werking van sy Heilige Gees in ons 

harte.  Ons kon weggaan nadat ons Hom   

opnuut ervaar het as die God van liefde!

Die eerste van  agt geleenthede vir vroue wat ons 

beplan in die Wes- en Suid-Kaap het op                                            

12 November in Durbanville-Bergsig afgeskop en 

daar het ons saam met ander vroue God se hart vir 

vroue gehoor deur na sy Woord en na mekaar te 

luister. 

Vroue uit talle gemeentes het dit bygewoon en is na 

‘n heerlike oggend met harte vol vreugde vir God en 

vir Vrouewees daar weg.

Ons doel was om vroue te help om te weet ...

• dat hulle 'n plek in hierdie lewe het; 

• dat hulle gelyk langs ander mag staan; 

• dat hulle mense het wat hulle liefhet; 

• dat hulle hulle volle menswees kan omarm; en 

• dat God besig is om hulle voor te berei vir iets 

groter as hulself.

Ons kon hoor wat op vroue se harte lê en ons kon 

saam met talle vroue hul geloofsreis stap.

Ons program het ingesluit ‘n lekker verwelkoming 

met koffie, tee en vars skons. Na die Lofprysing en 

Aanbidding wat gelei is deur Andriëtte de la Harpe 

is oorgegaan na ‘n vraelys en besprekings in 

 

Ds. Mizelle Prinsloo van Durbanville Bergsig vertel so:

Saam het vrouens van verskillende gemeentes se 

Vrouebedieninge op Saterdag 12 Nov by 

Durbanville-Bergsig kom kuier. Die oggend het 

begin deur Ankia du Plooÿ wat 'n kers aangesteek 

het om te bevestig dat God teenwoordig is en dat 

Hy die rede is hoekom elke vrou die oggend daar 

was. Andriette de la Harpe van IConnect het ons 

begelei in 'n wonderlike aanbiddingsmoment waar 

ons saam die Here geloof en prys het. 

Die vrouens is gevra om herinneringe van hulle eie 

vrouebediening oor die jare met mekaar te deel. 

Hoogtepunte, laagtepunte en mites van die 

verskillende vrouebedieninge is met mekaar gedeel. 

Saam het ons bevestig die vrouebediening is die 

hart van elke gemeente en hulle doel is om te dien, 

ondersteun en onvoorwaardelik lief te hê. 

Daar was geleentheid waar die vrouens op 'n 

geloofsreis kon gaan. Elke vrou moes iemand kies 

wat sy nie ken nie, of die minste ken, en saam 

wandel in die Woord met 'n spesifieke teks uit die 

lys van Bybelvroue. 

Tydens die geloofsreis het daar ook 'n hele paar 

INTERAKSIE 2017 9 INTERAKSIE 20178

dames getuig van God se liefde, sorg en 

teenwoordigheid in hulle lewe. 

Vrouens het tydens hierdie oggend die geleentheid 

gehad om saam met ander vrouens God se 

teenwoordigheid te kon ervaar. God gebruik elke 

vrou net daar waar sy is vir sy Koninkryk. 

Marelise Krige het die oggend uitstekend gereël en 

dit was 'n voorreg om so saam met haar en ander 

vrouens te kon kuier. 
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GEMEENTENUUS

VrydagNuus: 

kerknuus in 'n vars lig!

Dames vorm dikwels die ruggraat van gemeentes se 

uiteenlopende bedieninge en is gesteld daarop om 

ingeligte opinies oor kerksake te vorm. Om met 

gesag oor die wel en weë van die NG Kerk-familie 

te gesels – en ter ondersteuning van die 

verskillende dienste en projekte te werk en te bid, 

vra beslis blootstelling aan akkurate en 

eerstehandse nuus en inligting. Dis hier waar 

VrydagNuus, die Sinode van Wes-Kaapland se 

amptelike e-nuusbrief, help om kerklike gebeure in 

'n vars lig te stel.

Lidmate en ander belangstellendes hoef lankal nie 

meer op die openbare media staat te maak om 

inligting oor ons NG Kerk-familie en ander 

kerksake te bekom nie. VrydagNuus bied jou 'n 

gebruikersvriendelike alternatiewe bron van 

interessante nuus – en dit staan enigeen vry om 

gratis hiervoor in te teken. 

Inligting oor kursusse, kampe, opleiding en 

gesprekke, mediaverklarings, video's en pragfoto's 

oor kollegas wat aftree of in gemeentes bevestig    
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Sperdatum 12 September 2017
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Ringe: Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, 

Parow, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes

Teken in op 

INTERAKSIE

Kontak Ankia du Plooÿ

Groepe: R60 per jaar vir 4 uitgawes - 

sluit posgeld in.

Enkelinskrywings: R65 per jaar

ngkvroue@sun.ac.za

word, vakatures in die kerklike omgewing, spesiale 

kuiergeleenthede in ons gemeentes, pitkos rakende 

aktuele sake en vele meer maak deel van hierdie 

lekkerlees nuusbrief uit.

Dit is maklik om in te skryf om VrydagNuus 

weekliks gedurende skoolkwartale, direk te 

ontvang. Stuur jou naam, van en e-posadres aan 

Marieta Visagie by kommunikasie@kaapkerk.co.za 

en deel in die vars VrydagNuus-lig! 
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’n Gesprek oor individualisme en die effek 

daarvan op ons samelewing, kultuur en kerk. 

Orals sien ons tekens van 'n groeiende kultuur van 

individualisme onder mense. Of dit nou gaan oor 

"selfies", iPhones of ander verskynsels in kuns en 

kultuur, die eie ek vervul 'n al hoe groter rol in ons 

verstaan van die wêreld.

Wat is 'n goeie, gesonde Bybelse verstaan van die 

self? Hoe kan die Kerk hiermee help? Dit is die vrae 

wat hierdie tendensverslag oor Me, Myself and I op 

die tafel plaas. Van die wêreld se grootste 

uitdagings is dié van individualisme, rassisme en 

verbruikersmentaliteit (Sweet 2014:158). In hierdie 

tendensverslag wil ons fokus op die begrip 

individualisme, selfliefde en selfsorg, oftewel 

selflove en self-care. Selfliefde en selfsorg is 

begrippe wat al hoe meer kop uitsteek in die 

samelewing. Dalk het jy al van die volgende 

stellings gehoor: “Ek lees nie meer koerant nie. Dit 

maak my net depressief. Ek hou eerder my neus 

daar uit en speel onnosel.” Of: “As ek nuus lees, 

raak ek sommer negatief. Ek het dit nie nodig in my 

lewe nie.” Of: “Ek gaan nie meer op Facebook nie, 

want almal post net die hele tyd sulke negatiewe 

goed.” Of: “Ek soek nuwe werk. Dit gaan te swaar 

waar ek nou is en ek het dit nie in my lewe nodig 

nie.” En nog een: "Ek en my vrou/man vind mekaar 

Ek, Ekker, Ekste: Individualisme

US Woordfees: 
Geloof op die Markplein

Die gespreksreeks “Geloof op die Markplein” 

is volgende jaar weer deel van die US 

Woordfeesprogram (3 -12 Maart 2017) – en 

iets om na uit te sien as jy krities dink oor die 

aktuele sake van die dag. 

Johan van der Merwe (NG Moedergemeente 

Stellenbosch) is die bekwame gespreksleier 

en die volledige program vir sy gespreksreeks 

sal op 1 Februarie 2017 aanlyn by 

www.woordfees.co.za beskikbaar wees. 

Reformasie 500
In 2017 vind die 500-jarige vieringe van die 

Reformasie wêreldwyd plaas. Om gemeentes te 

ondersteun in hierdie vieringe, word 'n groot 

hoeveelheid materiaal deur CLF en BM 

ontwikkel. Dit sluit materiaal vir die Week van 

Gebed, Pinkster, vir kleingroepe en 'n aantal 

brosjures in. Die kantoor van die Algemene 

Sinode vestig ook die aandag op 'n aantal artikels 

wat REFO500 vir die Reformasie uitgewerk het.  

Onderwerpe sluit in:

• Calvyn 'n vlugteling-sendeling

• 'Ek kan nie anders nie.'

• 'Omdat jy glo, sal jy lewe!'

Met erkenning aan e-kerknuus

INTERAKSIE 2017 13INTERAKSIE 201712

eenvoudig nie in ons huwelik nie. Ek het dit nie 

nou nodig nie.” Die begrippe selfliefde en selfsorg is 

'n uitvloeisel van sulke tipe stellings. “EK” wil nie 

negatiewe goed hoor nie. “EK” is nie lus om oor ons 

land te dink nie. “EK” moet myself vind. Besluite 

word nou nie meer geneem met die oog op wat die 

beste is vir die samelewing of die mensdom nie, 

maar vanuit individuele geluk (ek kan/wil dit nie 

meer hanteer nie). Die begrip hieragter is dat 

individue eerder 'n “dowe oor” en “blinde oog” sal 

gooi in die rigting van die realiteit van Suid-Afrika 

en die wêreld, want EK het dit nie nodig in my lewe 

nie. Ek moet vir myself sorg en seker maak dat die 

realiteit my nie tref nie. Ek staan sentraal in My eie 

wêreld. Die begrippe selfliefde en selfsorg is 'n 

wêreld van selfies, "selfie sticks", die mooiste foto as 

jou Facebook-profiel, en 'n wêreld wat spoedig om 

jou draai.

Dien so: Spaar water!!

Hoeveel van ons besef dat ons verhouding as 

Christene met God die natuur insluit, omdat ons 

een is met die natuur en met God. Daarom is dit 

ook belangrik dat ons na God se natuur sal omsien. 

Met die droogtes wat gedurig ons bedreig, verskaf 

ons graag ‘n paar broodnodige wenke oor hoe om 

water te bespaar:

• Draai die kraan toe terwyl jy tande borsel. 

• As jy 5 minute lank stort, spaar jy ’n derde van 

die water van ’n gemiddelde bad-sessie.Om te bad 

kan tussen 80 – 150 liter water gebruik.

• Gooi snesies, insekte en ander items eerder in die 

drom.  as in die toilet. Om een keer te spoel, 

gebruik 12 liter water!

• Maak seker daar is nie ’n lek in enige van die 

pype in of buite jou huis nie. ’n Druppende kraan 

mors baie water

• Gebruik grys water (gebruikte water van jou bad 

en wasmasjien en ander veilige bronne) om jou 

toilet te spoel.

Die natuur het nie mense nodig nie. Mense het die natuur nodig.  

• Kook net soveel water soos wat nodig is in jou 

ketel/op die stoof.

• Hou ’n bottel drinkwater in die yskas sodat jy nie 

die kraan hoef te laat loop om vir koue water te 

wag nie.

• Belê in ’n goeie bedekking vir jou swembad om 

sodoende die hoeveelheid water wat verdamp in te 

perk.

• Plant inheemse plante wat minder water vereis.

• Gebruik kompos en bas om jou plante sodat die 

grond langer vogtig te bly.

• Besproei jou tuin in die laatmiddag of 

vroegoggend voor die son op sy hoogste is.

• Gebruik ’n besem om jou stoep en plaveisel te vee 

eerder as om dit met die tuinslang af te spuit.

• Moenie jou grasperk te veel water gee nie. As ’n 

reël benodig gras in die somer net elke 5 – 7 dae 

water en in die winter elke 10-14 dae.

• Skuif  jou besproeiing dat dit nie plaveisel, 

sypaadjies of die straat ook natmaak nie. d

• Doen weg met onnodige fonteine in jou tuin.
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Paasfees - Goeie Vrydag

Luk 24:5-7
14 April 2017
Dieprooi en Swart

Paasfees - 
Stil Saterdag

15 April 2017
Helder, Goud, Wit

Paasfees - Sondag

16 April 2017
Helder, Goud, Wit

Hemelvaart
Hand 1:115
25 Mei 2017

Epifanie
Fil 2:5-11

1 Januarie 2017
Groen

Kersfees

Joh 3:16
25 Desember 2016

Wit & Goud

Advent

Jes 9:5
Vanaf 1 Desember 2016

Purper en Koningsblou

Advent beteken 
letterlik ‘koms’. 
Ons leef opnuut 
in die wonder van 
die menswording 
van Christus.

Dink aan Jesus se koms 
in die gestalte van ’n 

baba, maar ook aan sy 
tweede koms – wederkoms.

Ons dink aan Christus 
se lewe hier op aarde 

(sy doop, leringe, doen 
en late) tot en met 
Hy die lydenspad 

begin loop het.

Die dag waarop ons die kruisiging 
van Jesus Christus herdenk. 

Hemelvaart herinner ons aan die 
voltooidheid van Jesus se 

verlossingswerk op aarde.  Hy 
vaar op om aan die regterhand 
van God die Vader te regeer en 
verseker daardeur dat ons saam 

met Hom sal regeer.  

Op hierdie dag dink ons aan Christus in 
die graf en daarom is dit ’n dag van stille 
afwagting. Die stilte is nie sonder passie 

nie, maar vol van gespanne afwagting op 
die uitkoms van Christus se worsteling 

met die dood. 

Van die vroegste tye het 
gelowiges mekaar op 

hierdie Sondag met hierdie 
woorde gegroet: “Die Here het 
waarlik opgestaan!” Moenie 
hierdie woorde vandag net 

herhaal nie, maar lewe dit soos 
Jesus!

Paasfees - Heilige Donderdagaand
13 April 2017

Pinkster

Hand 1:8
28 Mei - 4 Junie 2017

Rooi en Goud

Koninkrykstyd

Fil 1:27
Junie - November 2017

Groen

Lydenstyd - Verheerlikingsondag

Matt 17:1-8
26 Februarie - 9 April 2017 

Lydenstyd - Aswoensdag
Ps 103:1-4

1 Maart 2017

Lydenstyd - Palmsondag

Sag 9:9-10
9 April 2017

Lydenstyd is ’n seisoen van 46 dae waarin die 
kerk met vreugde, erns en pyn die versoe-
nende sterwe van Jesus verkondig, deur sy 
lyding in herinnering te roep en daarop te 
reageer in voorbereiding op die Paasfees.

Ons dink terug aan die verheerliking van 
Jesus Christus op die berg. Hier was die 
Godheid en Koningskap van Jesus Christus 
reeds sigbaar. 

Hierdie verheerliking het Jesus Christus se 
lydenstyd ingelei.

Tydens Aswoensdag het 
ons berou en doen 
skuldbelydenis.  Dit is 
deel van ons hertoewyding 
aan God.  

Op Palmsondag word Jesus 
Christus se intog in Jerusalem 
herdenk.  Palmtakke en kruisies 
wat uit palmblare gemaak is, 
speel tradisioneel ’n groot rol in 
die viering van hierdie dag.  

Dit is ’n tyd waar die werk van al drie 
Persone in God gevier word: agter alles 

staan God as Vader, as Skepper en 
Herskepper wie se verlossingsplan deur 

Christus en die Gees waar word. 

Die laaste ete (Avondmaal) van 
Jesus met sy dissipels word 
herdenk, gewoonlik met die 
viering van die Nagmaal. Ons prys 
die Here wat die Lig vir die wêreld 
is. Ons dink aan Christus se 
bittere lyding. Ons noem dit 
vandag Lydensnagmaal.

Die tydperk na Pinkster – 
tot en met Advent – is as
‘gewone’ tyd / Koninkrykstyd
bekend.

Kerkjaarkalender 2017

Visuele konsep voorstelling van kerkjaarkalender deur

NGK Durbanville-Bergsig ©

Bel 021-976 4106 (x107) met navrae. 

Ontwerp: Design A Print

Kerkjaarkalender ook beskikbaar vir gebruik deur ander met nodige erkenning.
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Parowvallei-Oos het ‘n Care Coffee Corner.

Op Vrydag 20 Mei het hierdie gemeente hul eerste Care Coffee 

Corner begin. Vanaf 05:45 word gratis koffie en beskuit vir 

almal wat verby die kerk stap oppad na hul werk toe gegee. 

Hulle noem dit hul eie “fresh expression” om te wys hulle gee om 

vir die gemeenskap

Dr Theo Swart 

vertel dat hulle met 

65 koppies koffie 

begin het, wat later 

145 geword het en 

vandag staan die 

getal op 210 

koppies koffie en 12 

sakke beskuit! Dit 

klink of hulle 

inderdaad verstaan 

wat dit beteken om 

die goeie nuus te 

versprei!

Die NG Kerk het ‘n Oornaghuis

Die NG Kerk se Oornaghuis in Lincolnstraat, Boston, het verlede jaar ‘n klomp 

opknappingswerk gedoen en daar is ook regdeur, binne en buite, geverf. Hulle hoë-

kwaliteit geriewe en die tevredenheid van hulle gaste is vir hulle baie belangrik 

Akkommodasie is deurlopend beskikbaar en mense wat vroeg spring kan selfs vir 

vakansies daar tuisgaan.

Besoek gerus hulle Facebook-blad, 

of kontak Nelia by 021 913 3733 of 

oornaghuis@telkomsa.net

Tableview:                                              

Saameet, soos Jesus sou ...
Reeds die afgelope drie jaar organiseer 

Niel Steyn, predikant van die NG 

Gemeente Table View en betrokke by 

Echo, elke week gemeenskapsetes. 

Elke Maandagaand in die saal van die 

NG Kerk Table View eet gemeentelede 

en hawelose mense saam om dieselfde 

tafels. 

Op 20 November 2016 is kinderregte wêreldwyd 

gevier en ons as Christene kan hierby aansluit deur 

uit te reik na ons land se kinders wat geestelike 

leiding nodig het.

’n Paar CLF produk-idees om kinders se geestelike 

behoeftes aan te spreek:

1. Neem as gemeente of Bybelstudiegroep ‘n groep 

kinders aan by ‘n sopkombuis, speelskool of 

kinderhuis en skenk aan elkeen ‘n eie 

Kinderbybel. Bybels is beskikbaar in 

Afrikaans, Engels, Xhosa, Sotho, 

Zoeloe, Tswana en Pedi.

2. Reik uit na ‘n gemeente in jou 

area en bemagtig hulle met die 

Vertel, vertel! reeks vir 

geloofsvorming vir 

ouderdomsgroep 8-16 jaar. 

Die reeks bestaan uit 5 boeke 

wat fokus op die 

kernwaarhede van die Bybel 

Het jy geweet?

INTERAKSIE 2017 17INTERAKSIE 201716

Lukas 18:16 – 

Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, 

want aan sulkes behoort die Koninkryk van God

Kinders het die reg om veilig, geliefd en geborge te voel; hulle het die reg tot opvoeding 

en die reg dat hulle basiese oorlewingsbehoeftes vervul word, maar hulle het ook die 

reg om te weet en ervaar dat daar ’n Hemelse Vader is wat hulle baie lief het.

asook luistervaardighede en oorvertel van stories. 

Elke boek bevat 30 verhale met gepaardgaande 

vrae en kan dus vir ‘n hele jaar se 

geloofsgroeilesse voorsiening maak. 

3. Bestel gerus van die vele gratis kinderverwante 

pamflette wat onderwerpe soos boelie, gesonde 

lewenskeuses en –waardes, gebed, ens. aanspreek 

en deel dit uit by skole en crèches om kinders 

bewus te maak van regte waardes teenoor al die 

verkeerd wat hulle elke dag sien en beleef.

Jy kan ‘n kind se lewe vir altyd verander 

deur hom/haar aan God bekend te 

stel.

Vir meer inligting oor 

genoemde publikasies besoek 

ons webwerf by 

www.clf.co.za of                                       

skakel 021 873 6964 of                                        

e-pos info@clf.co.za
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Mariëtte Odendaal

AnnaMarie de Klerk lewer haar aanvaardingstoespraak 

tydens die ontvangs van haar eredoktorsgraad van die 

Universiteit Nkhoma, Malawi

Annamarie de Klerk ontvang 

Eredoktorsgraad

Op 20 Augustus het Annamarie de Klerk van 

Maligunde, Malawi, 'n welverdiende 

eredoktorsgraad van die Universiteit van Nkhoma 

ontvang.

Annamarie is op 26 Desember 1946 in die Hantam, 

Calvinia-distrik gebore en is op 'n jong ouderdom 

deur God geroep om Hom voltyds as 'n sendeling te 

dien.

Na voltooiing van haar diplomas in beide 

Maatskaplik en Sending aan die Hugenote Kollege, 

Wellington, het AnnaMarie op 2 Maart 1971 in 

Malawi aangekom – die beloofde land waarheen die 

Here haar geroep het om Hom te dien. Sy het vier 

dae later begin werk en kort daarna het die 

predikant van ons susterskerk (die CCAP) op 

Malingunde, ds Kamphinda, haar God se verbond 

met Sy mense, die Uta Waleza (reënboog), gewys. 

In al ons gemeentes is vroue baie keer

aan die voorpunt van die aktiwiteite - 

vertel ons meer daaroor:

Uitreikprojekte | Funksies | Diensbaarheid

E-pos info en foto’s aan:

Mariëtte - mariette@designaprint.co.za

Wellington-gemeentes deel van Gebedsketting
NJ van As 

Op Maandagaand 31 Oktober 2016  is 'n gebedsketting deur die kerke op Wellington geïnisieer om ons 
afhanklikheid van God te erken en te bid vir wysheid, vrede en verdraagsaamheid op die kampusse, versoening 
tussen mense en vir die regering om wet en orde te handhaaf.
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Met erkenning aan Vrydagnuus
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Dié bevestiging van God se verbond, ook met haar, 

om Hom te dien, het die bron van haar krag geword 

– tot vandag toe.

AnnaMarie het 'n leier in eie reg geword. Haar 

grootste bydrae was veral ten opsigte van die 

onderwys en die ontwikkeling van tegniese 

vaardighede. Sy het ook 'n baie groot bydrae 

gelewer in die ontwikkeling van persoonlike 

potensiaal en vrouebemagtig deur die heropening 

van die Malingunde Women's Training School 

(tans bekend as Malingunde Women's College) 

waar sy as skoolhoof gedien het. Sy was ook die 

projekleier van die KIX (Kinders in Christus) 

Kleuterskool op Malingunde tot vanjaar.

In 2011 het sy 'n Sertifikaat van Erkenning vir 40 

jaar diens van die Nkhoma Sinode ontvang en op 20 

Augustus vanjaar het sy 'n eredoktorsgraad van die 

Universiteit van Nkhoma ontvang.

Vandag bly sy in haar pragtige huis op Malingunde, 

is vlot in Chichewa en dra die Malawiese naam van 

Gogo Nachisale. Mag die Here jou in alle opsigte 

seën, AnnaMarie.

Stuur vir ons ... Gemeentenuus



Mariëtte Odendaal

AnnaMarie de Klerk lewer haar aanvaardingstoespraak 

tydens die ontvangs van haar eredoktorsgraad van die 

Universiteit Nkhoma, Malawi

Annamarie de Klerk ontvang 

Eredoktorsgraad

Op 20 Augustus het Annamarie de Klerk van 

Maligunde, Malawi, 'n welverdiende 

eredoktorsgraad van die Universiteit van Nkhoma 

ontvang.

Annamarie is op 26 Desember 1946 in die Hantam, 

Calvinia-distrik gebore en is op 'n jong ouderdom 

deur God geroep om Hom voltyds as 'n sendeling te 

dien.

Na voltooiing van haar diplomas in beide 

Maatskaplik en Sending aan die Hugenote Kollege, 

Wellington, het AnnaMarie op 2 Maart 1971 in 

Malawi aangekom – die beloofde land waarheen die 

Here haar geroep het om Hom te dien. Sy het vier 

dae later begin werk en kort daarna het die 

predikant van ons susterskerk (die CCAP) op 

Malingunde, ds Kamphinda, haar God se verbond 

met Sy mense, die Uta Waleza (reënboog), gewys. 

In al ons gemeentes is vroue baie keer

aan die voorpunt van die aktiwiteite - 

vertel ons meer daaroor:

Uitreikprojekte | Funksies | Diensbaarheid

E-pos info en foto’s aan:

Mariëtte - mariette@designaprint.co.za

Wellington-gemeentes deel van Gebedsketting
NJ van As 

Op Maandagaand 31 Oktober 2016  is 'n gebedsketting deur die kerke op Wellington geïnisieer om ons 
afhanklikheid van God te erken en te bid vir wysheid, vrede en verdraagsaamheid op die kampusse, versoening 
tussen mense en vir die regering om wet en orde te handhaaf.

Wellington-gemeentes deel van Gebedsketting
NJ van As 

Op Maandagaand 31 Oktober 2016  is 'n gebedsketting deur die kerke op Wellington geïnisieer om ons 
afhanklikheid van God te erken en te bid vir wysheid, vrede en verdraagsaamheid op die kampusse, versoening 
tussen mense en vir die regering om wet en orde te handhaaf.

Met erkenning aan Vrydagnuus
INTERAKSIE 2017 19 INTERAKSIE 201718

Dié bevestiging van God se verbond, ook met haar, 

om Hom te dien, het die bron van haar krag geword 

– tot vandag toe.

AnnaMarie het 'n leier in eie reg geword. Haar 

grootste bydrae was veral ten opsigte van die 

onderwys en die ontwikkeling van tegniese 

vaardighede. Sy het ook 'n baie groot bydrae 

gelewer in die ontwikkeling van persoonlike 

potensiaal en vrouebemagtig deur die heropening 

van die Malingunde Women's Training School 

(tans bekend as Malingunde Women's College) 

waar sy as skoolhoof gedien het. Sy was ook die 

projekleier van die KIX (Kinders in Christus) 

Kleuterskool op Malingunde tot vanjaar.

In 2011 het sy 'n Sertifikaat van Erkenning vir 40 

jaar diens van die Nkhoma Sinode ontvang en op 20 

Augustus vanjaar het sy 'n eredoktorsgraad van die 

Universiteit van Nkhoma ontvang.

Vandag bly sy in haar pragtige huis op Malingunde, 

is vlot in Chichewa en dra die Malawiese naam van 

Gogo Nachisale. Mag die Here jou in alle opsigte 

seën, AnnaMarie.

Stuur vir ons ... Gemeentenuus



INTERAKSIE 201720

Wat is ‘n Pelgrimstog en                       

hoekom loop ons dit?

‚n Pelgrimstog is 'n unieke geestelike                                 

dissipline wat uit die antieke tye kom.                       

Hierdie togte is 'n eeue oue gewoonte van 

Christene uit verskillende tradisies. Vandag is                  

daar weer 'n toename in die gewildheid van 

pelgrimstogte oor die hele wêreld heen.

“In those countries where the various Christian 

Churches – Catholic, Orthodox, Coptic, Protestant 

and Armenian – are well established, there is a deep 

and widespread spiritual rebirth that originates 

beyond the conventional popular religious 

following increasingly attracting a wide selection 

of society”. 

Volgens John Brierley, skrywer van 'n 

verskeidenheid Camino-gidse, het die Camino 

Francés gedeelte van die bekende Camino de 

Santiago pelgrimstog so gewild geraak dat meer as 

216 000 pelgrims dié roete in 2013 gestap het 

(Brierley, 2016, p. 12). Volgens die rekords van die 

katedraal in Santiago de Compostella is dit sowat 

161 000 pelgrims meer as die 55 000 wat die roete in 

2000 voltooi het.

'n Pelgrimsroete het gewoonlik 'n geestelike of 

historiese betekenis en pelgrims stap die tog om tot 

'n herontdekking van een of ander geestelike 

ervaring te kom. Die tog is 'n geestelike avontuur 

waar daar gereis word in tyd en ruimte tussen mite 

en legende, geskiedenis en tradisie, en natuur en 

kultuur. 

Die tog is daar om 'n geestelike dimensie te herwin 

op die eensaamheid van die pad, maar ook in die 

gemeenskap van die pelgrims en die herbergiers 

langs die pad. Pietro Tarallo behandel in sy boek 

byvoorbeeld 33 van die bekendste Christelike 

roetes in Europa, Suid-Amerika en Afrika (Close to 

God: The Holy Places of the Christian Religion, 

2010).

PELGRIMSTOG
van Hoop

PELGRIMSTOG

van Hoop


