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GEMEENTENUUS

UITREIKE

Die woord “nuwe” kom volop voor in die Bybel. In Ps 98 roep die digter ons op om               

“’n nuwe lied te sing tot eer van die Here”. Jesus het ook vir ons ‘n nuwe gebod gegee, 

naamlik dat ons mekaar moet liefhê soos wat Hy ons liefgehad het (Joh. 13:34).                                        

Verder beloof Hy ook vir ons ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde.                                                   

Daarom is dit so vertroostend dat ons ook ‘n nuwe jaar met nuwe moed kan ingaan.
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REDAKSIE

Dis darem net ongelooflik hoe vinnig die natuur rondom 

jou verander so direk na die winter. Dis asof die draai 

van die seisoen, mens sommer nuwe lus en energie gee 

en ai is dit nie heerlik nie: Die son begin so vroeg reeds 

skyn! Verandering is natuurlik nie vir almal ewe positief 

nie. Ons kry mense wat bly is as die winter aanbreek, 

ander weer as die somer aanbreek. Iemand het eenkeer 

gesê dat die enigste persoon wat bly is wanneer iets 

verander of omruil, ‘n baba met ‘n nat doek is. 

Hoe jy verandering beleef, lê in jouself. Of jou seisoen-

veranderinge oor werklike seisoene gaan en of dit oor die 

seisoene van jou lewe gaan – alles lê binne jouself. Ek 

dink dit was Covey wat gesê het dat mens geen beheer 

het oor die dinge wat met jou gebeur nie, maar dat jy 

wel beheer het oor hoe jy daarop reageer.

Soms dink ek net, dis makliker gesê as gedoen. Maar, dis 

net so wonderlik dat ‘n mens vreugde kan vind in elke 

seisoen van die lewe – mits jy VREUGDE toelaat om in 

jou lewe te kom. Gryp elke dag!!

Hier uitgawe van Interaksie is ons laaste uitgawe van die 

jaar en daarom is dit ook my voorreg om elkeen wat help 

“skryf” het aan die stories van die afgelope jaar, te 

bedank. Dis egter ook tyd om te besin of ons inhoud nog 

relevant is, of daar iets anders is waaroor ons vroue wil 

lees: Meer gemeentenuus, meer artikels, meer relevante 

info, ens.  Ons het hierdie kwartaal ‘n klompie aktuele 

onderwerpe aangeraak en sê dankie aan o.a. Kerkbode, 

Vrydagnuus en die skrywers wat ons toestemming 

hiertoe gegee het. Ek wag gretig vir jul reaksie hierop.

Van die artikels wat ons hier ingewerk het, is bv die 

artikel van Annelise Wiid oor kindermolestering op p6. 

Moenie verbyblaai nie! 

‘n Einde van die jaar bring natuurlik ook soms die einde 

van ‘n tydperk en so is dit dan ook met ons gereelde 

rubriekskrywer, Pieter van Jaarsveld. Pieter, baie dankie 

vir jou inspirerende artikels. Ons het dit so geniet en so 

baie geleer. Sterkte ook vir jou groot werk.

Ons het vanaf Januarie ook ‘n nuwe skrywer vir gereelde 

artikels – meer daaroor volgende keer.

Van my kant af wil ek elkeen van julle ‘n vreugdevolle 

Feestyd toewens. Tot volgende jaar!

Oktober ... die mooiste, mooiste maand



saam onderneem, aanhoudend en doelbewus mekaar sal 

herinner en wys op die lewende God wat tussen ons 

teenwoordig is.  Dat ons sal aanhou om ruimtes te skep 

waar ons sy goedheid en liefde kan uitleef teenoor 

mekaar en vreemdelinge, teenoor die kerk en die 

skepping.  Dalk moet ons vir mekaar (en ander) hierdie 

nuwe lewensmoontlikhede wees …

Eva se gebed sê dit so mooi:

“Ek gee myself hiervoor,

Ek maak my hart en arms oop

Sodat God nuwe lewe

Deur my kan skep.” 

Kom! Kom leef dit saam met my …
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Sien jy jouself deur ander mense se oë? Is jy gevorm 

deur opinies van ouers, onderwysers, familie, maats? Ek 

het die afgelope tyd 'n wonderlike ontdekking gemaak 

wat ek met jou wil deel.

“In die begin was die Woord en die Woord was by God 

en die Woord was God.” Joh 1.

God is sy Woord.

God het die heelal tot stand gespreek. Die aarde was 

woes en leeg en donker. Die eerste ding wat God geskep 

het was lig. Hy het gesê- LAAT DAAR LIG WEES. As 

ons kyk na die Genesis acoustics sien ons klank (God se 

stem) skep lig en lig skep materie.

God skep dus deur te praat.

God het die mens geskep na sy beeld en gelykenis. As 

God Woord is  en skep deur te praat en ons is na sy 

Beeld geskape beteken dit ons skep ook met  woorde. 

Dit staan in die Bybel (Spreuke 18:21). Dit is ook 

wetenskaplik bewys in Japan. Twee identiese plante is 

in dieselfde omstandighede in aparte vertrekke geplaas. 

Oor een is elke dag gevloek en geskel. Die plantjie is 

dood na 'n paar dae. Oor die ander een is mooi woorde 

gespreek. Die plant het floreer.

Mense se woorde skep dus of lewe of dood. Ons dra 

almal letsels in ons rond as bewyse daarvan.

Maar wie sê God se Woord is ek? 

“U het my in my moederskoot geweef. In kleur 
geborduur. Ek is vreeslik wonderlik en delikaat gemaak. 
'n Meesterstuk van u skepping.” (Ps 139)

“My naam is in u handpalm gegraveer.” (Jes. 49:16)

“Ek is meer as oorwinnaaar deur u wat my liefhet.” 
(Rom. 8:37)

“U onmeetlike, onbeperkte krag is in my.”                      
(Ef. 1:119 + 20)

“Alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. Niks sal my 
ontbreek nie. Ek sal nie bang wees nie.God is lief vir 
my.U sorg vir my.” (Ps 23:4;Ps.1:3;1 Joh. 4:19; Ps 127:2)

Lees verder oor wie jy is in Christus                                           
Jes. 61:10; Sefanja 3:17; 1 Joh. 4:4, 17 + 18 1 Joh. 5:18;            
Ps 8:6; Ps 91:9 - 13; Jos. 1:5 + 9

Dit is wie God sê ek is. Ek is wie God sê ek is. Nie wat 

mense oor my sê nie.

Wie is jy? 

Teken in op 

INTERAKSIE

Kontak Ankia du Plooÿ

ngkvroue@sun.ac.za

Groepe: R60 per jaar vir 4 uitgawes - 

sluit posgeld in.

Enkelinskrywings: R65 per jaar
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... is die laaste tyd baie in my gedagtes. Seker maar 

omdat ek dit oral rondom my sien gebeur in bome wat 

leeg en kaal was en nou in helder groen getooi is, in 

Clivia's wat hulle pragtige oranje haredos uitstoot vir 

almal om te sien en selfs die ou klein gesiggies in ons 

tuin wat penorent staan en opkyk na die son.  Dis asof 

alles besig is om te ontwaak en oor te begin, asof die 

natuur vir ons wil sê: “Kyk na die rykdom van nuwe 

moontlikhede!”

Lente verkondig die hoop dat verandering en vernuwing 

moontlik is.  Dis asof ons ook ontwaak uit ons 

winterslaap en gereed is om opnuut weer 

getransformeer en vernuwe te word.  Ek weet nie 

waarop jy hoop nie of waarin jy dalk vasgeval het 

gedurende die jaar nie, MAAR ek ken die Een wat dit 

kan verander, wat nuwe lewensmoontlikhede bied.

Reeds aan Jesaja beloof die Here: “Moenie net aan die 

vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie”, en dan gee 

Hy hierdie belofte: “Kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit staan 

op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom …”  Soos 'n 

bloeisel wat die belofte dra dat iets nuuts besig is om 

gebore te word, so kom verkondig die natuur dat daar 

nuwe lewensmoontlikhede is, ook vir vasgeloopte 

situasies.  

In sy boek  skryf Nelus Nuwe leiers vir nuwe werklikhede

Niemandt:  “Die begin van diepgaande verandering en 

vernuwing is om die lewende God se goedheid en liefde te 

ervaar.”  Dalk is nuwe lewensmoontlikhede so 

eenvoudig soos dit.  Dat ons, op hierdie reis wat ons 
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Verandering en vernuwing ...
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Ja, ons het nou bykans vir twee jaar saam gesels oor hoe 

'n mens gelukkig kan wees. Dit is vir my nog steeds so 

hartseer as ons daaraan dink dat die meeste mense in 

Suid-Afrika hulself Christene noem en ons is nommer 

113 op die VN se lys van die gelukkigste lande. Iewers 

het ons Christene vergeet dat die Here gesê het dat Hy 

ons geskape het om gelukkig te wees (Joh.10:10)!

Jy onthou mos dat die Bybel gesê het dat as ons ons 

lewe wil verander, moet ons ons gedagtes verander? Ek 

het vir julle genoem oor die reeks van neuroplastisiteit 

wat beteken elke gedagte wat jy herhaal die bedrading 

van jou brein kan verander. Seker een van die 

uitmuntende voorbeelde hiervan is Ellen Langer se 

navorsing met ouer mans. Sy het hulle weggeneem vir 

vyf dae in 1979. Hulle het by die aanvang van die 

navorsing sielkundige toetse afgelê, maar ook fisieke 

toetse ondergaan. Vir die vyf dae het sy hulle net 

geïndoktrineer dat hulle nou in die jaar 1959 leef. Die 

gevolg? Almal van hulle het verjonger. Nie alleen net 

sielkundig nie, maar ook fisiek. Is dit nie ongelooflik hoe 

ons ons gedagtes kan verander en jou hele lewe kan 

verander nie? Jy kan jonger word, maar selfs ook langer 

leef.  

Daarom, aan die einde van die reeks, besluit om elke 

dag iets te sê om die bedrading van jou brein te 

verander. My stelling wat ek elke dag herhaal is: “Ek is 

gelukkig en net goeie goed gaan met my vandag 

gebeur.” Dit is ongelooflik hoe ek deur die genade 

omtrent elke dag 'n ongelooflike gevoel van geluk beleef.

Jy weet mos nou al waarom die Bybel, dink ek, die groot 

klem op positiwiteit gelê het (Fil.4:8)? Die liggaam en 

jou brein, m.a.w. jou gedagtes, is onlosmaaklik aan 

mekaar verbonde. Ek het mos deur die reeks vir jou 

genoem dat as jy negatief is, skei jou liggaam kortisol af 

wat jou moeg maak. Jy kan nie konsentreer nie, jy 

vergeet maklik, dit kan selfs breinskade aanrig.  Onthou 

jy nog dat 'n 5-minuut van negatiwiteit jou 

immuunsisteem vir ses uur lank negatief beïnvloed? Dit 

is dus nie snaaks dat ons na 'n baie negatiewe 

gebeurtenis of gedagtes die volgende week sommer 

griep kry of siek word nie.

Ek hoop dus dat jy in die reeks vir jouself voorgeneem 

het om 'n gelukkige en positiewe lewe te lei!  Onthou 

dit is alles 'n keuse. Slegs 50% van jou geluk is geneties 

bepaald, 10% deur omstandighede maar 40% het jy 

beheer oor!

Lysie van doelwite:

Ons gaan nou die reeks afsluit waar jy uit die volgende 

15 gebiede vir jou doelwitte kan stel wat jou kan help 

om 'n gelukkige en florerende lewe te lei. Jy weet mos 

nou al baie goed dat as jy gelukkig is, skei jou liggaam al 

die positiewe hormone af. Jy is gesonder, leef langer en 

jou verhoudinge is sommer strate beter!  En jy is meer 

suksesvol in alles!  

Jy kan natuurlik nie aan al 15 aandag gee nie, maar dit 

sal jou help om te bepaal wat vir jou belangrik is

(“ 'n Gemiddelde persoon met gemiddelde intelligensie, 

ambisie en opleiding wat duidelike en goed gefokusde 

doelwitte het, kan die briljantste persoon in ons 

samelewing uitstof.”) – Mary Kay Ash

1 Geestelike en godsdienstige: Watter doelwitte kan jy 
hier stel?

2 Vriende

 (“Die lewe moet verryk word deur baie 
vriendskappe. Om lief te hê en om liefgehê te word, 
is die grootste vreugde van ons bestaan.” – Sydney 
Smith) Hoe vaar jy op hierdie terrein van jou lewe?  
Enige doelwitte hier nodig?

3 Liefdesverhouding: Hoe lyk hierdie deel van jou 
lewe? Enige doelwitte om dit op te kikker?

4 Familie en gesin: Is jou gesin dalk 'n gebied wat 
meer aandag nodig het? Meer tyd dalk vir dinge 
saamdoen?

5 Gesondheid en fisieke lewe: Is dit 'n gebied in jou 
lewe waar jy meer doelwitte nodig het?

6 Selfagting: Hoe vaar jy hier?

7 Sosiale verantwoordelikheid: Waaraan kan jy dink?

8 Ontspanning en vermaak: Dit is mos logies dat 
ontspanning en vermaak in almal se programme 
moet wees.  Hoe lyk dit daar by jou?

9 Kreatiwiteit: Is dit iets waaroor jy dalk anders moet 
dink?

10 Leergierigheid: Is dit nie dalk 'n gebied waarop jy 'n 
doelwit kort nie?

11 Finansiële: Jy moet finansiële doelwitte in jou lysie 
insluit. Die feit dat jy weet dat jy op hierdie terrein 
wel goed voorsiening maak, neem net die stres en 
die angs weg en lei tot meer geluk en 
lewensvreugde.

12 Beroep: Hoe gaan jy met jou doelwitte hierdie een 
knak? 

13 Aftrede: Hoe vaar jy in hierdie gebied?

14 Huis: Wat voel jy kan jy doen om jou woning “huis” 
te maak?

15 Buurt: Iets wat jy op hierdie gebied wil doen?

PRIORITISERING VAN JOU DOELWITTE

Jy het nou na 15 terreine van jou lewe gekyk 

wat tot 'n gelukkige lewe kan bydra. Nou is dit 

tyd om te bepaal op watter terreine jy 

spesifieke doelwitte wil stel.

Met die bepaling van jou doelwitte kan jy die 

onderstaande Lewenswiel gebruik. Daar is 15 speke van 

belangrike gebiede in jou lewe wat ons nou net in die 

voorafgaande genoem het. Jy kan natuurlik nog ander 

ook byvoeg wat vir jou belangrik is.

 Gee jou nou op elke speek 'n punt op die skaal Stap 1:

waar “0” beteken jy het groot onvrede oor hierdie gebied 

en “10” algehele tevredenheid. Maak nou 'n kolletjie op 

die speek waar jy dink jy jou bevind, bv. “7” sal beteken 

dat jy redelik tevrede oor hierdie gebied is. 

Stap 2: Verbind nou al die kolletjies en trek 'n soort 

grafiek. Nou kan jy bepaal in watter gebiede jou wiel 

sommer baie pap is!

Stap 3: Bepaal nou die drie gebiede waar jy dink jy 

dringend doelwitte moet stel om jou 'n gelukkiger lewe 

te laat lei.  Hierdie drie hoef nie noodwendig die laagste 

drie te wees nie, maar meer die terreine wat jy dink nou 

aandag nodig het om vir jou 'n gelukkige en florerende 

lewe te waarborg.

GEBIEDE: Doelwitte

1_____________________________________________

2_____________________________________________

3_____________________________________________

Dankie vir die voorreg om saam met jou te kon 

kuier op jou reis na geluk. Mag die Here jou 

daardie lewensvreugde en geluk gee wat alle 

verstand te bowe gaan!

Dink jouself gelukkig!

AKTUEEL

verantwoordelikheid
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uitmuntende voorbeelde hiervan is Ellen Langer se 

navorsing met ouer mans. Sy het hulle weggeneem vir 

vyf dae in 1979. Hulle het by die aanvang van die 

navorsing sielkundige toetse afgelê, maar ook fisieke 

toetse ondergaan. Vir die vyf dae het sy hulle net 

geïndoktrineer dat hulle nou in die jaar 1959 leef. Die 

gevolg? Almal van hulle het verjonger. Nie alleen net 

sielkundig nie, maar ook fisiek. Is dit nie ongelooflik hoe 

ons ons gedagtes kan verander en jou hele lewe kan 

verander nie? Jy kan jonger word, maar selfs ook langer 

leef.  

Daarom, aan die einde van die reeks, besluit om elke 

dag iets te sê om die bedrading van jou brein te 

verander. My stelling wat ek elke dag herhaal is: “Ek is 

gelukkig en net goeie goed gaan met my vandag 

gebeur.” Dit is ongelooflik hoe ek deur die genade 

omtrent elke dag 'n ongelooflike gevoel van geluk beleef.

Jy weet mos nou al waarom die Bybel, dink ek, die groot 

klem op positiwiteit gelê het (Fil.4:8)? Die liggaam en 

jou brein, m.a.w. jou gedagtes, is onlosmaaklik aan 

mekaar verbonde. Ek het mos deur die reeks vir jou 

genoem dat as jy negatief is, skei jou liggaam kortisol af 

wat jou moeg maak. Jy kan nie konsentreer nie, jy 

vergeet maklik, dit kan selfs breinskade aanrig.  Onthou 

jy nog dat 'n 5-minuut van negatiwiteit jou 

immuunsisteem vir ses uur lank negatief beïnvloed? Dit 

is dus nie snaaks dat ons na 'n baie negatiewe 

gebeurtenis of gedagtes die volgende week sommer 

griep kry of siek word nie.

Ek hoop dus dat jy in die reeks vir jouself voorgeneem 

het om 'n gelukkige en positiewe lewe te lei!  Onthou 

dit is alles 'n keuse. Slegs 50% van jou geluk is geneties 

bepaald, 10% deur omstandighede maar 40% het jy 

beheer oor!

Lysie van doelwite:

Ons gaan nou die reeks afsluit waar jy uit die volgende 

15 gebiede vir jou doelwitte kan stel wat jou kan help 

om 'n gelukkige en florerende lewe te lei. Jy weet mos 

nou al baie goed dat as jy gelukkig is, skei jou liggaam al 

die positiewe hormone af. Jy is gesonder, leef langer en 

jou verhoudinge is sommer strate beter!  En jy is meer 

suksesvol in alles!  

Jy kan natuurlik nie aan al 15 aandag gee nie, maar dit 

sal jou help om te bepaal wat vir jou belangrik is

(“ 'n Gemiddelde persoon met gemiddelde intelligensie, 

ambisie en opleiding wat duidelike en goed gefokusde 

doelwitte het, kan die briljantste persoon in ons 

samelewing uitstof.”) – Mary Kay Ash

1 Geestelike en godsdienstige: Watter doelwitte kan jy 
hier stel?

2 Vriende

 (“Die lewe moet verryk word deur baie 
vriendskappe. Om lief te hê en om liefgehê te word, 
is die grootste vreugde van ons bestaan.” – Sydney 
Smith) Hoe vaar jy op hierdie terrein van jou lewe?  
Enige doelwitte hier nodig?

3 Liefdesverhouding: Hoe lyk hierdie deel van jou 
lewe? Enige doelwitte om dit op te kikker?

4 Familie en gesin: Is jou gesin dalk 'n gebied wat 
meer aandag nodig het? Meer tyd dalk vir dinge 
saamdoen?

5 Gesondheid en fisieke lewe: Is dit 'n gebied in jou 
lewe waar jy meer doelwitte nodig het?

6 Selfagting: Hoe vaar jy hier?

7 Sosiale verantwoordelikheid: Waaraan kan jy dink?

8 Ontspanning en vermaak: Dit is mos logies dat 
ontspanning en vermaak in almal se programme 
moet wees.  Hoe lyk dit daar by jou?

9 Kreatiwiteit: Is dit iets waaroor jy dalk anders moet 
dink?

10 Leergierigheid: Is dit nie dalk 'n gebied waarop jy 'n 
doelwit kort nie?

11 Finansiële: Jy moet finansiële doelwitte in jou lysie 
insluit. Die feit dat jy weet dat jy op hierdie terrein 
wel goed voorsiening maak, neem net die stres en 
die angs weg en lei tot meer geluk en 
lewensvreugde.

12 Beroep: Hoe gaan jy met jou doelwitte hierdie een 
knak? 

13 Aftrede: Hoe vaar jy in hierdie gebied?

14 Huis: Wat voel jy kan jy doen om jou woning “huis” 
te maak?

15 Buurt: Iets wat jy op hierdie gebied wil doen?

PRIORITISERING VAN JOU DOELWITTE

Jy het nou na 15 terreine van jou lewe gekyk 

wat tot 'n gelukkige lewe kan bydra. Nou is dit 

tyd om te bepaal op watter terreine jy 

spesifieke doelwitte wil stel.

Met die bepaling van jou doelwitte kan jy die 

onderstaande Lewenswiel gebruik. Daar is 15 speke van 

belangrike gebiede in jou lewe wat ons nou net in die 

voorafgaande genoem het. Jy kan natuurlik nog ander 

ook byvoeg wat vir jou belangrik is.

 Gee jou nou op elke speek 'n punt op die skaal Stap 1:

waar “0” beteken jy het groot onvrede oor hierdie gebied 

en “10” algehele tevredenheid. Maak nou 'n kolletjie op 

die speek waar jy dink jy jou bevind, bv. “7” sal beteken 

dat jy redelik tevrede oor hierdie gebied is. 

Stap 2: Verbind nou al die kolletjies en trek 'n soort 

grafiek. Nou kan jy bepaal in watter gebiede jou wiel 

sommer baie pap is!

Stap 3: Bepaal nou die drie gebiede waar jy dink jy 

dringend doelwitte moet stel om jou 'n gelukkiger lewe 

te laat lei.  Hierdie drie hoef nie noodwendig die laagste 

drie te wees nie, maar meer die terreine wat jy dink nou 

aandag nodig het om vir jou 'n gelukkige en florerende 

lewe te waarborg.

GEBIEDE: Doelwitte

1_____________________________________________

2_____________________________________________

3_____________________________________________

Dankie vir die voorreg om saam met jou te kon 

kuier op jou reis na geluk. Mag die Here jou 

daardie lewensvreugde en geluk gee wat alle 

verstand te bowe gaan!

Dink jouself gelukkig!

AKTUEEL

verantwoordelikheid
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Kara van der Merwe was nooit soos ander kinders nie: Sy 
het kleindag eerder Fiela se kind gekyk as Teletubbies. 

Nou is sy 15. Sy sit haar voet neer teen 
kindermolestering. Annalise Wiid het langs haar gaan 
staan.

Kara wou van altyd af aktrise word – behalwe vir die keer 
toe sy ’n perd wou word, maar dit was oor sy ’n fliek 
gesien het waarin ’n perd die hoofrol speel. Sy’s ook ’n 
gebore filantroop. Op 12 wou sy al ’n veldtog begin om 
kinders te help wat sonder skoene leef. Nou help sy 
kinders op ’n ander, groter, manier.

Kara speel die rol van Carli, die jonger sussie, in Dis ek, 

Anna, die fliekweergawe van Anchien Troskie se 

gelyknamige boek. Die fliek het haar so aangegryp dat 
Kara Sit jou voet neer in Julie 2015 geloods het: ’n 

Bewusmaking- en fondsinsamelingveldtog. Sy wil mense 
aanmoedig om standpunt in te neem teen seksuele 
geweld teen kinders.

Ek, Annalise, wou nie die fliek gaan kyk nie. Ook nie die 
boek lees nie. Die tema ontlok weerstand en aaklige 
emosies in my. Maar wat ’n mens wil vermy, kom lê soms 
ongevraag langs jou: Ek en Kara word genooi om saam op 
te tree by ’n vrouetee van Keimoes se NG gemeente 
Neilersdrift. Vooraf word ons saam bederf met ’n 
pedikuur by ’n wonderlike spa. Armlengte van my af lê 
krulkop, goeie-hart Kara. Ek begin uitvra. 

Carli se storie
“Dit het nie met my gebeur nie,” sê sy heel eerste. Haar 
storie is anders as Carli, haar fliek-karakter, s’n. In die 
fliek werk dit so: Anna se ouers skei. Later sterf haar pa. 
Toe dit gebeur, verloor Anna haar vlugplek, vertel Kara. 
Anna se ma trou toe weer en Carli word uit die tweede 
huwelik gebore.

Die stiefpa molesteer vir Anna. Hy dreig: As jy nie 
stilbly en saamspeel nie, gaan ek dit met Carli ook doen. 
Anna sê wel vir haar ma én vir die dominee. Hulle glo 
haar nie. Help haar nie. Toe Anna swanger word, gaan sy 
weg.

Jare later kom Carli, toe 16, haar soek en konfronteer: 
Hoekom het jy my nie beskerm nie, Anna? Maar Anna 
het gedog sy het! Sy het dan alles verduur en 
“saamgespeel” juis sodat Stiefpa vir Carli moet uitlos! 

Hy het nie. Dié besef is ’n mespunt-oomblik: Ook Carli 
het harder en harder geskree; en niemand het gehelp 
nie.

Dowe ore
Hoeveel kinders se krete val op dowe ore? Die statistiek 
is skrikwekkend, sê Kara. Maar dis eintlik die ding van 
die generasies wat haar gal werk.

“My ouma het vir ons vertel van die onderwyser wat 
hulle gehad het – hy het so aan die meisies gevat. En my 
pa sê by hulle was ’n seun met wie dit ook gebeur het. 
En hier is ek, van ’n volgende generasie en ek sien met 
hoeveel kinders gebeur dit steeds: 3 uit 5 dogters, 2 uit 
5 seuns in Suid-Afrika word aan seksuele molestering 
blootgestel deurdat iemand vir hulle eksplisiete 
materiaal wys, met hulle daaroor praat, aan hulle vat, of 
erger. Dit hou dan nie op nie!”

Haar oë is groot, hartseer. “Ons generasie móét opstaan, 
prontuit sê dis verkeerd, ons voet neersit, praat oor die 
gevolge … Maar ons het die ouer generasies nodig om 
ons daarmee te help!”

Kara het op Potchefstroom grootgeword. Kara home 
school vanjaar, sodat sy tyd kan inruim om by skole en 
ma-en-dogter-tee’s te praat oor Sit jou voet neer.

Vanoggend, voor ons spa-behandeling, het Kara reeds 
vier praatjies by skole in die Keimoes-omgewing 
gelewer. Netnou, as ons klaar is, wag nog drie … Ná sy 
vanoggend by die laerskool gepraat het, het een 
dogtertjie begin huil. Dan weet ’n mens mos. En jy 
wonder hoe gaan sy weer heelword. Wie gaan haar help?

Wyse vrou
Die terapeut se hande wat rustig my voete vryf, herinner 
my aan ’n wyse vrou: Destyds, nadat vriende van my se 
dogtertjie verkrag is, het dié vrou haar skoonheidsalon 
toe geneem: vir ’n rugmassering en manikuur – dat sy 
net weer veilige aanraking kon voel. En mooi hande kan 
sien.

Kara het by Childline gaan werk om meer te leer oor die 
groot taak en noodsaak van opvang en luister en 
heelmaak. “Hulle het al die nodige expertise om kinders 
te help. Ook wonderlike boekies wat spesiaal geskryf is, 
amper soos vir skool – want hulle moet die kinders van 

nuuts af leer wat reg en verkeerd is.

“Ek was geskok om te sien daar is boekies vir 0-2 jaar. 
Ag, jinne, dis sulke klein kindertjies! My eie sussie is 6. 
Maar dit help my. Ek weet hoe ek met haar praat. So, ek 
praat op dieselfde vlak met die kleintjies by laerskole. 
‘Daar was ’n apie en ’n jakkals,’ vertel ek vir hulle. ‘Die 
jakkals was ’n famielievriend. Apie het hom vertrou. 
Eendag sit Jakkals ’n skerp klip onder Apie se arm. 
Steek dit weg, fluister hy, dis ons geheim. Apie kry seer. 
Apie is skaam …’ Ons het ook ’n temaliedjie: The beat of 

our feet.”

Kara praat natuurlik ook met hoërskoolleerders en 
volwassenes. “Dis moeilik. ’n Mens wil niemand bang 
praat nie. Net waarsku. En, ja, soms ook konfronteer. 
Die ou gesegde, ‘kinders moet gesien word, nie gehoor 
nie’ is verkeerd. Kinders móét gehoor word!” Kara is 
kaalvoet, kaalvuis. Maar nie skerp nie. Gevoelig, 
intelligent, inspirerend.

Kara, die spreker, vat die verhoog by Neilersdrift se 
vrouetee. The way she carries herself  vang die gehoor in ’n 

speldval-stilte vas: Sy is ’n versnit van onskuld, kennis, 
vasberadenheid en hoop. Kara praat oënskynlik maklik. 
Kort. Tien minute, toe is sy klaar. En die gehoor is 
anders: Meer ingelig, bemagtig, gereed vir ferm voet-
neersit.

Vals skuld
“Dit is nie jou skuld nie,” beklemtoon sy vir die 

slagoffers. Skaamte en vals skuld word ’n wrede, 
verwikkelde las vir slagoffers. Dit hou hulle gevange, laat 
hulle stilbly. So kom die oortreders skotvry. Slagoffers 
kan egter survivors word deur te praat. Snaaks, die 
woord “survivor” het mos meer woema as oorlewende.

Waar kry Kara woema? Haar wyse ouers het goed gedink 
oor haar filmrol as Carli. Hulle het haar vooraf net sekere 
dele van die draaiboek laat lees. Later eers die volledige 
fliek laat kyk. Hulle help Kara fyntrap op die 
duwweltjiepad: Beskerm waar nodig, troos haar as die 
saamgestelde ellende van baie kinders op baie plekke te 
veel raak.

Oor God sê Kara: “Ek het nooit gevoel ons is ’n gesin 
van net vyf nie. Altyd ses. Hy was nog altyd deel van 
ons. Bid is chat. Terwyl ek koffie maak of hare was. Nie 
formeel nie. Natuurlik, soos asemhaal. Hy is in die 
gehoor as ek met mense praat. Goedkeurend. Ek 
perform nie vir Hom nie. Ons is ’n team. Ek weet God 
voel die slagoffers se pyn. En Hy wil help.”

Hoe voel God oor die oortreders? Daarmee sukkel sy, 

eerlik: “Ek moet nog daaroor dink. Dis moeilik.”

Ja, sy is senuweeagtig voor sy iewers gaan praat. Omdat 
jy op dun ys van teer emosies beweeg? vra ek.

“Nee,” antwoord sy dadelik, “die ys word al hoe dikker 
onder my. Elke keer as ek iewers optree, staan daar meer 
kinders agter my. Ons kollektiewe stem word al hoe 
harder, meer beslis. Dis eerder dat ek senuweeagtig voel 
oor of ek die regte woorde sal kies om die omvang en 
skrikwekkendheid binne tien minute vir die gehoor deur 
te gee. En hulp en hoop vir die kinders.”

Die haas onverwoordbare verklank moeilik.

Gister, by die hoërskool, was daar ’n meisie. Sy het my 
vreeslik styf kom druk na die tyd. Ek weet: Iets in daai 
druk sê dankie – dankie dat jy weet, dat jy verstaan, dat 
jy praat waaroor ek nie kan nie!”

Duidelike stem
Kara is ’n sagte, duidelike stem vir die stemloses. Sy gee 
vir kinders woorde om oor hulle ervaring te kan praat. Sy 
spoor ook ouers en volwassenes aan: Praat met julle 
kinders: voorkomend, beskermend, bevrydend, 
bemagtigend. En as daar molestering was: helend, 
troostend, begrypend. Slegs een uit elke nege kinders 
praat as dit met hulle gebeur het. Sê dit nie alreeds 
genoeg nie? Van die vrees. En die bedreiging wat hulle 
ervaar. Die skaamte, vernedering, die isolasie.

Daarom werk die Sit jou voet neer-beeld so goed. Dit sê 

meer as wat blote woorde kan. Oral waar sy gaan neem 
Kara foto’s van voete. Haar voete saam met celebs, 
slagoffers, kinders. Saam met enigeen wat saam met 
haar voet neersit: Tot hier toe en nie verder nie. Stop 
alle geweld teen kinders. Nou!

Soms skerm mense: My voete lyk nie goed nie, dis 
onversorg; ek kan nie my skoene voor ander uittrek nie. 
Dan vra Kara net: “Dink jy die gemolesteerde kind het 
enigsins ’n keuse gehad oor uittrek of nie?”

Sy weet nie hoe lank sy met die Sit jou voet neer -veldtog 

sal voortgaan nie. Dalk gee sy dit eendag oor aan 
Childline. Maar wat doen sy dan? Sy móét iets doen. 
Onbeteuelbare filantroop. “Die armoede oral om ons – 
het jy gesien daar’s kinders wat sonder skoene skool toe 
kom in minus-temperature,” vra sy, opreg ontroer.

Maar dis anderdag se deuntjie daardie. “Môre,” vertel sy, 
“gaan ek Black Rock toe, naby Hotazel. En die mense 
van Warm Sand soek my ook nog.” Skerp Klip. Hel-
warm: Pynlike plekke om jou voet neer te sit ter wille 
van ander se heelword. (Met toestemming: Kerkbode)

           

Krulkop-Kara sit haar voet neer

AKTUEEL
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Kara van der Merwe was nooit soos ander kinders nie: Sy 
het kleindag eerder Fiela se kind gekyk as Teletubbies. 

Nou is sy 15. Sy sit haar voet neer teen 
kindermolestering. Annalise Wiid het langs haar gaan 
staan.

Kara wou van altyd af aktrise word – behalwe vir die keer 
toe sy ’n perd wou word, maar dit was oor sy ’n fliek 
gesien het waarin ’n perd die hoofrol speel. Sy’s ook ’n 
gebore filantroop. Op 12 wou sy al ’n veldtog begin om 
kinders te help wat sonder skoene leef. Nou help sy 
kinders op ’n ander, groter, manier.

Kara speel die rol van Carli, die jonger sussie, in Dis ek, 

Anna, die fliekweergawe van Anchien Troskie se 

gelyknamige boek. Die fliek het haar so aangegryp dat 
Kara Sit jou voet neer in Julie 2015 geloods het: ’n 

Bewusmaking- en fondsinsamelingveldtog. Sy wil mense 
aanmoedig om standpunt in te neem teen seksuele 
geweld teen kinders.

Ek, Annalise, wou nie die fliek gaan kyk nie. Ook nie die 
boek lees nie. Die tema ontlok weerstand en aaklige 
emosies in my. Maar wat ’n mens wil vermy, kom lê soms 
ongevraag langs jou: Ek en Kara word genooi om saam op 
te tree by ’n vrouetee van Keimoes se NG gemeente 
Neilersdrift. Vooraf word ons saam bederf met ’n 
pedikuur by ’n wonderlike spa. Armlengte van my af lê 
krulkop, goeie-hart Kara. Ek begin uitvra. 

Carli se storie
“Dit het nie met my gebeur nie,” sê sy heel eerste. Haar 
storie is anders as Carli, haar fliek-karakter, s’n. In die 
fliek werk dit so: Anna se ouers skei. Later sterf haar pa. 
Toe dit gebeur, verloor Anna haar vlugplek, vertel Kara. 
Anna se ma trou toe weer en Carli word uit die tweede 
huwelik gebore.

Die stiefpa molesteer vir Anna. Hy dreig: As jy nie 
stilbly en saamspeel nie, gaan ek dit met Carli ook doen. 
Anna sê wel vir haar ma én vir die dominee. Hulle glo 
haar nie. Help haar nie. Toe Anna swanger word, gaan sy 
weg.

Jare later kom Carli, toe 16, haar soek en konfronteer: 
Hoekom het jy my nie beskerm nie, Anna? Maar Anna 
het gedog sy het! Sy het dan alles verduur en 
“saamgespeel” juis sodat Stiefpa vir Carli moet uitlos! 

Hy het nie. Dié besef is ’n mespunt-oomblik: Ook Carli 
het harder en harder geskree; en niemand het gehelp 
nie.

Dowe ore
Hoeveel kinders se krete val op dowe ore? Die statistiek 
is skrikwekkend, sê Kara. Maar dis eintlik die ding van 
die generasies wat haar gal werk.

“My ouma het vir ons vertel van die onderwyser wat 
hulle gehad het – hy het so aan die meisies gevat. En my 
pa sê by hulle was ’n seun met wie dit ook gebeur het. 
En hier is ek, van ’n volgende generasie en ek sien met 
hoeveel kinders gebeur dit steeds: 3 uit 5 dogters, 2 uit 
5 seuns in Suid-Afrika word aan seksuele molestering 
blootgestel deurdat iemand vir hulle eksplisiete 
materiaal wys, met hulle daaroor praat, aan hulle vat, of 
erger. Dit hou dan nie op nie!”

Haar oë is groot, hartseer. “Ons generasie móét opstaan, 
prontuit sê dis verkeerd, ons voet neersit, praat oor die 
gevolge … Maar ons het die ouer generasies nodig om 
ons daarmee te help!”

Kara het op Potchefstroom grootgeword. Kara home 
school vanjaar, sodat sy tyd kan inruim om by skole en 
ma-en-dogter-tee’s te praat oor Sit jou voet neer.

Vanoggend, voor ons spa-behandeling, het Kara reeds 
vier praatjies by skole in die Keimoes-omgewing 
gelewer. Netnou, as ons klaar is, wag nog drie … Ná sy 
vanoggend by die laerskool gepraat het, het een 
dogtertjie begin huil. Dan weet ’n mens mos. En jy 
wonder hoe gaan sy weer heelword. Wie gaan haar help?

Wyse vrou
Die terapeut se hande wat rustig my voete vryf, herinner 
my aan ’n wyse vrou: Destyds, nadat vriende van my se 
dogtertjie verkrag is, het dié vrou haar skoonheidsalon 
toe geneem: vir ’n rugmassering en manikuur – dat sy 
net weer veilige aanraking kon voel. En mooi hande kan 
sien.

Kara het by Childline gaan werk om meer te leer oor die 
groot taak en noodsaak van opvang en luister en 
heelmaak. “Hulle het al die nodige expertise om kinders 
te help. Ook wonderlike boekies wat spesiaal geskryf is, 
amper soos vir skool – want hulle moet die kinders van 

nuuts af leer wat reg en verkeerd is.

“Ek was geskok om te sien daar is boekies vir 0-2 jaar. 
Ag, jinne, dis sulke klein kindertjies! My eie sussie is 6. 
Maar dit help my. Ek weet hoe ek met haar praat. So, ek 
praat op dieselfde vlak met die kleintjies by laerskole. 
‘Daar was ’n apie en ’n jakkals,’ vertel ek vir hulle. ‘Die 
jakkals was ’n famielievriend. Apie het hom vertrou. 
Eendag sit Jakkals ’n skerp klip onder Apie se arm. 
Steek dit weg, fluister hy, dis ons geheim. Apie kry seer. 
Apie is skaam …’ Ons het ook ’n temaliedjie: The beat of 

our feet.”

Kara praat natuurlik ook met hoërskoolleerders en 
volwassenes. “Dis moeilik. ’n Mens wil niemand bang 
praat nie. Net waarsku. En, ja, soms ook konfronteer. 
Die ou gesegde, ‘kinders moet gesien word, nie gehoor 
nie’ is verkeerd. Kinders móét gehoor word!” Kara is 
kaalvoet, kaalvuis. Maar nie skerp nie. Gevoelig, 
intelligent, inspirerend.

Kara, die spreker, vat die verhoog by Neilersdrift se 
vrouetee. The way she carries herself  vang die gehoor in ’n 

speldval-stilte vas: Sy is ’n versnit van onskuld, kennis, 
vasberadenheid en hoop. Kara praat oënskynlik maklik. 
Kort. Tien minute, toe is sy klaar. En die gehoor is 
anders: Meer ingelig, bemagtig, gereed vir ferm voet-
neersit.

Vals skuld
“Dit is nie jou skuld nie,” beklemtoon sy vir die 

slagoffers. Skaamte en vals skuld word ’n wrede, 
verwikkelde las vir slagoffers. Dit hou hulle gevange, laat 
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sal voortgaan nie. Dalk gee sy dit eendag oor aan 
Childline. Maar wat doen sy dan? Sy móét iets doen. 
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Krulkop-Kara sit haar voet neer
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Op 10 September het die jaarlikse lentetee, gereël 

deur die Vrouediens van die Wynberggemeente, 

plaasgevind. Teenwoordig was nie net ons eie 

gemeentelede nie, maar ook besoekers van elders en 

ons spesiale gaste van die Lavender Hill-gemeente 

en Huis Nuweland.

Wynberg hou Lentetee
Die dekor van die kerksaal, asook die tafelversierings in 

goud en oranje, het by ons tema Koningskinders aangepas. 

Met goue kastele teen die mure en klein kroontjies om 

die servette op die tafels is die dames en here (ja, húlle 

was ook welkom) daaraan herinner dat ons almal volgens 

1 Petrus 2 vers 9 “'n uitverkore volk, 'n koninklike 

priesterdom” is. Die gasspreker, dr. Nadine Bowers-Du 

Toit, het met haar inspirerende boodskap, met 'n effense 

wysiging van die tema naamlik Krone en Voorskote, ons nie 

net verseker dat ons uitverkore koningskinders (prinse 

en prinsesse) is nie, maar dat ons ook werkers in sy 

Koninkryk moet wees. 

Die oggend is verder opgevrolik deur twee items deur 

leerders van die Laerskool Simon van der Stel en die 

uitdeel van verrassingspakkies. Die heerlike verversings 

en gesellige samesyn het alles bygedra tot 'n geseënde 

geleentheid. 

Imagine-span daag 

elke gemeente uit!
Die #Imagine nasionale span het vandeesweek 

vergader om oor die pad vorentoe te dink en 

droom. Anriëtte de Ridder vertel: "Ons is 

ongelooflik dankbaar vir die groei wat die 

#Imagine-beweging die afgelope drie jaar beleef 

het (ongeveer 8000 jongmense van 400 dorpe en 

15 denominasies). Ons sal wil sien dat nog meer 

jongmense die geleentheid kry om deel te word 

van die #Imagine-beweging.  

Die nasionale span wil elke gemeente uitdaag om 

'n ander gemeente in jou dorp te nooi om saam 

met jou eie jongmense in 2017 'n #Imagine-fees 

by te woon. Dink aan 'n gemeente uit 'n ander 

kultuurgroep of 'n ander denominasie wat nog nie 

kom nie, of wat dit dalk nie op hul eie kan 

bekostig nie. Hierdie is 'n ideale geleentheid om 

'n brug te bou in jou gemeenskap! Plaas ook nou 

reeds die #Imagine-feeste op jou kerk- en 

skoolalmanak vir 18-20 Maart 2017. "

Navrae: info@imaginemovement.co.za
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Op 13 September 2016 het die Bergsigvroue 'n 

lekker kuieraand gehou met die hoofdoel om God 

met lofprysing te eer vir sy goedheid. Die vroue is 

warm ontvang en soos oudergewoonte is die kerksaal 

pragtig versier om die regte atmosfeer te skep. (Ons 

vroue hou mos maar van mooi dinge.) Marina du 

Toit (lidmaat by Bergsig) het met haar orkes en 

lofprysingspan die samesang gelei. Vrouens het kans 

gekry om in diepe aanbidding te gaan. Die liedjie 

"Smile a while give your face a rest" van vroeër dae 

het regtig die vroue in 'n gemoedelike stemming 

gebring en die week se spanning laat wegsmelt. Die 

mooi tafelversiering met die kerse het ook ons visie 

van Bergsig mooi verteenwoordig: 

Sy ligdraers.

Bergsig se kuieraand
’n Basaartafel is die partytjieweergawe van die 

nagmaalstafel. Dis die kerk se kans om haar ware kleure 

te wys. Sy is toe al die tyd ’n basaartannie. Rojaal met ’n 

skepding in die hand. Haar vermoë tot gasvryheid loop 

soos ’n goeie pannekoekbeslag. Agter ’n vleistafel skrik 

sy nie vir ’n honger vreemdeling nie. Sy sê ja vir enige 

ding wat haar hartsmense by haar aanbring. Elke gebak 

word met dankbaarheid ontvang. Haar liefde vir lekker 

eet is groot. Soos die Liefde-van-haar-lewe, het sy ’n 

swak plek vir vars brood en goeie wyn. 

By haar is selfs die mans tuis. Gemaklik met ’n braaitang 

in die hand, staan hul daar en grap, so asof by ’n 

rugbybraai. Sy leer hulle dat om vir vriende te braai is 

soos om vir God te offer – heilig. Haar soetmosterd en 

tamatiesmoor drup soos doopwater. Sy maak gebreekte 

harte heel met borrie en kaneel. 

Sy het ’n speelse humorsin. Sy kleur haar kuikens die 

kleure van die reënboog in. Sy kan skyfskiet en bokdrol 

spoeg. Haar gebede eggo in kinders wat lag. Die 

poedingtafel skinder stories van haar stuitige kant. Sy is 

allermins asvaal en net so min ’n wit olifant. Sy’t ’n 

droom dat haar mense sal meng –  dat hulle sal wees so 

kleurvol soos die kleinkoekiestafel. 

Vir té lank het die res van die buurt nie hierdie 

feestelike kant van haar gesien nie. Die meeste van die 

tyd was sy ’n besorgde moeder wat gereeld met haar 

kinders geraas het. In haar jong dae het sy meer 

gebulder as getroos. Sy’t hulle probeer dip soos skape, 

eerder as doop soos babas. Sy wou te perfek wees –  

gedink dat die buurvrou sal skinder as sy haar hare 

losmaak en haar kinders toelaat om in die modder te 

speel. Maar deesdae gee sy nie meer om nie. Sy is bevry 

van haar vrees. Sy het haarself die toestemming gegee 

om te baljaar eerder as te bulder. 'n Basaar of 'n nagmaal, 

sy is nou tuis by enige tafel. 

Hierdie naweek hou ons gemeente kerkbasaar. Dit sal 

my eerste een in Wellington wees. Ek het reeds my 

bestelling in vir pannekoek. My suster het jare gelede by 

Prince Alfred Hamlet se basaar haar so vergryp aan ’n 

basaarpoeding, dat ons haar nou nog herinner om te 

waak teen die “versoetings”. So as die gemeente 

Sondagoggend sien ek lyk effe vaal om die kiewe, is dit 

heel moontlik omdat die liefde vir malvapoeding en vla 

diep in die Rossouws se are loop. 

Mag ons in die tye wat kom meer baljaar as bulder. 

Mag ons gebede so opreg wees soos ons 

braaivleisvuurgesprekke. 

Mag ons mense so bont soos basaarkuikens wees. 

En mag ons leef met harte so helend soos kerrie en 

kaneel. 

Sy salf ons met soetmosterd 
en troos ons met kaneel. – Wellington
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Onrus hou week van gebedOnrus hou week van gebed

Sondagaand 14 Augustus was 

'n baie spesiale aand met 

Gladys Cryer van die VGK 

wat voorgegaan het met die 

Woord.  Hul Lofdansegroep 

het ook 'n gebed gedans en 

die Hope Collective Band 

het musiek gemaak.  Baie 

dankie vir almal se bydrae vir 

'n spesiale aand.

Jeanne Els het onlangs ‘n 

wonderlike praatjie gegee by 

die Onrusrivier 

Dienssentrum oor depressie.

Onrusrivier
Tydens die Week van Gebed in 

die hele Hermanus-streek het die 

vroue van die omgewing bymekaar 

gekom by die NG Gemeente 

Onrusrivier om saam te bid.  Wat 

'n besondere geleentheid!  Die 

nuwe pastoor by die VGK 

Hawston, Gladys Cryer, het almal 

verwelkom en die dak het 

behoorlik gelig soos vrouestemme 

saam lofprysing en eer aan God 

gedoen het.  Elsa Marais het 

voorgegaan met 'n boodskap van 

vergifnis en daarna het al die 

vroue geleentheid gehad om hul 

sondes op 'n papiertjie neer te 

skryf en aan 'n houtkruis vas te 

spyker.  God se genade is darem 

groot!  Daarna het die vroue saam 

by verskeie stasies in die 

“Gebedstuin” gaan sit en bid vir 

ons gemeentes, vir ons dorp en vir 

die land.

Dankie Vader vir vroue wat saam 

kan hande vat in eenheid.
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Op Saterdag 17 September het NG Kerk Langebaan se vrouediens 'n 

pragtige leersame en gesellige fondsinsameling aangebied om 'n 

industriële skottelgoedwasser vir die kerksaal aan te koop. 

Trourokke van 1946 tot 2016 is deur vroue en selfs van die bruide self 

gemodelleer. Die bykans 200 gaste kon na elkeen van die trourokke se 

unieke stories luister – die besonderhede van die rok, die maakster, die 

bruid, die bruidegom, die blomme, die onthaal en die eetgoed. 

Die saal was omskep asof vir 'n regte onthaal met blomme en troutafels 

vol eetgoed van toeka tot nou. Verskeie trourokke, troufoto's, kaartjies, 

telegramme en selfs 'n paar ou motors is uitgestal om die oggend verder 

in te kleur. Met brokkies oor blomruikers maak en musikale vermaak 

was daar genoeg om te geniet.

Almal het iets geleer, iets mooi gesien en heerlik gesmul. Dit was 'n 

besonderse oggend waar huwelike gevier is. Ons kon ook stilstaan en 

dink oor ons voorreg om Bruid te wees vir ons Bruidegom.  

Trourokke 
van 
Toeka 
tot Nou
– Langebaan
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tussen 
CSO 
en 
Biblia
Daar bestaan geruime tyd al verwarring oor wie Biblia en 

wie CSO (Christelike Seemans-organisasie) is. 

Betrokkenheid van Evangelie aan Seelui – ook bekend 

as Biblia Hawesending, is 'n ekumeniese 

sendingaktiwiteit waarby veral die NG Kerk, die 

Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die 

Gereformeerde Kerke (GKSA) as konstituerende kerke 

betrokke is, terwyl die CSO (Christelike 

Seemansorganisasie),'n vrye welsynsorganisasie is, wat 

deur die Hervormde Kerk gevestig is.

Hawesending is die bekostigbaarste vorm van sending 

waardeur die kerk 'n verskeidenheid van nasies in die 

verskillende hawens langs ons kuslyn kan bedien – 

sendelinge hoef dus nie na verre lande te gaan nie, maar 

die “sendingveld” kom tot op hul voorstoep! 

 Die bediening van die Evangelie aan Seelui is daarop 

gerig om die kernwaarheid van die evangelie (Joh 3:16) 

aan alle volke en nasies tot aan die einde van die aarde 

in alle tale te verkondig (Matt 28:19 en Hand 1:8).

Hiermee in gedagte, is die probleem in 1977 sterk deur 

die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk en die NG 

Sendingkerk (tans die Verenigende Gereformeerde 

Kerk, VGK) aangespreek. 

Om 'n grondwet en reglement saam te stel ten einde 

aan die bediening offisieel 'n meer interkerklike 

karakter te gee, is talle samesprekings gevoer. Nadat dit 

as 'n interkerklike komitee gekonstitueer is, het dit 

bekend gestaan as Biblia – Evangelie aan Seelui. 

 Ongelukkig, na al die vermoeiende en langdurige 

samesprekings, het die Hervormde Kerk verkies om as 

die meer vrye welsynsorganisasie, Christelike 

Seemansorganisasie (CSO), voort te bestaan en nie deel 

van die vennootskap met die ander kerke te vorm nie. 

Dat beide Biblia en CSO van reformatoriese oortuiging 

in dieselfde skeepswerf apart werk, is nie die ideaal nie. 

Gedurende die afgelope jare was daar van tyd tot tyd 

pogings om die verwarring tussen Biblia en CSO uit te 

skakel deur eenwording (veral deur Biblia) te bepleit – 

ongelukkig sonder sukses. Gevolglik duur die verwarring 

voort. Baie donateurs en kerke dink hulle gee donasies 

aan Biblia terwyl die donasie(s) aan CSO gaan, 

waarskynlik andersom ook. 

Indien u enige donasie aan enige van die bedieninge wil 

gee, en onsekerheid hieromtrent het, is u welkom om 

kontak te maak met Carin Brink, Streekbestuurder van 

Arbeidsbediening by cbrink@kaapkerk.co.za /                                 

083 651 9515
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Op Saterdag 17 September het NG Kerk Langebaan se vrouediens 'n 

pragtige leersame en gesellige fondsinsameling aangebied om 'n 

industriële skottelgoedwasser vir die kerksaal aan te koop. 

Trourokke van 1946 tot 2016 is deur vroue en selfs van die bruide self 

gemodelleer. Die bykans 200 gaste kon na elkeen van die trourokke se 

unieke stories luister – die besonderhede van die rok, die maakster, die 

bruid, die bruidegom, die blomme, die onthaal en die eetgoed. 

Die saal was omskep asof vir 'n regte onthaal met blomme en troutafels 

vol eetgoed van toeka tot nou. Verskeie trourokke, troufoto's, kaartjies, 

telegramme en selfs 'n paar ou motors is uitgestal om die oggend verder 

in te kleur. Met brokkies oor blomruikers maak en musikale vermaak 

was daar genoeg om te geniet.

Almal het iets geleer, iets mooi gesien en heerlik gesmul. Dit was 'n 

besonderse oggend waar huwelike gevier is. Ons kon ook stilstaan en 

dink oor ons voorreg om Bruid te wees vir ons Bruidegom.  

Trourokke 
van 
Toeka 
tot Nou
– Langebaan
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Daar bestaan geruime tyd al verwarring oor wie Biblia en 

wie CSO (Christelike Seemans-organisasie) is. 

Betrokkenheid van Evangelie aan Seelui – ook bekend 

as Biblia Hawesending, is 'n ekumeniese 

sendingaktiwiteit waarby veral die NG Kerk, die 

Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die 

Gereformeerde Kerke (GKSA) as konstituerende kerke 

betrokke is, terwyl die CSO (Christelike 

Seemansorganisasie),'n vrye welsynsorganisasie is, wat 

deur die Hervormde Kerk gevestig is.

Hawesending is die bekostigbaarste vorm van sending 

waardeur die kerk 'n verskeidenheid van nasies in die 

verskillende hawens langs ons kuslyn kan bedien – 

sendelinge hoef dus nie na verre lande te gaan nie, maar 

die “sendingveld” kom tot op hul voorstoep! 

 Die bediening van die Evangelie aan Seelui is daarop 

gerig om die kernwaarheid van die evangelie (Joh 3:16) 

aan alle volke en nasies tot aan die einde van die aarde 

in alle tale te verkondig (Matt 28:19 en Hand 1:8).

Hiermee in gedagte, is die probleem in 1977 sterk deur 

die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk en die NG 

Sendingkerk (tans die Verenigende Gereformeerde 

Kerk, VGK) aangespreek. 

Om 'n grondwet en reglement saam te stel ten einde 

aan die bediening offisieel 'n meer interkerklike 

karakter te gee, is talle samesprekings gevoer. Nadat dit 

as 'n interkerklike komitee gekonstitueer is, het dit 

bekend gestaan as Biblia – Evangelie aan Seelui. 

 Ongelukkig, na al die vermoeiende en langdurige 

samesprekings, het die Hervormde Kerk verkies om as 

die meer vrye welsynsorganisasie, Christelike 

Seemansorganisasie (CSO), voort te bestaan en nie deel 

van die vennootskap met die ander kerke te vorm nie. 

Dat beide Biblia en CSO van reformatoriese oortuiging 

in dieselfde skeepswerf apart werk, is nie die ideaal nie. 

Gedurende die afgelope jare was daar van tyd tot tyd 

pogings om die verwarring tussen Biblia en CSO uit te 

skakel deur eenwording (veral deur Biblia) te bepleit – 

ongelukkig sonder sukses. Gevolglik duur die verwarring 

voort. Baie donateurs en kerke dink hulle gee donasies 

aan Biblia terwyl die donasie(s) aan CSO gaan, 

waarskynlik andersom ook. 

Indien u enige donasie aan enige van die bedieninge wil 

gee, en onsekerheid hieromtrent het, is u welkom om 

kontak te maak met Carin Brink, Streekbestuurder van 

Arbeidsbediening by cbrink@kaapkerk.co.za /                                 
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Ons kleuters is ons land se toekomstige leiers – 
daarom is Vroeëkindontwikkeling so belangrik

Skoolgereedheid begin nie eers in Graad R nie, maar 

reeds met geboorte.  Dit is belangrik dat kinders van 

geboorte af die gevoel van veiligheid en liefde ervaar, 

want die emosionele band tussen ouer en kind vorm die 

basis van toekomstige verhoudings.  Verbale en fisiese 

stimulasie is weer belangrik vir positiewe emosionele 

ontwikkeling.  

As ons uit 'n geestelike oogpunt hierna kyk besef ons 

ook dat vele mense nie hul volle Godgegewe potensiaal 

as mens bereik nie, omdat hulle as kinders nie die regte 

stimulasie en leiding ervaar het nie.

Vroeë Kindontwikkeling staan op die voorgrond in vele 

Sinodes en word daar planne in aksie gestel om 

gemeentes betrokke te maak by crèches en op ander 

maniere.

Wes-Kaap Sinode en Christelike Lektuurfonds het 

hande gevat en 'n pamflet ontwikkel wat gemeentes 

motiveer en leiding gee oor hoe om by VKO betrokke te 

raak.  Bestel gerus daarvan en maak gemeentelede 

bewus van die belangrikheid van VKO.

Die volgende Christelike Lektuurfonds materiaal kan 

benut word om 'n groter VKO impak te maak:

• VKO gemeentepamflet – deel uit by jou gemeente as 

bewusmakingsmiddel

• Bestel die pragtige 2 boeke van die Prayer Power reeks 

– Pregnancy Prayer book en Toddler Prayer book – en 

seën ouers daarmee om reeds van swangerskap af vir 

hul kinders te bid.

• Seën voorskoolse kleingoed van 'n crèche of selfs jou 

eie kinders/kleinkinders met 'n Ja! Kleuterpakket wat 

bestaan uit 5 Bybelstorieboekies met bypassende 

aktiwiteitboek, inkleurboek en kryte.  Die VKO 

element is ook hierby ingewerk deur raad hoe jy die 

eenvoudige stories benut om geloof, syfer- en 

woordvaardighede, luistervaardighede, ens. van die 

kind te ontwikkel.  Hierdie is ook 'n baie oulike 

hulpmiddel vir kleuterkerk.

Vir inligting of bestellings skakel 021 8736964 of e-pos 

by info@clf.co.za


