Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING

Om dankbaar te wees ...
Julle het waarskynlik al die verhaal gehoor van die
Duitse vroulike predikant, Dorothee Sölle, wat ’n
klompie jare gelede in ’n personderhoud vertel van
al die vernuwing en verandering wat kan plaasvind
as Christus die heerskappy voer in mense se
lewens. Skielik het die persman haar in die rede
geval en gevra: “Doktor, glo u werklik dat mense kan
verander?”
Dit is sekerlik ’n relevante vraag: “Glo ons … werklik
dat mense kan verander?”
En nou praat ek nie van klein en onbelangrike
veranderinge nie, maar wesenlike veranderinge.
Veranderinge wat saak maak. Kan mense wat mekaar haat, versoen word? Kan vasgeloopte, mislukte, verwoeste lewens weer herstel en vernuwe
word? Kan verslaafdes bevry word? Kan families
waarin konflik en ongenaakbaarheid teenoor
mekaar die botoon voer, verander? Kan stukkende,
verbitterde mense heel word?
Glo jy dat so iets kan gebeur?
Ons storie
Ek wil graag ’n klein deeltjie van my en Dolf se
verhaal met julle deel. In 2000 kruis ons twee se
paaie die eerste keer in Stellenbosch. Voor dit was
ek ’n administratiewe klerk in die Polisie en Dolf ’n
siviele ingenieur wat paaie en damme bou. Aan die
einde van 2001 begin ons uitgaan, 2004 raak ons
verloof en 2005 trou ons en in 2006 word Dolf De
Aar toe beroep. Met groot verwagtinge en harte vol
drome vir ons tyd in De Aar en ook vir ons huwelik,
kom ons in De Aar aan.
Na so twee jaar se getroude lewe het ek en Dolf
gedink ons is nou gereed vir kinders en opgewonde
het die wag begin. Ons is nou amper 12 jaar getroud
en kinderloos …
Hierdie pad van kinderloosheid wat ons saam met
God stap, het ons lewens en ons uitkyk op die lewe
integraal verander.
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Kan God stukkende mense heel maak?
Glo jy dat God stukkende mense heel kan maak? Ek
glo dit met my hele hart. Want God het dit vir ons
gedoen. Êrens op hierdie pad het God nie vir ons ’n
baba gegee nie, maar Hy het Homself onvoorwaardelik gegee. En ons kon Hom opnuut, op ’n ander
manier leer ken, nie ’n God wat net daar is wanneer
dit goed gaan nie, maar ’n God wat ons vashou en
ons nooit aan onsself oorlaat nie.
En dit is die geskenk wat ek aan elke vrou wil gee –
God verander dalk nie altyd omstandighede nie,
maar God maak stukkende mense heel, maak nie
saak wat die omstandighede is nie.
Êrens op hierdie pad het ons weer heel geword, het
ons rus en vrede gevind. Rus en vrede wat ek glo,
geen kind vir ons kan gee nie, rus wat net die Vader
wat weet wat ons nodig het, kan gee.
Dankbaar, ten spyte van …
Die wonder wat met my en Dolf gebeur het, is dat
God dit vir ons moontlik gemaak het om dankbaar
te kan leef … selfs ten spyte van. Wanneer ’n mens
vasgevang word in jou seer, is dit al wat jy raaksien.
Maak nie saak hoeveel ander wonderlike goed in
jou lewe is nie, jy fokus op die een ding wat jy nie
het nie. En maak dan die gevolgtrekking dat God
nie so goed vir my is soos ek gedink het Hy behoort
te wees nie. Dis net genade, wanneer God jou oë
begin oopmaak om wyer te sien as dit wat jy nie het
nie.
Ek en Dolf het, ons weet nie presies wanneer of hoe
dit gebeur het nie, maar na jare se worstel met God
en God se besigwees met ons, op ’n dag sommer net
besef hoe gelukkig ons is. Ek is getroud met ’n man
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wat my lief het en vir my baie goed is, ek het mense
en kinders in my lewe wat my lewe vul met
vreugde. Ons het tyd om te studeer en te werk en
allerhande lekker dinge te doen wat ons graag wil.
Ons is so gelukkig, voel uiters geseënd – God is vir
ons oneindig goed.

deurslag gee.” Letterlik beteken dit dat God se vrede
jou probleme moet oplos, jou sorge moet stilmaak,
elke keer in jou lewe die deurslag moet gee.

Daar sal altyd redes wees hoekom ek en jy nie nou
so dankbaar kan wees, soos ons eintlik behoort te
wees nie. Dis mos hoe ons leef, as die eksamen net
eers verby is, of as hierdie skuld net eers afbetaal is
of as hierdie maand by die werk net eers agter die
rug is, as my kind of man of ma net gesond wil raak,
as dit of as dat – DAN … en so gaan ons lewe verby.
Onvergenoegdheid versprei soos suurdeeg na elke
vlak van ’n mens se lewe en verhoudings en dit
maak jou bitter. En dan beleef ons nie die lewe in sy
volheid soos wat God dit vir ons bedoel het nie.

Die vraag is …

Dis wat Paulus vir ons wil leer daar in die tronk:
“Laat toe dat die vrede wat Christus gee, in jou lewe die

Mag jy Hom in hierdie tyd opnuut ontmoet!

Beteken dit nou dat daar geen gemis of leemte
oorbly nie. Nee, dit beteken bloot dat God se vrede
die leemtes vul en draaglik maak.

Wat is daar in jou lewe wat jou daarvan weerhou
om dankbaar te wees?
Wil jy dit nie vandag vir God kom gee nie? Sodat jy
rus kan kry …
Soms gee God nie vir jou alles wat jy vra nie.
En soms gee Hy soveel meer …
Hy gee Homself!
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Ek juig en sing ...

Riana Furniss

My huis is vol blomme wat ek saamgebring
het na my drie dag-hospitaalbesoek.
Ek is vol gate gesteek, vol jodium en barium
gepomp, het vele x-strale en sonars en bloedtoetse agter die rug. Die ergste is die gebrek
aan slaap. Nie een van die baie slim masjiene
kon ’n naam gee vir my pyn nie. Die dokter
ook nie. Ek verlang terug na dokters wat die
menslike liggaam so goed ken dat hulle kon
diagnoseer sonder die opinie van masjiene.
Ek is skaars tuis of die rekeninge stroom in.
Wanneer mens jou motor laat herstel en hy is
vol skete daarna, betaal mens nie voordat die
skeet uitgesorteer is nie. In die mediese wêreld
werk dit nie so nie. Betaal bly die wet van
Transvaal.
My besorgde huisdokter bied aan om my na

VOORSITTER

nog slimmer dokters te verwys. Ek wys dit van die
hand.
Dit het tyd geword om na die Vervaardiger van my
liggaam te gaan. Hy het my immers in my
moederskoot asemrowend, delikaat, wonderlik
aanmekaar geweef. Hy het my in kleur borduur. Hy
ken die bedrading van my lyf, weet hoe
ineengestrengel liggaam, siel en gees is.
Hy is die Groot Geneesheer. Ek voel hoe kalmte
deur my spoel toe ek in sy Troonkamer inkom. Ek
bely dat ek hom nou eers opsoek. Nadat die
mediese wetenskap my teleurgestel het. Ek ervaar
hoe Hy die vrees uit my laat vloei.
Hy lei my deur my gedagtes na mense met kundigheid vir wie Hy geleer het waar spiere loop en hoe
om die seer uit te vryf. Mense wie vir my bid terwyl
hulle hande die skade van jare uitmasseer.
Na twee ure is die pyn wat drie dae soos ’n slagyster
in my rug vasgeslaan het, weg. Ek kan asemhaal. Ek
kan juig en sing. Ek kan slaap.
Dankie Here, dat U aan die kruis vasgeslaan was vir
my pyn. Dankie dat U dit genees het. Dankie vir die
kosbare geskenk van gesondheid wat ek nie elke
dag genoegsaam waardeer nie.
U is steeds Jehova Rapha.
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Moedersdag - wat maak ons daarvan?
Navorsing het gewys dat daar vir Moedersdag naas Kersfees
en Goeie Vrydag, die meeste beplanning in lande soos
Amerika, Brittanje, ens. plaasvind. Dit bring mens by die
vraag: “Hoekom dan?”
Dit blyk dat aangesien baie meer gesinslede gedurende
Moedersdagnaweke naby die huis is en omdat hulle Moeder
spesiaal wil laat voel, hulle ook as familie/groep dan saam met
haar kerk toe gaan.
Aangesien ons dan ook Moedersdag 2017 binnekort vier, kan
gemeentes gerus spesiale aandag aan hul eredienste gee op
hierdie dag wat vanjaar op 14 Mei val. Navorsing het gewys
dat moeders deur al die jare nog die een was wat die meeste
mense in die kerk kry en daarom is dit mos billik om aan haar
op hierdie spesiale dag spesiale aandag te gee deur bv.
eredienste met musiek, ’n boodskap, dalk kinderoptredes,
ens. Enigiets om Mamma spesiaal te laat voel.

Taakspan Vrouebediening,
Die Taakspan Vrouebediening is een van die taakspanne
in die Diensgroep Gemeentebegeleiding.
Vrouebediening help om vroueleierskap in gemeentes
geestelik op te bou en te versorg, asook te motiveer en toe
te rus vir hulle dienswerk in gemeentes en gemeenskappe.

Ons span is: Agter vlnr Gielie Loubser en Nelda Rousseau
Middel: Riana Furniss, Marelise Krige, Yvonne Neethling
Voor: Mariëtte Steyn, Ankia du Plooÿ.
Kontak hierdie bediening by ngkvroue@sun.ac.za

Dit is egter so dat daar ook heelwat vroue is wat om een of
ander rede nie kinders kan hê nie, maar ’n vrou se waarde lê
tog nie in haar moederskap nie. So as dit aanvaarbaar en
spesiaal is om aan moeders aandag te gee, is dit net so
belangrik om ook alle vroue op hierdie dag te seën en
erkenning vir hul bydrae te gee.
Ons weet ook dat sekere familieverhoudinge soms moeilik is
en dat ma’s dikwels ook in die spervuur staan van so ’n
situasie. Baie mense het wonderlike en gelukkige
herinneringe aan hul moeders, maar daar is soms ook baie
hartseer wat kan insluit die dood van ‘n moeder, siekte,
woede agv probleme in die verlede, ens.
Dit sou dus baie gepas wees as gemeentes op sulke spesiale
naweke in hul eredienste spesiaal aandag gee aan belydenisse
van onder andere stories wat uitgeloop het op ’n lewensveranderde verhouding, Dit is ook geleenthede wat gebruik
kan word om nuwe inisiatiewe van barmhartigheid teenoor
vroue wat swaarkry te loods of ‘n nuwe vrouebeweging in die
gemeente te vestig.
Gebruik dan vanjaar om dit waarvoor ons kerk staan, die plek
wat hy aan vroue gee en die belangrikheid van vroue in God
se koninkryk, op een of ander manier uit te beeld.
Vir al die mammas in ons land, wens ons dus ’n pragtige dag
besaai met baie liefde, toe.
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Almatine Leene

‘n Bybel vir vroue
Einde verlede jaar het in Nederland die vrouebybel
uitgekom. In Amerika is die eerste vrouebybel al
100 jaar terug gepubliseer en in Suid-Afrika ken ons
sedert 2012 die “Leefstyl Bybel vir vroue”. Ek het die
voorreg gehad om deel te wees van die kernredaksie
van die Nederlandse vrouebybel. Toe hulle my vra,
het ek wel gewonder of ek die idee van ‘n Bybel vir
vroue ondersteun, want die Bybel is mos vir almal?
Ook uit die reaksies na die publikasie blyk dit dat
mense baie skepties is oor die sogenoemde doelgroepbybel. Hoekom moet daar ‘n Bybel wees net
vir vroue (of mans)? Waar konserwatiewe
christene die vrouebybel sien as feministies, sien
feministe die vrouebybel as konserwatief en stereotipies. Dit geld natuurlik nie net vir die vrouebybel
nie en kan deurgetrek word na byvoorbeeld die
vrouebediening, konferensies, ens. ens. Sluit dit nie
mense uit nie en hou dit stereotipes in stand?
Stereotipes
Vroue is baie verskillend. Daar is vroue wat hou van
kinders oppas, vroue wat werk in die besigheidswêreld, op die straat bly of wat werk as bediendes.
Daar is vroue wat getroud is, wel of geen kinders
het, geskei, weduwee, lesbies of enkellopend. Daar
is net soveel verskille tussen vroue onderling as
tussen mans en vroue. Ja, mans en vroue verskil,
maar vroue onderling verskil net so baie, soos
mense maar almal verskil. En tog sukkel ons daarmee. Ons hou van stereotipes en veralgemenings. In
hoeveel gesprekke gebeur dit nie dat iemand sê: “Ag
ja, ons vroue is mos maar so …” En natuurlik geld
dit ook vir gesprekke oor mans of verskillende
kulture en rasse. Dit is gemaklik om mense in
boksies te plaas, want dan voel dit of ons beheer
het oor hulle of onsself. Maar die waarheid is dat
dit mense tekort doen want jy hoef immers nie
meer moeite te doen om iemand te leer ken nie.

veralgemenings en eerder moeite doen om verhoudings te bou. Juis as mense baie anders is. Dit is
lekker om met mense te kuier wat dieselfde is as jy,
maar dan sien ’n mens minder van die diversiteit
van God se skepping. Die kanse dat jy iets leer van
iemand wat baie anders is, is groot.
In die Bybel vind ons ook baie verskillende vroue:
die wat leiding gee, soos Deborah of Ester. Ons vind
vroue wat kinders grootmaak soos Lea; vroue wat
dien soos Marta; vroue wat siek is. Daar is ‘n groot
verskeidenheid en van almal kan ons iets leer. Die
volmaakte vrou bestaan nie. En tog het hulle een
ding in gemeen, en dit is dat hulle vrou is. Daarom
is dit nie vreemd om ook spesiale aandag te gee aan
vroue, deur ‘n Bybel, bediening of op watter manier
ook al, sonder om hulle in boksies te plaas en om
juis te leer en te sien hoe almal verskil en deur die
Here gebruik word. En dit is iets om te vier. Ons
moenie mekaar sien as kompetisie of mekaar
veroordeel nie.
'n Bybel vir almal
Daar behoort dus niks fout te wees nie met ‘n Bybel
wat gerig is op vroue nie, solank daar ruimte is vir
die diversiteit van vroue. Maar dit kan nooit al
wees nie. Want juis as ons ruimte maak vir diversiteit besef ons dat dit nie net by vroue kan bly nie.
Juis die kerk, die christendom, gee die ruimte waar
niemand uitgesluit kan word op grond van ras,
geslag, kultuur of ouderdom nie. Vroue kan leer by
mans en mans by vroue. Ons is geroepe om saam te
werk, want die Here het vir ons almal, in Adam en
Eva, die roeping gegee om vir die aarde te sorg. Die
Bybel is vir almal bedoel, en ‘n Bybel vir vroue
behoort dit te bevestig.

Verskillende vroue in die Bybel
God het almal van ons uniek geskep en om daardie
rede moet ons oppas met stereotipes en
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Parow-Panorama Gemeente
hou kermis - 3 Maart 2017
Annelie Brits
Kermis 2017 het vroegmiddag afgeskop met kinderpret en ’n teetuin. Die jong stadsjapies het selfs
“bokdrolletjies” ver gespoeg. Heeltemal iets nuuts,
asook bietjie “jiggie” vir ons.
Met orkesmusiek in die agtergrond het ons
gemeente heerlik saamgekuier in die markiestent
en rondom die vure met hoendersosaties en
potjiekos. Al die tradisionele kermisgeregte soos
pannekoek, poeding, kerrie en rys, jaffels, burgers
en lekkergoed was daar om aan te smul.
Pizza, gemaak in ’n pizza-oond, was nuut op die
spyskaart en dit was ’n wonderlike sukses.
Ons kan getuig van ‘n positiewe gees en gesindheid
onder ons mense, en ‘n oorvloed hulp, bydraes en
ondersteuning deur ons lidmate. Alle lof en eer aan
ons Hemelse Vader vir ‘n geseënde kermis.
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Proteahoogte
Aletta Olivier
Proteahoogte gemeente se vroue-Bybelstudie groep
is besig met Bybelstudie oor die Vroue van die
Bybel, na aanleiding van die indeling op ons Vroue
met Vlerke-brosjure.
Ons vind baie baat by elke week se ontmoeting met
een van die Vroue uit die Bybel. Ons gebruik ook
ons gemeente se Logo as agtergrondgedagte:
God ontmoet ons en verander ons vir ander - ons
het dit so bietjie aangepas: God ontmoet ons vroue en
verander ons vir ander – om ‘n verskil te maak.
Ons ervaar dat ons persoonlik groei en verander,
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maar ook geïnspireer word om meer diensbaar
te wees.
Een van die uitvloeisels was om die voorportaal
van die kerk te gebruik om die week se teks uit
te beeld. Hiermee ’n foto van die uitbeelding
van Rom 5:1-11.
Vandag is die behoefte genoem om wyer by
ouer vroue betrokke te raak en is ons besig om
te beplan om een maal per maand ’n tehuis te
gaan besoek en dalk ’n ouer vrou “aan te neem”.
Alle eer aan die Here om so saam met gelowige
vroue te reis.
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Kuilsrivier-Suid – Ek is ‘n vrou ...
Suzette van der Merwe
“Ek is ’n vrou,
Ek is uniek geskep deur God
En ’n plek in hierdie lewe gegee –
’n ruimte om te mag wees.
Die hele wêreld het gewag
Dat ek gebore moet word”
Wow, wow, wow, wat ’n kragtige begin is dit nie
in hierdie gebed/gedig nie !!!
Wat ’n wonderlike ervaring was dit nie om die
woorde te hoor, te lees en te deel met my medegelowige susters nie.
Die Bybelverhaal kon net sowel vandag af gespeel
het.

’n Spesiale band in Christus is gevorm.

Woorde kan nie regtig die reis wat ons met mekaar
ervaar het, beskryf nie (elkeen met haar eie reis en
ook saam) .
Ons kon luister, deel , saam empatie hê met ander,
harte oopmaak en so ook die groei in onsself ervaar.

Ons is opgewonde om dit met ander te deel en saam met die
Bybelvroue op reis te gaan ...
Dankie Esther en Marelise dat julle daar was en ons in die
geloofsreis begelei het.

Fraserburg se nuwe Geloofsgemeenskap: KAMBRO!
Hier is ‘n besondere verhaal oor die seën op ’n
suksesvolle kinderleidingprojek (en evangelisasieorganisasie) van die NG Gemeente Fraserburg.
Kambro, wat in 2009 gestig is met ’n fokus op slegs
30 verwaarloosde kinders, werk tans elke week met
94 kinders en jongmense – en groei steeds! (Onder
meer te danke aan befondsing van sinodale kant.)
Met hulle gestruktureerde klubbedrywighede,
groot drome van ’n splinternuwe ouerbegeleidingsprojek in 2017, werkverskaffing en opleiding, is
hierdie ‘n verhaal van hoop en verandering. Ons
seënwense aan Elize Oosthuizen, Fritz Kotze
(Fraserburg se predikant) en elkeen hierby
betrokke. Op die foto is van die kinders wat
(vreugdevol) geraak word deur hierdie projek.
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WÊRELDBIDDAG VIR VROUE – LANGEBAAN 2017
Annatjie Oosthuizen
Vroue van Langebaan het soos elke jaar, hierdie jaar
weer saam gebid. Van die vroue getuig dat dit vir
hulle persoonlik ‘n hoogtepunt is, omdat hulle die
geleentheid het, nie net om saam vir ons land en ‘n
ander land te bid nie, maar ook vir onsself en ons
eie behoeftes.
Vanjaar voel ons oorweldig met dit wat alles in die
samelewing van elke land gebeur. Ons leef in ’n
wêreld vol geweld, moord en korrupsie – ’n wêreld
waar daar daagliks onreg plaasvind. Die nuus wat
deur die media versprei word, skok ons met sake
waarin mense onregverdig ly, en dit laat ons met ’n
magteloosheid in ons gemoed. Tog glo ons, dat selfs
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óns as instrumente van God gebruik kan word om
op te staan teen die onreg; en veral vir dié wat nie
vir hulself kan praat nie (Spr 31:8)
Maar wanneer die onreg na my en na jou toe kom?
Wanneer hierdie onreg ons gemoedere vul met ‘n
onstuimigheid én magteloosheid, weet ons: Ons het
‘n Hemelse Vader wat ons geestelik paraat maak
om onreg te kan dra. En Hy bevestig dit aan ons in
die woorde van 2 Kor 12:9: “My genade is vir jou
genoeg, want my krag word in swakheid volbring.”
En dis wat ons nodig het in hierdie onregverdige
wêreld!
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VISSIES & BROODJIES BY DIE (LANGEBAAN)-MEER
Annatjie Oosthuizen
Jesus het by geleentheid met sy dissipels vergader
toe duisende mense hulle oorval het om na ’n boodskap van Jesus te kom luister. Dis tydens hierdie
geleentheid, toe dit reeds laat was, dat Jesus sy
dissipels opdrag gegee het om vir al die menigtes
rondom hulle kos te gee. Al kos wat in hulle midde
was, was die 2 vissies en 5 broodjies van ’n seuntjie
wat ook onder die mense was. Jesus het al die duisende mense hiermee gevoed. Langebaan Gemeente
herdenk Jesus se wonderwerk, die vermeerdering
van vissies en broodjies, elke jaar. Die Visbraaidiens het ’n instelling geword wat oor jare in die
gemeente plaasvind en word vroeg in die begin van
elke jaar gehou.
‘n Diens word gereël reg langs die meer, en so word
kosbare herinneringe uit Jesus se tyd, ’n mooi
geleentheid ook vir ons tyd. Gemeentelede bring
tuisgebakte brood en die vissermanne kyk uit vir
harders om te braai. Ons dek tafels waarop ’n feesmaal bedien word vir almal wat die diens bywoon.
Vrugte, dadels, rosyne en droë vrugte word gebruik

om die vis en brood aan te vul en so lyk die tafels
ook mooi. Manne van die gemeente braai die vissies
terwyl alles gereed gemaak word. Intussen word
lofliedere gesing en een van die leraars bring ’n
boodskap.
’n Sterk Suidooster het vanjaar ons planne in die
wiele gery en ons het die diens na ons kerksaal verskuif. ’n Groot getal gemeentelede én besoekers het
dit bygewoon en ons kon baie lekker saamkuier en
-eet nadat die Woord verkondig is. Ander denominasies was deel van hierdie geleentheid en feesmaal.
En wat ‘n groot voorreg was dit nie om mense, nie
net geestelik te voed nie, maar ook liggaamlik! ’n
Besoeker het dankbaar kom sê dat die Here vir hom
goed was om dié diens by te kon woon. Hy was
honger, en dit was sy enigste maaltyd vir die dag ...
Na afloop van so ’n diens dink ons altyd met groot
dankbaarheid terug aan wonders van Jesus wat
vandag nog sigbaar is in ons eie tyd. Ons besef ook
dat ons bevoorreg is om in tye soos dié onverstoord
nog na sy Woord te kan luister.
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Vele hande maak ligte werk!
Wat sal mens sonder 'n span doen. 'n Span

dogter, Nina Tolken, wat die gemeente toespreek.
Sy daag die lidmate uit om betrokke te raak en hand

soos die Bergsigspan?
Alida Vorster
Wanneer ons die ure moet optel en die hoeveelheid
hande wat help, byreken, besef ons hoe ’n

by te sit. Syself is die oggend nog op pad terug van ’n
koorgeleentheid en daarna kom help sy by die
plaasfees, rol ewe pannekoeke. Die jeug stel in dié
geval vir almal ’n voorbeeld en ons is opgewonde dat

astronomiese fees dit was en dít tot eer van sy

ouers hul kinders vroeg leer om uit liefde vir die

Koninkryk.

kerk te help met werk.

Ons is dankbaar vir sy genade en seën oor die dag
en dat ons die gemeenskap kon bedien.

Ons werk met ’n dissipelskapsdoel en dit word
vrylik in die wêreld vertaal met dat ons ’n

Geld val nie uit die lug nie. Iemand moet gewoonlik

geleentheid skep waar gesinne kan kom ontspan en

baie hard werk voordat sente getel kan word.

bietjie wegkom uit die stad se gewoel. Ons het ’n

Dié week het ons soveel stories beleef van mense
wat help en bydraes maak. Ons is dankbaar vir elke
enkele bydrae, groot en klein. Dit sou lekker wees
as ons oor elkeen wat iets doen, kon skryf.

familie-vriendelike fees aangebied en die
gemeenskap met ’n glimlag bedien. Ons praat altyd
van die “koepel van Genade” wat oor die dag
gespan word. In dankbaarheid loof ons God vir die
afgelope tien jaar.

Die jaar is ons geïnspireer deur ’n 11-jarige gemeente-
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JAARLIKSE PLAASFEES
• 40 skaapkoppe wat 12 ure bak
• 700 geel plakkate • 20kg waterblommetjies
• 40 afvalle • 3000 jaffels • 332 hekelblokkies
• 1000 pampoenpoffers • 4000 skaapstertjies
• 6500 pannekoeke • 450m kragkabels
• 6 kragopwekkers • 7 sekuriteitspersoneel
• 48 toilette • ±200 tafels & stoele
• 120 bankies • 150 kafbale
• 300 swartsakke • 110 eksterne stalletjies
• FB reikwydte in een week 70 000 mense
en ±R700 000 se publisiteitswaarde
• Computicketkaartjies
• borge en ongeveer 80 000 feesgangers
oor die afgelope 10 jaar
Dit alles is nog nie eers die plaasfees nie, maar net ’n
gedeelte daarvan.
Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam,
en almal afsonderlik lede van mekaar.
Op die broodsmeer foto is baie gemeentevroue wat
saamwerk om die baie jaffels voor te berei.
INTERAKSIE 2017
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Sonja Basson
Ondersteun ’n ma gedurende die eerste 1 000 dae
van haar kind se ontwikkeling.

Net 'n paar statistieke:
75 000 babas word per jaar in Kaapstad gebore.
2000 sterf nog voor hul eerste verjaarsdag. 10 000
raak agter o.a. as gevolg van goed soos wanvoeding.
40 000 kinders sal nooit die geleentheid kry om
optimaal kognitief of groot motories te ontwikkel
nie. Hulle word ook nie blootgestel aan vroeë
kinderontwikkelings-programme nie. 38 000
kinders sal nie skool klaar maak nie. 25 000 kinders
sal nie ’n permanente werk kry nie. Hierdie
statistieke maak mens hartseer en kwaad.

Die “Eerste 1 000 dae” verwys na die tydperk vanaf
die begin van ’n swangerskap (bevrugting) tot en
met ’n kind se tweede verjaarsdag. Hierdie tydperk
is die belangrikste periode in ’n kind se breinontwikkeling. Dit is alombekend dat wat gedurende
hierdie tydperk plaasvind, ’n kardinale rol speel in
die wyse waarop kinders groei en ontwikkel. ’n
Groot gedeelte van ’n kind se vroeë potensiaal is
direk van sy ma se welstand en dade afhanklik. In
Suid-Afrika is swangerskap en babas grootmaak vir
baie vrouens ’n groot uitdaging. Deur ondersteuning aan hierdie vrouens te verleen, kan daar ’n
groot verskil in die welstand en lewenspotensiaal
van hul baba gemaak word, sowel as in hulle eie
lewens.

Enige persoon kan so groepie begin. Nooi ma’s van
julle gemeente en nooi mammas van die gemeenskap om een keer ’n maand saam te kuier. Daar is
reeds uitgewerkte aktiwiteite om so ’n oggend ’n
sukses te maak. Gemeentes wat tans betrokke is, is:
Vredelust Gemeente, Stilbaai, Wellington-Oos,
Oudtshoorn-Wes, Herold in George.

Ons doen dit deur maandelikse mammaondersteuningsgeleenthede waar hulle gesels, luister, raad gee indien nodig en lekker dinge saam
doen wat bydra tot die ontwikkeling van die baba.

Diaconia Embrace verskaf riglyne, idees vir aktiwiteite, ondersteuning en netwerke om ma’s van
verskillende sosio-ekonomiese agtergronde toe te
laat om ondersteunende verhoudings op te bou.

Die groepies werk saam met die kliniek of enige
gemeenskap waar gemeente tans betrokke is om
swanger/nuwe mammas te identifiseer en te motiveer om deel te word van die Embrace groepie.

Besoek ons webwerf www.diaconia.co.za vir meer
info.
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eerste deel vertel Katrien haar eie verhaal van
seksuele misbruik, die seer om as kinderprostituut
in die hawe uitverhuur te word. Sy deel haar belewenis, maar ook haar vrese, haar emosies, haar vrae
en soeke na oplossings. In die tweede deel van die
boek gee Katrien aan die leser praktiese en stap-vir
stap raad vir die herstelproses. Die volgende temas
word op praktiese wyse hanteer: Waar is God wanneer jy gemolesteer word, die klein dogtertjie in
jou, die hantering van terugflitse, nagmerries en
angsaanvalle, selfaanvaarding, aanvaarding van jou
liggaam, trauma-ontlonting, die rouproses, vergifnis, gesonde grense en die huwelik.
Die hele kwessie van seksuele misbruik word verduidelik aan die hand van ’n inbraak – want word
daar nie maar tydens molestering by ‘n dogtertjielyf ingebreek nie? Hierdie metafoor word deurlopend gebruik en die slagoffer word begelei om die

Cara Blake
Ongeveer een uit elke drie kinders in Suid-Afrika is
blootgestel aan een of ander vorm van seksuele misbruik of trauma. Ek was een van hulle. Toe was ek
nege jaar oud. Vandag is ek veertig. Toe was ek ‘n
dogtertjie wat nog moes pop speel. Vandag is ek ’n

“misdaadtoneel” te gaan besoek, dit op te ruim
(trauma te ontlont) en te rou oor al die verliese wat
gely is. Die fokus verskuif dan na oorwinning, haar
“huisie” word weer mooi gemaak en gesonde grense
en heinings word opgerig.

maatskaplike werker. Een wat vir bykans twintig

Hierdie boek is nie ’n teoretiese handleiding nie.

jaar lank gesoek het na antwoorde.

Die doel is om aan die slagoffer en terapeut prak-

Die Here was vir my onbeskryflik goed. Hy het my
aangeraak en genees – nie oornag nie. Dit was ’n
baie lang pad. En so al met die pad saam, is die boek
Katrienkie - van hawegirl tot lady gebore. Hierdie boek
is bedoel om hoop te gee - ‘n dankie-sê vir Hom wat
my aangeraak het.
Katrienkie is ‘n selfhelp-gids vir vroue wat iewers
in hulle lewe blootgestel was aan seksuele misbruik. Dit is egter ook bedoel om as hulpmiddel te
dien vir terapeute, leraars, maatskaplike werkers ...
enige een wat betrokke is by hulpverlening aan die
slagoffer van seksuele misbruik.

tiese riglyne te gee vir die herstelproses. In my eie
soeke na antwoorde, moes ek vir myself ‘n genesingsplan/model ontwikkel ten einde gesond te
word. Ek pas dit reeds verskeie jare suksesvol toe
op die kinders en volwassenes met wie ek daagliks
in my beroep as maatskaplike werker werk.
Katrienkie is tans beskikbaar by amazon.com en
binnekort ook op Takealot. My ervaring is egter dat
die boek nie die Katrienkies daarbuite bereik nie,
juis omdat dit nie sigbaar is en in plaaslike boekwinkels beskikbaar is nie. My gebed is dat die Here
hierdie boek sal gebruik om leraars toe te rus om
die pad van herstel saam met die slagoffer van

Die boek Katrienkie bestaan uit twee dele. In die

misbruik te stap.
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Teken in op

Pinkstertyd

INTERAKSIE
Kontak Ankia du Plooÿ
Groepe: R60 per jaar vir 4 uitgawes sluit posgeld in.
Enkelinskrywings: R65 per jaar
ngkvroue@sun.ac.za

Houtbaai Gebedstap
In Houtbaai Gemeente is ’n spesiale labirint beskikbaar vir
diegene wat dit in die Pinkstertyd (en andersins) as deel
van ’n gebedstap en meditasie wil gebruik. Die labirint is
oop vir die publiek tussen 09:00 en 16:00.

INTERAKSIE BYDRAES
Interaksie 3/2017
Sperdatum 8 Junie 2017
Ringe: Beaufort-Wes, Bellville, Brackenfell,
Caledon, Calvinia, Clanwilliam, Durbanville
Interaksie 4/2017
Sperdatum 12 September 2017
Ringe: George, Goodwood, Kaapstad, Knysna,
Koeberg, Kuilsrivier
Interaksie 1/2018
Sperdatum 15 November 2017
Ringe: Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl,
Parow, Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes

Pinkster: Vashou in die Geloof
As deel van ’n reeks artikels oor kerk en kuns, kyk André
Bartlett in die e-Kerkbode na ’n skildery met die titel
“Pinkster” deur Emile Nolde.
Hy herinner aan die belangrike waarheid dat Pinkster
gemeenskap skep. Dat ons as gelowiges mekaar moet
vashou in die geloof. (Met dank en erkenning aan
e-Kerkbode).

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 Ankia
‘n e-pos sodat ons jou op ons databasis kan
plaas.

www.vroueweskaap.co.za

ngkvroue@sun.ac.za

Vrouebediening Wes-Kaapland
16

Wil jy ons maandelikse
e-nuusbrief ontvang?
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God se opdrag ...
Ons het in die lig van die uiterste droogtetoestande en waterkorte in
die suidelike deel van ons land, besluit om meer oor die kerk se ecobediening met ons lesers te deel. (Dankie David Botha en Vrydagnuus vir toestemming. Red.)
Hoe kan ‘n Eko-bediening in ‘n gemeente lyk?
Wil julle hê dat gemeentebediening pret en helend moet wees?
Vestig dan ’n eko-bediening! Hiermee bied die Ekotaakspan
praktiese voorstelle vir die vestiging van ’n eko-bediening in jou
gemeente aan.

Hoe kan ’n eko-bediening in ons gemeente lyk?
Integreer “groen kwessies” in die liturgie

handleiding vir die vestiging van ’n herwinningsprogram met kinders is in Engels beskikbaar by
www.recycle-swop-shop.co.za as “start-up
handbook”.) Daar is vreeslik baie oulike idees vir
herwinning op die internet. Soek met “how to do
recycling project” en jy sal verstom staan.

en in die lewe van die gemeente.
•

Wys ‘n Eko-taakspan vir die gemeente aan wat
die aksies beplan en koördineer. (Kies mense met
passie!)

•

Voorbeelde van “groen”-liturgieë in Afrikaans is
as e-boek by Communitas beskikbaar as “Daaglikse Gebedsritmes vir die Week”
(www.communitas.co.za). Preek oor God se verhouding met God se skepping en doen voorbidding vir die omgewing.

•

Integreer ekologiese kwessies in Sondagskool en
katkisasie en bied interaktiewe byeenkomste in
die natuur aan.

•

•

Identifiseer ‘n plek in die natuur naby die gemeente waar agteruitgang en lyding is en beplan
en doen ‘n projek wat herstel en genees. ‘n
Voorbeeld van ‘n ekologiese projek wat die
geleentheid vir lidmate gee om God se liefde
teenoor die natuur prakties uit te leef is by
http://www.arocha.org.za/our-work/therestoration-of-the-kuilsriver/ te sien.
Skep ‘n versamelpunt vir herwinning van papier,
karton, boeke, glas, blik, elektroniese afval, brilrame, ens. en sluit ‘n vennootskap met iemand of
‘n maatskappy wat herwinning doen om die versamelpunt se voorraad op te tel. (’n Goeie gratis

•

Plant inheemse en droogtebestande plante en
bome in die kerktuin. (Gebruik die kundigheid en
gewilligheid wat by lidmate in die gemeente is en
vra raad by ‘n kwekery in u omgewing. ‘n Lys van
kwekerye in die Wes-Kaap wat inheems spesialiseer is by http://www.hotfrog.co.za/find/
indigenous-plants/WC beskikbaar.)

•

Gebruik nasionale en internasionale omgewingsdae/weke soos Wêreldomgewingsdag, Boomplantdag, ens. om bewustheid te kweek en konkrete aksies te neem. (’n Lys met riglyne van
hierdie datums is beskikbaar by http://safcei.org/
significant-dates-of-the-year/ en plakkate word
deur A Rocha SA voorsien by
http://www.arocha.org.za/news/environmentaldays-2017/.)

Steek kers op by gemeentes wat reeds ’n ekobediening het: bv VGK Kuilsrivier Sarepta en NGK
Strand.
David Botha (nms Getuienisaksie Ekotaakspan:
dpbotha2@gmail.com)
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My koolstofvoetspoor
Leef ligter en genesend

waterpype en die geyser

Jou gemeente se eko-taakspan kan die volgende as

•

Installeer sonpanele vir verhitting van water

doelwitte oorweeg:

•

Installeer watertenks en oes die reënwater (Die

•

NGK Wes-Kaap se sinode het in 2015 die

Moedig lidmate aan om meer verantwoordelik te

volgende besluit geneem: “Die Sinode versoek

leef (verminder koolstofvoetspoor), maak planne

gemeentes om watertenke by kerkgeboue en

om te bespaar en help om die onreg te herstel wat

kerksale op te rig. Hierdeur neem ons die leiding

lyding in die skepping veroorsaak.

om die vermorsing en onderbenutting van

•

Die doelwit kan prakties gemaak word:

•

Help lidmate verstaan wat ’n koolstofvoetspoor

reënwater in ons waterskaars land te beveg.”)

is. Vir die berekening van die voetspoor kan u

•

tuin.

hier gaan kyk:
•

http://cap.org.za/calculator/default.asp?pg=

http://www.wwf.org.za/act_now/green_living/at_

Reduce (Verminder gebruik) Reuse (Hergebruik)

home/make_your_own_wormbin/.

Recycle (Herwin) Rethink (Dink Nuut) Repair
•

(Herstel) Refuse (Sê Nee en Weier)
•

•

•

•

Gebruik slegs energie-besparende gloeilampe en
maak meer gebruik van natuurlike lig

•
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Begin gemeentelike saamryklubs, verminder
vervoer na eredienste

Monitor gebruik en stel mikpunte om gebruik te
verminder

Oorweeg die aanplant van ’n gemeentelike
groentetuin om sorg vir die aarde te bevorder.

Oudit die verbruik van hulpbronne soos water en
elektrisiteit

•

Maak kompos van huishoudelike - en
kerkkombuis-afval. WWF gee hier raad:

calculator.
•

Hergebruik gryswater vir die natmaak van die

Gaan loer gerus wat doen NG Lynnwood se
ekologiebediening:
http://www.nglynnwood.co.za/

Skakel die termostaat van die geyser laer, isoleer
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