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sien die goeie in ons raak en snoei elke tak en loot 

wat nie vrug dra nie, terwyl Hy die lote wat wel 

vrug dra, weer en weer snoei sodat dit nog meer 

vrug kan dra.

Metodies en versigtig pluk Hy die sondige neigings 

uit ons lewens om te verhoed dat dit ons verder 

besmet; en Hy gebruik die goeie wat Hy in ons vind 

om sy wil te doen. Dan “verpak” en “verseël” hy ons 

in sy Gees om ons te beskerm en ons “vars” te hou 

totdat Hy ons kan gebruik.

In plaas daarvan om aanhoudend op die slegte en 

vrot en aaklige dele in onsself en ons land te fokus, 

moet ons dalk begin raaksien hoeveel van die goeie 

God ook in ons menswees ingeweef het en hoeveel 

goeie dinge reeds in ons land gebeur het. Ons moet 

leer om na onsself deur God se oë te kyk. Hy sien 

elke blaartjie raak en bepaal of dit die 

moeitewerd is om nog te hou vir sy 

gebruik. 

Ons Interaksie is propvol wonderlike 

en goeie dinge wat God doen, wat God 

se kinders in sy gemeentes doen en ook 

hoe goed Hy sorg vir die 

minderbevoorregtes. Ek hoop 

julle geniet ons vars artikels.

Tot volgende keer!

Mariëtte Steyn
INTERAKSIE 2017

Die afgelope tyd het ‘n paar dinge wat my pad 

gekruis het, nogal ‘n groot indruk op my gemaak en 

baie vrede in my hart gebring. Ek deel graag ietsie 

hiervan met julle: 

• Ons mensdom het ‘n manier om te dink dat alle 

mense soos ons moet dink, reageer, dinge doen, 

na dinge kyk, taal gebruik, ens. Maar onlangs 

by ‘n vriendinne-oggend van ons Vrouebe-

diening hier by Durbanville gemeente het Lize 

Beekman hierdie skets teen die skerm gegooi 

wat my oneindig diep getref het: “God has an 

infinite number of viewing points”.  Laat 

mens nogal dink né!

• Gedurende Pinkster wat ek op Onrus was, het 

ek by Stephan Joubert, wat die dienste gelei 

het, wonderlike dinge oor God en hoe Hy werk-

saam is in ons lewe, gehoor. As mens die drie 

hoofstukke van Habakuk lees, beleef jy nogal 

heelwat dinge wat soortgelyk is aan wat ons 

tans in SA beleef. Die chaos en mense wat 

swaarkry en slegte en verkeerde dinge wat 

gebeur en hoekom doen God nie iets hieraan 

nie? Dan kom God se boodskap vir Habakuk, 

en ook vir ons, baie duidelik: WAG. 

 MAAR ons? Ons wil so graag alles dadelik reg 

hê. Ons raak paniekerig: Die slegte ekonomie, 

die rand val, korrupsie word meer, staats-

kaping, ens. is algemene dinge waarmee ons 

elke dag gebombardeer word. 

• God is nie ‘n Diensverskaffer nie. Hoe dikwels 

soek ons nie God se hulp wanneer ons in nood 

is nie. Dink ons rêrig ons kan op sy knoppie 

druk net as ons swaarkry of in die nood is, 

wanneer brande ‘n dorp feitlik verwoes, wan-

neer damme leeg is of vloede skade aanrig?

Vandag kan ek net sê: “Dankie tog, die Here sien 

nie net die sleg in ons raak nie. Hy besluit nie dis 

beter om die hele “bossiemens” weg te gooi nie. Hy 

God has an infinite number 

of viewing points

1  
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 Ankia du Plooÿ Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING

Watter dae of gebeurtenisse staan vir jou uit?

Hoe was God by dit betrokke?

Wat was vir jou hoogtepunte?

Waarom is dit vir jou 'n hoogtepunt?

Sê vir God dankie dat jy dit kon beleef.

Wat is of was jou laagtepunte in hierdie jaar?

Hoekom is dit vir jou so sleg?

Gee dit opnuut vir God.

Dank God, dat God ook in ons laagste oomblikke 

met ons is.

Dink vooruit

Die volgende helfte van 2017 lê 

nou vir ons voor.  

Jy weet waarvoor jy bang 

is en ook waaroor jy 

opgewonde is.

Gee hierdie tweede 

Ek staan gewoonlik verstom hierdie tyd van die 

jaar.

‘n Halwe jaar is in 'n oogwink verby en nou lê die 

volgende helfte voor …

Dikwels stoomroller ons net voort, sonder om na te 

dink oor dit wat verby is of te om beplan of te 

droom oor dit wat nog kom.  

Daarom, voordat ons die tweede helfte van 2017 

aanpak, is dit nodig dat ons elkeen eers bestek-

opname sal doen. Kom ons kyk saam terug, sodat 

ons ook weer vorentoe kan kyk.  

Raak stil                                                   

Wanneer jy stiltetyd hou, raak stil en rustig en laat 

die Gees toe om jou te wys, wat die Gees van God 

wil hê jy nou moet sien.

Dink terug                                                           

Jy het die eerste helfte van 2017 oorleef en deurleef.

BESTEKOPNAME



helfte van 2017 (en alles wat daarin vir jou wag) oor 

aan God.

Onthou

Wanneer ons onsself oorgee, gee ons onsself nie oor 

in die vergetelheid nie, ons gee ons nie oor sommer 

net aan enige god nie, ons gee onsself oor aan die 

lewende Drie-enige God. Ons bely dit wanneer ons 

sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van 

die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore 

Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is 

uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, 

gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal 

het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat 

opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God,  

die almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om te oordeel dié 

wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige 

Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk; die 

gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die 

opstanding van die vlees en 'n Ewige Lewe. 

Mag jy moed en krag ontvang om die res van die 

jaar aan te pak, want ons hoop lê (in lewe en in 

sterwe) in God alleen!

Ons volgende Roadshow is oppad!!!!

INTERAKSIE 2017 3



Vroue oraloor ons land ervaar diep seer. Hulle rou 

oor kinders, verlore geleenthede, sukkelende 

huwelike en gebroke verhoudings. Hulle is 

ontsteld oor die situasie in ons land: voortslepende 

droogte en kwynende finansies. Hulle worstel met 

mans wat wil besit en regeer en seermaak. Siektes 

in hulle eie lywe en in dié van hulle ouers, mans en 

kinders lê swaar op die kameel se rug.

Dis die prentjie wat by die pasafgelope Vroue-

lessenaar vergadering geskets is.

Ten spyte daarvan bly vroue die as waarom die 

gesin, kerk en gemeenskapslewe draai. Hulle veg in 

die voorste linie van hierdie oorlog teen 'n 

onsigbare vyand. Vreesloos, dapper, vasberade. 

Soekend na nuwe wapens.

Ek wil jou bewus maak van een van die kragtigste 

wapens wat ons het. Dit word beskryf in                  

2 Kronieke 20:21-23. “Vrou van God, neem jou 

posisie in en sing!!!” 

Ja, ek weet dit klink bietjie dwaas en belaglik. Kan 

jy jou indink hoe dwaas dit vir die veggeneraals in 

koning Josefat se leër geklink het toe hy sangers 

voor die vegters laat stelling inneem het! Tog het 

dit gewerk.

Waarom? 'n Mens fokus net op God:

Jy erken jou eie onvermoë. 

Jy vertrou op Hom, terwyl jy Hom loof en eer. 

Iemand het een keer gesê hy dink wanneer ons dit 

Vroue - die as waarom ‘n gesin draai

regkry om ten spyte van krisisse vir God te loof en prys, 

maak Hy die engelekore in die hemel stil en sê: “Luister, my 

kind sing vir my, al kry sy swaar.” Dan kom ontmoet Hy 

jou in jou krisis en Hy veg vir jou en Hy gee die 

oorwinning.   

Sonneblomvrou – lig jou kop op en draai jou gesig na die 

son sodat die Son van Geregtigheid op jou skyn met 

genesing in sy strale.

VOORSITTER

Riana FurnissRiana Furniss

INTERAKSIE 20174

THE LORD 
is my strength 

HE has given me victory. 

THIS IS MY GOD, 
and I will praise Him

Exodus 15:2 

my song; &
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Sosiale media ... ons is aan die gang!

So dit het toe uiteindelik gebeur! 

Ons het julle vertel dat ons binnekort ‘n nuwe webtuiste gaan loods en dat ons meer aktief op sosiale media met julle gaan 
kommunikeer. Dit het alles gedurende Mei gebeur. Ons nooi julle dus hiermee uit om weer ons webtuiste te besoek by 
www.vroueweskaap.co.za en asseblief van ons Facebook-blad te hou by @vroueweskaap. Ons is opgewonde dat ons op 
hierdie wyse met mekaar in kontak kan bly.

Word gerus deel van ons span!!

Een van ons grootste struikelblokke is dat die bestaande 

strukture van die Vrouebediening nie oral meer 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. 

ngkvroue@sun.ac.za

Agter vlnr:  Gielie Loubser en Nelda Rousseau           

Middel:  Riana Furniss, Marelise Krige, Yvonne Neethling                

Voor:  Mariëtte Steyn, Ankia du Plooÿ. 

Het jy geweet van ons maandelikse nuusbrief??
TAAKSPAN
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kon vroue hul harte oopmaak vir mekaar en dieper 

in die binnekante van vrouwees delf. Ons kon stil 

word voor God en leer luister wat Hy vir ons wil 

hê, hoe Hy ons wil bemagtig en hoe ons voluit vir 

Jesus kon leef. 

Na hierdie geloofsreis is die aanwending van 

drieling-groepe verduidelik en ons vroue is 

aangemoedig om 2-3 vriendinne te kry om saam ‘n 

groepie te vorm wat God dieper kan ontdek en wat 

ook hul eie vreugdes, hartseer en wonde kon deel 

met ‘n vriendin wat saam met jou kan bid.

Tydens ons byeenkoms is nuwe vriendskappe 

gesmee en beloftes gemaak vir saamspan en 

saamreis. Die dag was net só die moeitewerd.

Ons was ook bevoorreg om Sondagoggend vir ds 

Ankia du Plooÿ op die preekstoel by Langebaan NG 

Gemeente te hê. Die hele gemeente kon saam stap 

met “Jesus wat die gebreklike vrou op sabbatsdag 

genees”. ‘n Wonderlike tema waarmee die 

Langebaan Gemeente deur haar “sagte” aanslag 

geïnspireer is. 

Vir Langebaan was hierdie besoek van die 

Vrouebediening van Wes-Kaapland ‘n heerlike 

nuwe ervaring en ons harte is opnuut dankbaar vir 

Yvonne Neethling

Die tweede geleentheid op die kalender wat vir 

vroue in die Wes- en Suid-Kaap beplan is, was op 

Saterdag 6 Mei 2017 in Langebaan.

Vroue – oud en jonk – van 10 NG Gemeentes 

vanoor die Weskus-streek het saamgesels oor:

• Dat vroue 'n plek in hierdie lewe het

• Dat vroue gelyk langs ander mag staan

• Dat vroue mense het wat hulle liefhet

• Dat vroue hulle volle menswees kan omarm, en 

• dat God besig is om hulle voor te berei 

Vroegoggend  het almal van oraloor saam koffie 

gedrink. Yvonne het almal welkom geheet. 

Lofprysing het gevolg,  gelei deur ons eie 

taakspanvoorsitter, Riana Furniss. 

Ds Ankia du Plooÿ het d m v 'n terugreis vanuit  

hulle navorsing – Toeka tot Nou – vertel hoe ons 

saam met vroue in ons gemeentes reis.

Nadat ons 11:00 weer saam kon kuier om 'n om 

koppie tee en 'n soetigheidjie  kon ons onder Ankia ,

se leiding verder reis met Vroue met Vlerke  se 

geloofsreis. Rondom Luk 13:1-10 en Eva se gebed 

WESKUS-STREEK SE HUB-BYEENKOMS (ROADSHOW)  
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almal se samewerking en meelewing!

* Vir groepe wat meer wil uitvind oor die drie-

linggroepe, kan Marelise Krige by Bergsig 

gemeente gekontak word: 083 352 5596 / 

marelisekrige@gmail.com

GENADE ONBEGRYPLIK GROOT! 
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Praatjies vul geen gaatjies nie

“Die vrou het baie praatjies.” Dit sê ons gewoonlik 

oor iemand wat nie ophou gesels nie. Baie keer 

bedoel ons dat die praatjies nie eintlik belangrike 

woorde is nie. Praatjies wat nie gaatjies vul nie …

Wat sê jy?                                                                     

Daar is mense wat beweer dat vroue meer praat as 

mans. Dit sou verklaar word deurdat mense meer 

gesels met dogtertjies en eerder speel met seuns. 

Ook sou daar 'n sekere hormoon wees wat vroue 

meer het as mans. Maar resente wetenskaplike na-

vorsing wys dat die verskille glad nie so groot is nie. 

Die vraag moet dalk nie wees hoeveel ons praat nie, 

maar eerder of dit sin maak wat ons sê. Om te 

gesels is heerlik en belangrik, maar daar is ook 'n 

negatiewe kant. Ons kan seermaak met woorde, 

deur die inhoud, maar ook deur ander geen kans te 

gee om hulle opinie te lug nie. Ons vertel iets vir 

iemand waarvan ons nie so seker is of dit waar is 

nie, maar die storie klink dan tog te lekker. Dit 

gebeur so maklik. Of ons maak leë beloftes. Daar-

deur kry ons aandag. Tog is dit meer “praatjies” as 

enigiets anders. En dit dien nie die koninkryk van 

God nie (Jak. 3:1-12). 

Die krag van woorde                                         

Paulus sê in 1 Korintiers 4:20: “Die koninkryk van 

God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar 

van krag.” In die gemeente van Korintiërs was daar 

mense wat gesê het dat Paulus nie weer na hulle toe 

sou kom nie. Dit was nie waar nie, want Paulus het 

beplan om te kom.   

Maar wat beteken die woord “krag” wat daarteen-

oor staan? Die woord “krag” kry ons meer as 

200 keer in die Bybel. Dit is nogals baie. 

Krag verwys na dit wat God doen en sê. In 

God se ryk is daar net woorde van waar-

heid, want Jesus is die Waarheid. Daar 

is geen plek vir praatjies nie. Die waar-

heid staan teenoor ons praatjies wat sê 

dat ons God se liefde moet verdien. 

Dat God nie al ons sondes vergewe 

nie en ons nie aanvaar net soos ons is 

nie. Die Waarheid sê dat al ons 

sondes vergewe is toe ons nog 

sondaars was (Rom. 5:8). Dit is nie praatjies nie, dit 

is woorde wat waar is. Daardie woorde het krag, 

dit verander ons. 

Stap uit die tronk                                                 

Krag lê nie net in woorde van Waarheid nie, maar 

ook in dit wat ons daarmee doen. Die Nederlander, 

Corrie ten Boom, het 'n konsentrasiekamp in die 

tyd van die Tweede Wêreldoorlog oorleef terwyl 

haar suster daar gesterf het. Sy het na die oorlog 

baie rondgereis om oor die Here te vertel en sy het 

pragtige boeke geskryf. In een van haar boeke vertel 

sy van 'n Engelse offisier wat in die tronk gebid het 

of hy nog baie jare in God se Koninkryk mag werk. 

Die Here het toe vir hom gesê hy moet huis toe 

gaan. Hy het vol vertroue na die hek toegestap maar 

die bewaker het vir hom gevra wat hy besig is om te 

doen. Hy sê toe: “Ek staan onder die beskerming 

van die Allerhoogste.” Skielik bring die bewaker die 

Hitlergroet en maak die hek oop, want Adolf Hitler 

het bekend gestaan as die “Allerhoogste”. 'n Paar 

dae later het die offisier Engeland bereik. 

Die woorde van die offisier het krag gehad. Dit is 'n 

wonderwerk wat net kon gebeur omdat hy nie 

praatjies gemaak het nie, maar geglo het in die krag 

van die Waarheid.

In watter tronk sit jy gevange? 

• Die tronk van onwaarhede wat jy glo; 

• Dat jy min werd is; 

• Dat niemand omgee nie;

• Dat jy nie mooi is nie.

En hoe gaan jy uitkom? Deur die Waarheid te praat. 

Die Waarheid waarvan ons in die Bybel lees. Die 

Waarheid wat aan die kruis gesterwe het omdat 

Hy oneindig lief is vir ons. Daardie Waarheid bevry 

jou, maar ook ander. 

Mag dit so wees dat ons bekend staan as Christene, 

as vroue wat nie praatjies het nie, maar wat woorde 

praat wat krag het. 

Hierdie gedeelte is gebaseer op die boek: WAT SÊ JY? 

DAAR IS KRAG IN JOU WOORDE van Liesel Krause-

Wiid en 40 vroue-dominees.

INTERAKSIE 20178
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Mosselbaai se Plaasbediening

“Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie 

geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie 

hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor 

sonder een wat preek?” 

So lees ons in Romeine 10:14, en dis wat Johan en 

Marietjie Boshoff, geestelike werkers van 

Arbeidsbediening Mosselbaai doen waar hulle 

Plaasbediening 10 besoekpunte bedien. Dit vind 

plaas by sentrale punte waar plaasarbeiders van 

verskillende plase saamkom, of op individuele 

plase. 

In die bedieningsarea van Vleesbaai is daar twee 

plase met ongeveer 14 werkers, by Kleinberg is daar 

een plaas met agt werkers, by Herbertsdale is daar 

vier plase met ongeveer 30 werkers, by Ruiterbos is 

daar een plaas met vyf werkers en by Brandwag is 

daar twee plase met ongeveer 18 werkers. Die 

Boshoffs bedien ook in Herbertsdale die laerskool-

koshuis se kombuispersoneel.

Marietjie vertel: “In hierdie bediening kry ons te 

doen met baie onbereikte mense ten opsigte van die 

evangelie en kon ook elkeen wat nog nie 'n Bybel 

gehad het nie van Bybels voorsien. Daar is sekere 

INTERAKSIE 2017 9 

René Potgieter

Die gawe van musiek is ‘n geskenk uit God se hand. 

Wat ‘n voorreg is dit nie om dit met mekaar te deel 

nie. Hierdie voorreg het ons juis Vrydagaand 19 Mei 

by die NG Gemeente Gamkavallei gehad. Wat die 

aand so besonders gemaak het, is dat die twee VGK 

kerke van Beaufort-Wes, VGK Beaufort-Wes-Oos 

Gesamentlike lofprysingaand in Beaufort-Wes

enVGK Ark saam met ons die Here kom loof en 

prys het.

Die lofprysinggroepe van NGK Gamkavallei en die 

twee VG kerke het bymekaar gekom en ‘n aand van 

lofprysing en aanbidding gehou. Ons het saamge-

bid, saam die Here geloof en geprys. Mense kon 

hulle getuienis deel van God se werk in hulle 

lewens. Saam het ons God se naam verheerlik, on-

geag kleur of taal.

Deure tussen NGK en VGK is op ‘n wonderbaarlike 

manier weer deur God geopen. Al die eer aan God 

wat wonders doen ver bokant ons begrip en ver-

stand.

tye goeie meelewing en wanneer vrae gevra word, is 

daar goeie reaksie.

“Maatskaplike behoeftes word ook gereeld 

aangespreek, veral ten opsigte van drank- en 

dwelmmisbruik. Van die boere het ons ook al 

gekontak in noodsituasies wanneer werkers 

geestelike hulp nodig gehad het,” vertel hulle.

Vir die Boshoffs is hul verskeie bedieninge hul 

lewensroeping: “Dis 'n groot voorreg, maar ook 'n 

baie groot verantwoordelikheid.”

Kontak Johan en Marietjie Boshoff by 

mmeb61@gmail.com vir meer inligting.

Erkenning: Arbeidsbediening Nuusbrief 2017



Durbanville hou Vroue-oggend met Lize Beekman 27 Mei 2017 
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Carollize Laing

Daar is besluit om in 2017 die gemeente se vroue-

bediening 'n nuwe baadjie aan te trek. Ons visie 

met Durbanville Gemeente se vrouebediening is om 

in die eerste plek 'n platform te skep vir vroue om 

hulleself uit te leef, hulle blydskap en hartseer met 

mekaar te deel, en saam met mekaar Jesus te loof en 

aanbid.  Ons raak so besig en vasgevang in ons 

daaglikse lewe dat ons 

spesiale moeite moet 

maak om stil te raak.

Dis om hierdie rede dat 

die vrouebediening se 

eerste projek 

was om 'n 

kuiergeleent-

heid te reël 

vir 

ons dames. Oud en jonk het opgedaag vir hierdie 

geleentheid.

Ons was ongelooflik bevoorreg om die oggend saam 

met Lize Beekman te kon deel.  Haar storie van ver-

lies is iets waarmee meeste van ons kan identifiseer.  

Haar openlikheid en eerlikheid ten opsigte van haar 

struweling om die verlies te hanteer, en hoe sy uit-

eindelik vrede en rustigheid by God gevind het, het 

ons almal diep geraak.

Haar tekeninge was vir haar 'n uitlaatklep toe haar 

stem nie wou saamwerk nie, toe musiek nie vir haar 

bereikbaar was nie.  Lize het geen idee gehad dat 

dit wat sy een nag begin teken het, 'n naam het nie.  

Sy teken die mooiste Mandalas (simmetriese 

patrone in sirkelvorm) en wat my regtig diep getref 

het, is dat die eintlike ontwerper van hierdie kuns-

vorm ons Vader self was.  Dit is oral in die skepping 

te sien – kyk maar na 'n madeliefie of 'n naartjie of 

kiwivrug wat middeldeur gesny is.

Natuurlik het Lize ons ook vermaak met van haar 

pragtige liedjies – lirieke wat soos poësie klink, 'n 

stem wat rustigheid en kalmte bring.

Ek dink wat my die meeste van haar getref het was 

haar rustigheid, sy straal werklik 'n vrede uit wat 

almal rondom haar rustig maak, wat maak dat jy 

sommer net langs haar wil sit en kuier.

Wat ‘n wonderlike ervaring was dit nie!!



11INTERAKSIE 2017



INTERAKSIE 201712

Riversdal se Goedvoelstories

Cornell Pfaff

NG Riversdal-Wes het ‘n boekie saamgestel wat 

bestaan uit ‘n wye verskeidenheid getuienisse na 

die verwoestende brande in hulle distrik. 

Soos ‘n goue draad loop een boodskap deur 

verreweg die meeste van hierdie stories: God is 

getrou. Van ‘n jong man wat getuig hoe hy van 

kelner tot ingenieur gevorder het, tot ‘n vrou wat 

daagliks moet ryloop tussen Albertinia en 

Riversdal, is hier talle goedvoelstories wat as 

bemoediging vir ander kan dien. 

In die woorde van Jesaja 41:10: “Moenie bang wees 

nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek 

is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou 

vas, met my eie hand red Ek jou.” 
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Citrusdal

VROUEKAMP met LIZETTE JANSE VAN RENSBURG 

So het ons vroue die naweek ervaar: 

"Ek is so bly ek het na die stemmetjie in my binneste geluister. 

Al’s was so perfek en almal was so spontaan. 

Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. 

Die wonderlike getuienis van Lizette laat my weereens besef 

hoe spesiaal is ons vir God ten spyte van ons foute …" 

Baie dankie vir ‘n wonderlike naweek. 

Ons is vir mekaar gegee en dit maak ons baie bevoorreg …" 

Nicole Visser

Die naweek van 24 en 25 Februarie 2017 het ‘n 

groep van 28 vrouens die voorreg gehad om ‘n 

vrouekamp by te woon aangebied deur VIX (Vroue 

in Christus). Ons spreker was die ongelooike, 

Lizette Janse van Rensburg, wat aan die einde van 

die naweek as ‘n vriendin daar weg is. 

Ons mening is: Geen vrouekamp is suksesvol 

sonder ‘n boks tissues en genoeg drukkies om uit te 

deel nie … 
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La Rochelle reis met Vroue met Vlerke se geloofsreis ...
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Suzaan Hamman

Op Saterdag 10 Junie was dit die gemeente van La 

Rochelle, Bellville, se beurt om die Vroue met 

Vlerke geloofsreis te ervaar. En hoe geseënd was dit 

nie! Net te veel om alles te vertel.

Ons het ‘n heerlike ontbyt geniet en is geseën met 

geskenkpakkies. Elke vrou het twee pakkies op 

haar stoel ontvang. Een vir haarself en een wat sy 

êrens moet gaan weggee. Wat ‘n pragtige idee!!!

Nadat die dames saam met ou en nuwe vriendinne 

gekuier het, het ons die Here deur lofprysing 

aanbid. Ons kon eers heerlik saamsing met liedere 

soos Hoe groot is U, Genade Onbeskryik Groot 

en die Oorwinningslied. Aan die hand van Lukas 

13: 10-17 is die geloofsreis van die oggend begin 

onder leiding van Ankia du Plooy.

Om weer die boodskap te hoor dat elke vrou uniek 

geskep is, elk met haar eie gawes, uitdagings, lief en 

leed was inspirerend en bevrydend. Dat ons 

vrouens 'n spesiale band deel en mekaar moet 

ondersteun, opbou, bemoedig en na mekaar moet 

luister, is weer bevestig.

Ons is dankbaar vir die voorreg wat ons gehad het 

en net so seker soos die reën wat ons deur die 

vensters kon sien val, net so seker het die Gees van 

God deur elke vrou beweeg. Hy het op sy unieke 

manier met elkeen gewerk sodat ons as Vroue met 

Vlerke kan leef.

Mag die Vrouebedieningspan van Wes-Kaapland 

van krag tot krag gaan met die aanbied van die 

Vroue met Vlerke geloofsreis.
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INTERAKSIE BYDRAES

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

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

Ons rekening besonderhede is:

NEDBANK

Rekeningnaam: NG Kerk in SA 

Die takkode is: 123 209 of 

12320900 vir banke wat 8 syfers vereis.

Vrouelidmate se rekeningnr is: 1135 899 827

Kom saam met ons op 'n 

Vroue met Vlerke Geloofsreis!

Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil 

vroue help om God self te hoor saam 

met ander vroue. Ons glo dat ons God 

hoor as ons luisterend die Bybel lees, 

en dit wat ons hoor met geloofs-

vriendinne deel. Vir meer inligting oor  

Vroue met Vlerke, besoek 

www.vroueweskaap.co.za
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Hierdie is ’n landswye veldtog wat PEN, MES, 

Isinkwa Setheku en Torings van Hoop in same-

werking met verskeie kerke, welsynsorganisasies, 

RSG, KykNet en verskeie koerante aanbied om die 

nood in ons land gedurende winter aan te spreek. 

Die fokus het geval op verskeie stede soos Pretoria, 

Johannesburg, Kaapstad, Durban, Port Elizabeth en 

Bloemfontein, asook kleiner dorpe wat deel vorm 

van Winterhoop. 

Regoor die land kan mense betrokke raak deur 

o.a.

•  Finansiële bydraes 

•  Klere in goeie kondisie 

•  Winter benodighede (serpe, musse ("beanies"), 

warm ("thermal") onderklere, baadjies, oorjasse, 

handskoene, kouse, ens). 

•  Komberse 

•  Nie-bederfbare voedsel en maaltyd-koepons 

Indien iemand belangstel om in die toekoms 

hierby betrokke te wees, kan

Clarina Hanekom by 021 949 8736 / 074 692 1247 / 

prcapetown@mes.org.za / winterhoop.org.za 

gekontak word

Die 17de Winterhoop Veldtog is weer vanjaar van 1 tot 30 Junie uitgerol. 

#HopeIsHere #GiveHopeGiveWarmth

Rekeningnaam WINTERHOOP 

Bank ABSA 

Takkode 632004 

Rekeningtipe Spaar 

Rekeningnommer 906 892 5251
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BADISA SE POPPIE-PROJEK 
bied ondersteuning aan duisende mishandelde kinders

vestig, asook die gemeenskap te mobiliseer om ge-
valle aan te meld. Dit skep ook 'n gunstige 
assosiasie van kinderbeskermingsdienste onder 
donateurs.

Bogenoemde doelwitte vind by Badisa se algehele 
organisasiedoelwitte aansluiting, met inbegrip van 
die implementering van maatskaplikewelsyns-
dienste, asook die vestiging, versterking en instand-
houding van Badisa se verhouding met gemeentes 
en die implementering van 'n bemarking- en 
kommunikasiestrategie sodat die publiek, kerke en 
ander belanghebbendes betrokke sal raak by die 
maatskaplike ontwikkeling van gemeenskappe. 

Die funksionele voordele sluit in:

• Beskerming van kinders en versterking van 
gesinne

• Poppies word gebruik om bewusmaking, 
opleiding van ouers, onderwysers en kinders te   

• bewerkstellig deurdat hulle hulself kan vereen-
selwig met die produk en gekose uitkomste.

• Kinders wat volgens hul potensiaal kan ont-
wikkel en wie se regte beskerm en op voort-
gebou word

• Gesonde gemeenskappe, vooruitgang en 'n 
beter toekoms

Badisa se Kinderbeskermingspoppies verteenwoor-
dig dus kinders en hulle verhale wat daagliks aan 
ons harte raak – kinders wie se menswees deur on-
gunstige omstandighede gestrem word. Hulle stap 
'n opdraande paadjie – sommige selfs al voor hulle 
geboorte.

Is dit nie tyd dat ouers, skole, kerke en die gemeen-
skap saam staan om ons kinders te beveilig nie? 
Kom droom en werk saam met ons om 'n beter toe-
koms vir die kinders in ons gemeenskappe te be-
werkstellig. 

Kontak Badisa by info@badisa.org.za indien u wil 
betrokke raak of volg die gesprek op sosiale media 
by @BadisaCharity en gesels saam deur #Badisa 
#kinderbeskerming, #ChildProtection en 
#Badisapoppies te gebruik.  

Annemarie Bezuidenhout

Statistiek toon dat Badisa gedurende die afgelope 

jaar beskerming aan 23 977 kinders gebied het, 

waarvan 657 mishandel, 511 seksueel mishandel en 

2 235 verwaarloos was. Dit sluit ook 171 straat-

kinders, 493 verlate kinders en 422 weeskinders in. 

’n Noemenswaardige bevinding is dat 3 452 van 
hierdie ouers te kort skiet wat basiese ouerskaps-
vaardighede betref.

Badisa se poppies maak kinderbeskerming toe-
ganklik. Hierdie jaar loods Badisa die Poppie-
projek onder al hul maatskaplike dienskantore in 
drie verskillende provinsies ten einde as simbo-
liese projek van hul dienslewering in die kinderbe-
skermingsfeer te dien. Die projek bestaan uit hand-
gemaakte lappoppe, yskasmagnete, sleutelhouers 
en geskenkpapier wat gebruik word om werklike 
kinders  uit te beeld en verteenwoordig ook die 
potensiaal, drome en gunstige uitkomste wat maat-
skaplike dienslewering teweegbring. Die poppies 
vertel verder die stories van noodsaaklike diens-
lewering wat deur maatskaplike werkers gelewer 
word. Dit sluit in: 

• Risiko-assessering van kinders en families waar 
mishandeling, verwaarlosing, verlating of 
misbruik gerapporteer word. 

• Implementering van die statutêre prosesse waar 
kinders sorg en beskerming benodig en waar 
dit in die beste belang van die kind is. 

• Ondersteuning en implementering van statutêre 
hofbevele.

• Plasing van kinders in alternatiewe sorg, naam-
lik pleegsorg, kindersorg- en/of jeugsentrums of 
aanneming. 

• Nasorgdienste aan kinders wat in alternatiewe 
sorg geplaas is. 

• Identifisering van areas om gesinne te versterk 
en hereniging te laat geskied.

Die projek het ten doel om bewusmaking van 
kinderbeskerming en kinders se regte onder die 
algemene publiek, donateurs, skole en gemeentes te 
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Arbeidsbediening wil graag 
vrouediensgroepe besoek

“Wow, this is wonderful!” “We are so happy and grateful!”

So het die Filippynse seemanne van vreugde en op-

winding uitgeroep toe hulle onlangs verras is met 

geskenke wat deur die Vrouediens, NGK Vasco aan 

hulle geskenk is. Dane du Plessis het dit aan hulle 

oorhandig en vertel dat hulle hom nog steeds bly 

bedank het totdat hy weer in sy motor geklim en 

weggery het!

Carin Brink, het op Dinsdagaand 9 Februarie, by 

Vasco Gemeente gepraat en aan hulle meer vertel 

van wat Arbeidsbediening in die algemeen, en 

Biblia Hawesending in die besonder, alles doen. Dit 

was by hierdie geleentheid dat die Vroueaksie dié 

groot geskenk van klere en toiletwaarde aan haar 

oorhandig het om aan die Biblia Hawesending-

seemanne te gee.

Sy het aan hulle verduidelik dat Arbeidsbedie-ning 

die hele kerk van Christus in die werkplek 

verteenwoordig. In die Kaapstreek fokus Arbeids-

bediening op Biblia Hawesending, Handel & 

Nywerheid, Transnet en Vissers. Hulle bring nie 

net die liefde van die Here na die werksplek nie, 

maar is ook daar in tye van nood en help met be-

rading, lewensonderrig ('coaching') en mentorpro-

gramme waar nodig.

Carin het verder spesifiek oor Biblia Hawesending 

gepraat en meer vertel van die behoeftes van visser- 

en seemanne wat in die hawens van Saldanha, 

Kaapstad, Houtbaai, Kalkbaai en Mosselbaai werk, 

of aandoen.

Dis nie 'n maklike lewe nie en hierdie mense word 

baie dikwels uitgebuit en blootgestel aan baie 

moeilike werksomstandighede. Dit is in sulke tye 

dat die omgee van ander mense via 'n lekkerruik 

koekie seep, sjampoe of 'n warm trui en jeans van 

onskatbare waarde is. Hulle ervaar nie net fisiese 

sorg nie, maar sien ook hoe Christus is en lyk.

Richard Rohr skryf in een van sy dagstukkies: “God 

simply wants mirroring images of God to live on this earth 

and to make the divine visible. That is, of course, the way love 

works. It always overflows, reproduces, and multiplies itself.” 

Baie dankie, Vrouediens NG Kerk Vasco, vir julle 

omgee aan minderbevoorregtes.

Carin Brink, Streeksbestuurder: Kaapstreek het 

hierdie versoek aan ons gestuur en ons deel dit 

graag met al ons gemeentes:

“Aangesien ons as diensarm van die kerk graag 'n 

geestelike versorgingsdiens aan mense in die plek 

van werk (bv. fabrieke, op treine, in hawens, op 

plase en selfs in die korporatiewe wêreld) verskaf, 

sal ons baie graag in vennootskap met die 

Vrouediens hierdie vrywillige werk verder wil 

uitbrei. 

Ons werk in die Wes-en Suid-Kaap en het alreeds 

gevestigde dienswerkers in verskeie areas, soos bv. 

Oudtshoorn, George, Mosselbaai, Swellendam, 

Helderbergkom (Somerset-Wes), die Kaapse 

Metropool, Saldanha, Vredenburg en streke in 

Namakwaland. 

Ons kom vertel baie graag aan Vrouediensgroepe 

wat ons doen, en neem per geleentheid ook van ons 

werkers saam. So het Dane du Plessis van Kaapstad 

Hawe en Roy Stamper wat op die voorstedelike 

treine werk, al aan verskeie Vrouediensgroepe in 

die Kaapse Metropool gaan getuig oor hoe die Here 

hulle onder die seelui in ons hawens en pendelaars 

op ons treine in die Here se diens gebruik.”

 (Sien Vasco getuienis langsaan)

Kontak hulle gerus om meer van ons werk te kom 

vertel by cbrink@kaapkerk.co.za 

Vrouediens NGK Vasco 
se warm hart vir Hawesending
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Mariëtte Odendaal

Danksy dr Reynier Ter Haar (superintendent van 

Nkhoma Hospitaal) se spuitprogram teen mus-

kiete, het die aantal hospitaaltoelatings en sterftes 

as gevolg van malaria dramaties afgeneem die 

afgelope paar jaar.

Dit was egter 'n baie groot uitdaging toe hulle die 

afgelope malaria-seisoen sonder 'n spuitprogram 

moes trotseer – die gifstowwe was nie betyds 

beskikbaar nie en daar was ook nie fondse vir die 

program nie. Maar as gevolg van die milddadige en 

gereelde reën (danksy die Here se INTERVENSIE) 

het al die muskietlarwes telkens weggespoel! Die 

afgelope twee maande se verminderde getal toe-

latings in die kindersaal is 'n klinkklare bewys 

daarvan. Teen 20 Maart was daar slegs 45 kinders 

in die saal! Die goeie nuus is dat die gifstowwe en 

fondse intussen beskikbaar geword het en die 

spuitprogram kon begin.

Ten opsigte van epileptiese en psigiatriese gevalle, 

is Nkhoma Hospitaal ook dankbaar om te getuig: 

verpleegster Joyce Salanje, koördineerder van die 

Mental Health Clinic, vertel dat daar in Januarie 152 

kliënte by die hospitaal 

medikasie teen 

epilepsie en ander 

psigiatriese toestande 

ontvang het en 111 

kliënte tydens uitreike 

bereik is. Hierdie 

INTERVENSIE het 

daartoe gelei dat slegs 

twee persone 

gedurende Januarie in 

die Eenheid vir Brand-

wonde beland het. 

(Persone met epilepsie 

is die grootste slag-

offers van brandwonde 

omdat hulle tydens 'n 

aanval dikwels in die 

vuur beland en nie-

mand naby het om te help nie).

INTERVENSIE deur die oprigting van die PB+J 

(Peanut-butter and Jesus)-fabriek binne die 

Nkhoma Hospitaal-gronde, is die direkte gevolg 

van die afname in wangevoede kinders wat sterf of 

in die kindersaal beland. 

Dié fabriek (befonds deur Amerikaanse donateurs) 

produseer tans 4 000 sakkies hoëproteïen grond-

boontjiebotter wat gratis binne 'n radius van 30 km 

rondom Nkhoma versprei word. Die fabriek lewer 

ook PB+J-sakkies aan 92 gesondheidsentra, 2 

apteke en 'n weeshuis met 500 kinders. 

Tussen 2012 en 2015 het die aantal wangevoede 

kinders wat in die hospitaal opgeneem is net ge-

styg; die hospitaal hoop egter om van 2016 tot 2017 

'n groot afname in die statistiek te sien.

Baie dankie Reynier en jou hospitaalspan wat deur 

jul kosbare mediese insette die LIG in so baie 

mense se lewens bring. 

(Erkenning: Getuie/Witness)

Kontak Reynier Ter Haar by 

nkhoma2008@gmail.com vir meer inligting.

Gemeenskap INTERVENSIES maak 'n verskil op Nkhoma
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Jy is goed genoeg

Dis ‘n 40-dae-reis om jou te bemoedig en te 

inspireer met gedagtes van hoop. Dit leer jou dat jy 

spesiaal gemaak is en daarom goed genoeg is vir 

God se plan met jou lewe.

Bederf jouself met ‘n kopie van "Seisoen van genade" 

@ R120 en ontvang ‘n kopie van "Jy is goed genoeg" 

om 'n ander mee te seën.

Of bestel 2 x "Seisoen van genade" @ R200 en seën 

‘n vriendin met ‘n kopie!

Hierdie aanbod is geldig tot 31 Augustus 2017.

Vir bestellings of navrae, skakel 021 873 8964 of     

e-pos info@clf.co.za

Seisoene van Genade 

(’n Opdragwerk ter herdenking van CLF se sestig-

jarige bestaan deur bekroonde skrywer – Barend 

Vos)

Gelowiges pak elke jaar ‘n geloofsreis aan, en dit is 

dikwels ‘n pad vol duwweltjies. Goddank dus vir 

stilhouplekke – vir die moontlikheid van besinning, 

nuwe asem, padkos. 

In Seisoene van Genade word geloofsreisigers 

gehelp om hulle belewenis by 60 sulke “oorstanings“ 

onder woorde te bring.

Van Adventstyd tot by Koninkrykstyd – en daarna. 

So word hierdie boek ‘n handige, troostende gids in 

elke reisiger se bagasie.

SPESIALE VROUEMAAND CLF BEDERFPAKKET
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