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Dit wil vir jou sê:

Jy is spesiaal en uniek en sonder jou 

sal die lewe sy glans verloor.

Jy het ‘n spesiale plekkie in my hart en lewe

So MOOI LOOP!!

Ons sal weer soos in 2017 grondpaaie moet loop, 
soms kaalvoet oor klippe of deur diep waters 
strompel, soms op doringrige gras wat ons voete 
seer maak stap, by tye voel die pad is te lank. Maar, 
weet ook langs enige pad is iets moois. Pragtige 
berge, blomme, bome en ‘n helder blou lug. Daar’s 
rusplekbankies waar jy kan sit. Daar’s waterplekke 
waar jy jou dors kan les. Elkeen van ons stap ‘n pad 
wat soms makliker en soms moeiliker is, daar’s 
goed en sleg maar ons stap nie alleen nie. Ons het 
vir God, mense wat ons liefhet en ons vreugdes 
word dan verdubbel en ons swaarkrye halveer. Ons 
en ons mense kan saam lag, saam huil, saam droom.

Ons Vrouebediening droom ook weer in hierdie 
nuwe jaar dat ons meer vroue sal aanraak. Ons skop 
af  met besoeke aan Kangovalleie (17 Febr), Pletten-
bergbaai (17 Maart) en George Moedergemeente   
(2 Jun). Ons “Roadshow” is op 10 Maart in 
Onrusrivier waar ons alle gemeentes in die 
Caledon, Swellendam en Riversdale ringe nooi om 
saam te kom reis. Sien ons uitnodiging op p6 en 
kontak ons. Lees ook van ons “Roadshow” by 
George Tuinedal en kyk gerus hoe dit in ander 
gemeentes gaan. 

En onthou ... MOOI LOOP!

Mariëtte Steyn
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Dis 2018! ‘n Nuwe jaar met nuwe geleenthede en 
uitdagings. So aan ‘n einde van ‘n jaar of die begin 
van ‘n nuwe jaar, is mens geneig om introspeksie te 
doen. Veral aan die einde van die jaar vra ons 
onsself dikwels af: “Waar is die jaar heen? Het ek 
die afgelope jaar se 365 dae werklik gegryp, geleef 
tot my volle menswees. Was die jaar vir my ‘n 
‘Carpe Diem’-jaar?” Ek is nogal geneig om hierdie 
mooi leuse wat ons skoolleuse by Sasolburg 
Hoërskool was, so aan die einde van ‘n jaar in my 
kop te voel draai. “Gryp die dag!” Doen ons dit? Het 
ons dit gedoen en gaan ons dit in die nuwe 2018 
doen?

Gaan ons in die nuwe jaar werklik God se pad loop, 
sy hart bly maak en tot seën wees vir ander?

Ek ontvang heel aan die einde van die die jaar 
hierdie pragtige boodskap en deel dit graag met 
julle: 

Ek wil vandag sê: “MOOI LOOP”. “Mooi loop” is vir 
my so ‘n mooi toewensing!

Dit sê: 

Kyk tog mooi waar jy gaan

Moenie seerkry nie

Kyk asb dat ander nie op jou trap nie

Loop regop en met trots

Dis ook ‘n sagte boodskap wat sê:

Ek gee baie om

As jy loop, dan sien ek jou weer,

want dit klink nie so naal soos totsiens nie.

Dit sê ook:

Jy het ‘n vriend in my

Ek dra jou in my hart,

in my gedagtes, in gebed

Altyd!

Op Pad ... in 2018
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UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING

• In Openbaring lees ons: “… koop vir julle oogsalf om 

aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien.”  

• Jeremia sê: “Luister na hierdie dwase volk wat nie 

verstaan nie, wat oë het maar nie sien nie.”  

• Matteus: “Ek praat met julle in gelykenisse omdat hulle 

kyk maar nie sien nie.”

Ek besef opnuut, ek het ook 'n probleem met sien. Ek 
sukkel soms om mooi/reg te sien, wanneer siekte, 
twyfel of onreg my sig versteur.

Luther sê die verstand is die vermoë waarmee ons 
sien soos almal sien, oordeel soos almal oordeel.  
Maar geloof daarenteen is die vermoë om anders te 
sien. Om onsself te sien en te beoordeel soos God ons 
sien. Om ons naastes te sien, soos God hulle sien.  
Maar ook om omstandighede te sien soos God dit 
sien. En om die toekoms te sien soos God dit sien. 

En daarvoor moet ons voortdurend die Onsienlike 
sien … 

Mag 2018 vir jou 'n jaar wees waarin jy waarlik kan 
sien, selfs dit wat jy nie kan sien nie …

2017 was vir my 'n moeilike jaar.  En nou lê nog 'n jaar 
voor, een waarin nie ek of jy weet wat daarin vir ons 
wag nie.  

In hierdie tyd lees ek weer Hebreërs 11 waarin staan: 

Ons het dikwels 'n probleem met sien – ons sien nie 
altyd soos wat ons behoort te sien nie. Ons lees 
daarvan op baie plekke in die bybel: 

OM IN 2018 ANDERS TE SIEN ...
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“Om te glo, is om seker te wees 
van die dinge wat ons hoop, 

om te glo, is om oortuig te wees 
van die dinge wat ons nie sien nie.”



ONS 

TAAKSPAN

Om God te hoor saam met ander vroue

Uitnodiging

Vroue
met Vlerke

VROUEBEDIENING 
Wes-Kaapland

Die Vrouebediening: Wes-Kaapland nooi ongeveer 3 vroue (alle ouderdomme) van elke 

gemeente in die Overberg-omgewing om saam met ons op reis te gaan. 

Ons wil graag saam met vroue dink en praat oor Vrouebedieninge in vandag se konteks 

van kerkwees en ons gaan ook saam op reis met die 'Vroue met Vlerke’-geloofsreis as 

padkaart.

 

Kom reis saam op:

Datum: Saterdag, 10 Maart 2018

Tyd:       9h00 – 13h00

Plek:      NGK Onrusrivier, Bergstraat, Onrusrivier Tel:  028 316 2116

OVERBERG

Kontak asseblief u plaaslike gemeente of vir Ankia du Plooÿ by 084 4565 618 / 
ngkvroue@sun.ac.za of Mariëttte Steyn  082 881 2679 / 
mariette@designaprint.co.za voor op 9 Maart 2018 om die uitnodiging te 
aanvaar.

Ons Vroue-taakspan is sommer vroeg in die nuwe jaar weer aan die woel. Ons spring weg met die eerste “Roadshow” in 
die Overberg by NG Kerk Onrusrivier. Bespreek asb so spoedig moontlik vir hierdie wonderlike geleentheid om God 
saam met ander vroue te hoor. 

Ons byeenkoms sluit ‘n lekker welkom-kofe en mufns in en later die oggend ‘n heerlike ontbyt.

Mariëtte Steyn
REDAKTEUR

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

Riana Furniss
VOORSITTER

Marelise Krige Gielie Loubser Yvonne Neethling Nelda Rousseau
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Dié tyd van die jaar draai mens om en kyk terug. 
My vriendin sê altyd “hind sight is perfect sight”. 

Die jaar 2017 was … ingewikkeld. Daar was 
momente van intense vreugde soos die geboorte 
van ons eerste kleinkind. Ook tye van hartseer en 
dood en afskeid. Soms was ek moedeloos en 
gefrustreerd, soms bang, soms bly, by tye net 
verdwaas oor soveel lyding en seer.

My 2017 prentjie is 'n kaleidoskoop van kleur met 
lig en donker en blink en dof. Die geheel is vreemd- 
mooi. Wanneer ek nou terugkyk, onthou ek hoe 
Vader deur alles heeltyd by my was. Soms het ek 
op sy skoot geklouter en net daar gesit en sy 
hartklop teen my oor gehoor. Ander kere kon ek 
die warmte van sy hand teen my rug voel as Hy my 
bemoedigend vorentoe stuur. By tye het Hy my 
hand gevat en ferm gelei. Dan het hy my langs die 
pad mooi goed gewys, my by waters van rus 
gebring. Daar was ook tye dat ek Hom nie beleef of 
ervaar het nie. Dan het dit gevoel of Hy nie daar 
was nie, omdat ek Hom nie kon sien nie, want dit 
was te donker. Maar telkens het ek weer bewus- 
geword van sy teenwoordigheid soos 'n warm 
asem teen my wang. Soms het ek saam met Hom 
gedans.

Ons wêreld is woes en leeg en donker. Haat en 

Leef met GELOOF

moord en geweld is daagliks in ons gesig. Vroue en 
kinders veral, maar ook mans, word stukkend 
gebreek. Dis so donker dat ek skaars my hand voor 
my oë kan sien. Wat nog te sê die toekoms in. Net 
saam met Hom sien ek kans vir weer begin.

Ek nooi jou uit om saam met my dié lied te sing.

Here Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad,       

lei ons in u lig en waarheid tussen alles wat verwar.                                                                          

Ek is nietig, U's genadig, U het ook my hand gevat,                                                             

U het self my hand kom vat!

Vir u volk deur wolk, deur vlamme het Uself die pad getoon.                                                             

Uit die rots in dor woestyne, helder die fontein laat stroom.                                                    

God ALMAGTIG lig en lewe kom van u genadetroon,                                                              

U gaan self vir ons die pad kom toon.

DANKIE VADER U GAAN SAAM MET MY DIE 
TOEKOMS IN.

4

VOORSITTER

Riana Furniss
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WÊRELDBIDDAG 
VIR VROUE – 2 MAART 2018

Kunstenaar: Alice Pomstra 

Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van 
Suriname saamgestel en is:

“Hoe wonderbaar is u Skepping!” Genesis 1

Die Wêreldbiddag vir Vroue (WBvV) is ‘n wêreldwye 

ekumeniese beweging van Christenvroue wat elke eerste 

Vrydag in Maart saam ‘n gebedsketting in meer as 170 lande 

vorm. Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit 

verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge 

begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid 

om:

* opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,

* versterk te word deur die geloofservaringe van Christene 

uit ander lande en kulture,

* ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, 

te bid.

Kontak:

Inskrywingsvorms vir die nuusbrief, program-
bestellings en verdere besonderhede is beskikbaar 
by Joa van Aarde, tel: 011 975 4598, e-pos: 
wwwdp@telkomsa.net.

Inligting is ook op die webblad 
http://www.wwdp.co.za beskikbaar.

Bankbesonderhede: Wêreldbiddag vir Vroue

Absa Spaarrekening 380 98 99 2038

Takkode: 520-345
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Die taakspan van ons Sinodale Vrouebediening was 
op 21 Oktober 2017 op George vir hul derde 
“Roadshow”. Ons het ‘n heerlike en geseënde 
oggend by Tuinedal gemeente gehad.

Saterdag se byeenkoms onder leiding van ds Ankia 
du Plooÿ het byna 50 vroue saamgebring uit 
verskillende gemeentes van die Suid-Kaap sover 
soos Plettenbergbaai, Knysna, Rheebok, ens. Ander 
taakspanlede wat saam hierdie geloofsreis met 
vroue gestap het, was Riana Furniss (wat ook 
voorgegaan het met Sang en Lofprysing), Marelise 
Krige en Mariëtte Steyn.

Een en elk het ’n besondere belewing en 
ontmoeting met God gehad. Ons het saam gelag en 
gehuil, mekaar se wêrelde weer beleef en kon nuwe 
bande bou by Anli, Pieter en al die vroue in die 
Suid-Kaap wat die oggend daar was.

Ons taakspan se visie is “om te help om veilige 
ruimtes in gemeentes te skep” wat gelyke en 
gelykwaardige deelname op alle terreine vir almal 
in die kerk wil skep sodat vroue in die kerk en 
samelewing kan oreer. Ds Ankia het ook 
Sondagoggend gepreek by George Tuinedal en 
hoofsaaklik gefokus op hoe vroue en ook kinders 
broos is en in vandag se lewe geraak word deur 
mishandeling, verkragting en onderdrukking.

Kontak gerus die Vrouebediening by 

GEORGE – Vrouebediening Roadshows
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ngkvroue@sun.ac.za, “like” ons facebookblad by 
Vrouebediening Wes-Kaap of besoek ons webwerf 
by Vrouebediening Wes-Kaap vir meer inligting.
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Bevry van hakskoene

Ek was twaalf jaar oud toe ek my eerste paar 
hoëhakskoene gekry het. Hulle was swart en my 
vriendin het presies dieselfde gehad. Trots het ons 
in die straat af gestap en mekaar styf vasgehou 
ingeval een van ons haar balans sou verloor.

Sleg vir jou voete

Van daardie tyd af het ek al meer hakskoene begin 
dra en op 'n stadium was daar glad nie meer plat 
skoene in my kas nie. Ek is nie eens so kort nie, 
maar werk meestal saam met mans wat baie langer 
as ek is en hakskoene het my maar net meer “gelyk” 
aan hulle laat voel. Al het my voete soms baie seer 
geraak, het ek nooit gewonder of ek hulle moet dra 
nie. Tot verlede jaar.

Ek het besluit om nie meer elke dag hakskoene te 
dra nie, maar eerder te kies vir my eie gerief. Dit 
voel nog effens vreemd om weer 'n bietjie korter te 
wees, maar dit voel ook soos 'n bevryding. Ek kan 
spring, hardloop en voel letterlik meer soos 'n plat-
op-die-aarde-mens. 'n Klomp vrae het in my kop 
opgekom. Hoekom wil ek langer lyk as wat ek is? 
Hoekom dra vroue hakskoene as dit so ongemaklik 
is? Toegegee, hakskoene is baie mooi, maar glad nie 
prakties en beslis ook nie goed vir jou voete nie. 
Maar op die een of ander manier is die mooi baie 
keer deurslaggewend.

Afgedank

So 'n bietjie minder as 'n jaar gelede was daar 'n 
vrou in Londen wat as ontvangsdame begin werk 
het. Sy is die eerste dag afgedank omdat sy geweier 
het om hoëhakskoene te dra. Politici en ander 

mense het kommentaar gelewer en opgemerk 
dat dit seksisties is as vroue verplig word 

om sekere skoene te dra. Dit word 
immers nie van mans verwag nie. Hulle 

lyk ook netjies in plat skoene. Tog 
het die kommentaar min verander 

aan die skoonheidsideaal van 
vroue.

Vroue word in die wêreld baie meer as mans met 
skoonheid geassosieer. Tipe Barbie: Lang bene, 'n 
vietse lyfie, grimering en lang hare bly steeds die 
skoonheidsideaal in die Westerse wêreld. Maar in 
“normale” mense-afmetings is Barbie 1,83 meter 
lank en weeg sy net 50 kg. Dit is 'n baie ongesonde 
gewig en nie eens 1% van die vroue in die wêreld is 
langer as 1,80 meter lank nie. Tog plaas die prentjies 
wat ons in die media sien, bewustelik of 
onbewustelik, baie druk op vroue. Hoeveel keer 
hoor jy of sê jy vir 'n vrou: “Sjoe, jy lyk baie mooi!” 
Dit is natuurlik 'n kompliment, maar ons steek 
steeds vas by die uiterlike.

Die meerderheid vroue sou iets verander aan hulle 
liggaam as hulle die geld gehad het. Hulle is 
ongelukkig met hulle gesig, bene, borste, gewig en 
wat ookal. Die meeste vroue voel afgedank of hulle 
hakskoene dra of nie. Skoene is in elk geval maar 
net een van die klein tekens van 'n hoë 
skoonheidsideaal.

Vryheid

In Galasiërs 5:1 staan: “Christus het ons vrygemaak 
om werklik vry te wees”. Van sonde, maar ook van 
'n klomp wette en reëls en onrealistiese 
verwagtinge en dan nou seker ook van hakskoene. 
Dalk is dit met die eerste oogopslag vreemd om 
hierdie teks op jou skoene toe te pas. Maar ek dink 
dat ons baie keer vergeet hoe belangrik die vryheid 
van ons liggaam is. Ons liggaam is 'n tempel van die 
Heilige Gees en dit beteken dat jy mooi daarna mag 
kyk en nie die wêreld se standaarde hoef toe te pas 
nie. Dit is natuurlik nie 'n vrybrief om nie meer 
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Dr Almatine Leene (1984) het 'n groot passie vir 
teologie. Sy is predikant in die NG Kerk 
Stellenbosch-Wes, skryf boeke en gee klas in 
Nederland. Almatine is getroud met Frederik en ma 
van Sebastiaan en Gideon.

Boeke deur Almatine
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jouself te versorg nie. Inteendeel. Juis as jou liggaam 
'n tempel is, moet jy sorg dat jy gesond is, genoeg 
oefening kry en netjies lyk. Maar dit begin met 
tevrede wees met jou liggaam en eerder God se 
standaarde te hanteer as die wêreld s'n. As jyself 
tevrede is, lyk jy eers mooi en is komplimente en die 
uiterlike nie meer die belangrikste nie. Dan hoef jy 
nie elke dag hakskoene te dra nie en kan jy maar 'n 
bietjie meer op en af spring!

Teken in op 

INTERAKSIE
Kontak Ankia du Plooÿ

Groepe: R60 per jaar vir 3 uitgawes - 

sluit posgeld in.

Enkelinskrywings: R60 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

INTERAKSIE BYDRAES

Interaksie 2/2018

Sperdatum 13 Maart 2018

Ringe: Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh, 

Vredenburg, Worcester, Wynberg

Interaksie 3/2018

Sperdatum  14 Junie 2018

Ringe: Beaufort-Wes, Bellville, Brackenfell, Caledon, 

Calvinia, Clanwilliam, Durbanville

Interaksie 1/2019

Sperdatum  30 November 2018

Ringe: Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Parow, 

Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes



10 INTERAKSIE 201810



11INTERAKSIE 2018 11



INTERAKSIE 201812

GEMEENTENUUS 
ViX (Vroue In Xtus) Citrusdal

Nicole Visser

Hoe bevoorreg is ons nie om dit 'n jaarlikse 
instelling op ons kalender te hê om ons senior 
vriende te kan bederf nie. Citrusdal Country 
Lodge het reggestaan, tafels is gedek, huistoe-
neempakkies is opgemaak, kos is voorberei en 
vervoer is gereël. Als wat nodig is vir 'n heerlike 
ontspanne oggend. “Nee” is beslis nie as 'n 
antwoord aanvaar nie en so het ons bederfoggend 
afgeskop. Carmien Tea het vir ons 'n interessante 
“tea and food pairing” kom aanbied waarna almal 
net kon lekker eet, gesels en kuier.

 

3 & 4 November was soos elke jaar weer 'n groot 
hoogtepunt op die NGK Citrusdal se kalender – 
dis KERSMARK!! Daar was hope verskillende 
stalletjies (nuwe uitstallers en die ou bekende 
gesigte) wat gesorg het dat almal, groot of klein, 
iets te koop kon kry, heerlike kosse en vermaak 
die hele naweek lank het gesorg dat 2017 geensins 
terugstaan vir vorige jare nie.

Vrydagaand is ons bederf met 'n gratis buitelug-
vertoning deur 'n bekende kunstenaar. Hierdie jaar is 
ons vermaak deur die besonderse talent van 
Refentse. Hy is 'n jongman wat weet hoe om 'n 
gehoor te vermaak en daar was nie een persoon wat 
nie spyt was toe sy vertoning verby was nie. Ons kan 
ook spog met plaaslike talent, Magda en Zana, wat 
almal vooraf in die regte luim vir 'n heerlike 
kuieraand gesit het.

    

Magda du Preez      Zana du Preez

  Refentse
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Kersmark 2017 was egter bittersoet vir die 
gemeenskap van Citrusdal – dis die eerste jaar wat 
ons moes “feesvier” sonder ons geliefde ds Danielle 
van Zyl wat tragies oorlede is op 2 September 2017. 
Ons eer sy nagedagtenes en mis hom nog elke dag 
geweldig baie! Sy insette, passie en liefde vir die Here 
en ook sy gemeente, is iets wat 'n geweldige leemte 
laat. Mag ons egter elke dag onthou, soos Danielle in 
die laaste preek wat hy voorberei het gesê het: “LIFE 
IS GREAT!!” en vashou aan die woorde van Eksodus 
14:14: “Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.”

’n Eerste by ons Kersmark, was 'n heerlike 
Damesoggend. 'n Besonderse atmosfeer is geskep 
deur die oggend in ons kerkgebou op die kerkgronde 
te hou. 

Ons spreker was niemand anders nie as Aletté 
Johanni Winckler wat kom praat het oor vrou-wees, 
ma-wees en mens-wees. Haar praatjie het beslis 
gesorg vir lekker lag, diep nadink en baie pitkos. Elke 
vrou is ook bederf met 'n heerlike Carmien tee 
geskenkpakkie asook tuisgemaakte ystee & mufns 
om te geniet gedurende die praatjie.
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NG Gemeente Garies – basaartyd in Namakwaland

Ds Sarizé Retief

Die NG Kerk Garies het sedert Augustus behoorlik 
basaar gehou. Vanaf Augustus tot November word 
daar altesaam ses keer basaar gehou. Dit mag dalk 
ongewoon klink, maar ons gemeente geniet elke 
basaar wat aangepak word terdeë. Jy mag dalk 
wonder waarom daar so baie basaar gehou word op 
Garies. Die rede is eenvoudig. Ons gemeente se 
plaaswyke hou elkeen hulle eie basaar en die 
dorpswyke hou weer op hul beurt ook ’n basaar. 
Die hele gemeente poog om sover moontlik mekaar 
te ondersteun. Moet nie vir 'n oomblik dink as jy 
een basaar bygewoon het, het jy alles gesien nie! 
Elke basaar het sy eie stuk bekoring, jy wil dus nie 
uitmis op een van hulle nie!

Met elke basaar word daar behoorlik gewerskaf om 
die basaar een groot sukses te maak. Reeds vroeg in 
die jaar beplan elke wyk hul basaar noukeurig. Daar 
word gebak, van groot koeke en terte (50 – 80 
koeke per basaar) , tot klein koekies en beskuit (so 

100-250kg elk van koekies en beskuit) per basaar. 

Daarmee saam sal 'n basaar darem nie basaar 
genoem kan word as daar nie pannekoek en basaar-
poeding is nie. Die feestelikheid gebeur van 10:00 af. 
Die boere het ten spyte van een van die grootste 
droogtes in 'n eeu, steeds die heerlikste lammers en 
skape geslag en verwerk sodat ons vrieskaste weer 
vol kon kom. 

Net voordat ons heerlike braaivleisetes, slaai en 
vars brood bedien, word daar behoorlik veiling 
gehou van baie kosbare items wat snuisterye in-
sluit – tot meubels en  lewendige hawe. Daarna 
word die middagetetafels voorberei en eet ons 
almal saam aan die heerlike tjops en ribbetjie wat 
vir ons voorberei word. Almal wat bywoon, is 
verstom oor die gees en atmosfeer wat heers by elke 
basaar.

Wanneer ons na hierdie jaar se knellende droogte 
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kyk, val dit my steeds op hoe elke boer en 
boervrou steeds hulle harte en beursies oopmaak 
wanneer dit gekom het by die dankofferbasaar. 
Ek en my man was verstom hoe almal gegee het 
terwyl die droogte maar knaag aan elkeen.

Ons is so trots om deel te wees van die Garies 
gemeente, want basaar kan daar behoorlik 
gehou word! 

Kom kuier gerus vir ons in 2018 tussen Augustus 
en November. Daar sal beslis basaar gehou word 
êrens op 'n plaas in 'n stoor! Kom beleef die 
plattelandse gasvryheid en oorvloed tussen die 
ware blomme van Namakwaland. Ons gee alle 
eer aan ons Hemelse Vader! 



INTERAKSIE 201816

Marlien Smit

Ons Lente-aand is elke jaar 'n heerlike hoogtepunt. 
Ons nooi 'n opwindende spreker, ons nooi ons manne 
saam, ons maak sop en ons bak broodjies! 'n 
Wenresep wat almal geniet! Hierdie jaar was Hannes 
van Wyk by ons en het vir ons kom vertel van vroue 
na aan sy hart. Natuurlik het hy elkeen van ons se 
hart ook gesteel en raai wat? Die manne het dit net so 
baie geniet.

Verder brei ons musse vir die seemanne! 'n Hele 100 
uit Piketberg. Dit was omtrent 'n hoop vrolike kleur-
volle musse.

Ons afsluitingsgeleentheid is elke jaar 'n heerlike 
saamkuier rondom tafels. Elke wyk maak sy eie tafel 
mooi en bring self eetgoed. Hierdie jaar het Elieda 
Matthee van Eendekuil vir ons kom wys hoe om ons 
serpies 'n slag anders te vou. Ons het ook weer besef 
dat elke serpie in ons kas sy eie storie het en beslis 'n 
verskil maak aan dit wat ons aan het. Daar is warm 
wolserpe, fyn kantserpe, 'n serpie wat 'n geskenk van 
'n spesiale vriendin was of 'n serpie wat jy iewers op 
'n opwindende reis gekoop het. Net so is elkeen van 
ons ook spesiaal en elkeen met sy besondere gawes 
kan elke dag 'n verskil  in mense se lewens maak.

Ons gee elke jaar besondere aandag aan ons matrieks 
wat belydenis van geloof afgelê het. Elkeen kry 'n 
troeteltannie wat deur die jaar by daardie kind 
betrokke is. Sy herinner die troetelkind aan dinge 
wat die jaar gebeur en wens hulle sterkte toe met 
eksamens en geluk met prestasies. Dit is heeljaar 'n 
geheim en dan het ons 'n “High Tea” net voordat hulle 
met hulle laaste eksamen begin. Die verrassing is 
groot en aangenaam as die jong lidmaat die oulike 
tannie ontmoet!

Ons hou ook nog wyksbyeenkomste. Dan gesels 
vrouens saam oor iets wat ons elkeen raak. Ons kry 

ONS WOEL OP PIKETBERG - 2017
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ons antwoorde uit die bybel.  Een van ons 
wyksbyeenkomste het in 2017 oor bekommernisse 
en vrese gegaan. Ons kon daarna uitstap met 
dieselfde versekering wat Josua by God gekry het: 

“Wees sterk, wees vasberade. 

Moenie skrik nie, moenie bang wees nie.” 

Hoekom? Want “Ek die Here jou God, 

is by jou oral waar jy gaan” (Jos 1:9).



Mariëtte Odendaal

Jannie Smit is een van die min mense na wie 'n 
mens moet opkyk as jy met hom praat; hy is gróót. 
Sy vrou, Susan, is heelwat kleiner en vat hom so 
hier by sy skouers rond.

Hierdie sendelingspaar het sewe jaar gelede besluit 
om vanaf die pragtige Bolandse dorp, Rawsonville, 
permanent na Noordoos-Mosambiek te verhuis. 
Hulle woon nou 70 km suid van Vila Ulónguè in 
Chandame.

Dit is altyd goed om as buitestaanders van 'n ander 
kultuur via 'n bestaande instansie jou voet in die 
deur van 'n vreemde gemeenskap te kry en so was 
dit ook met die Smitte. Hulle het hul werk in 
Chandame met die volle ondersteuning van ons 
susterskerk daar, die IRM (Igreja Reformada em 
Moçambique) begin.

Jannie se doel was om die plaaslike bestaansboere 
met die bemarking en vervoer van hul produkte te 
help en Susan sou begin om basiese mediese hulp 
aan die gemeenskap te verskaf. Sy sou ook help met 
vroeëkindontwikkeling. Hulle het aanvanklik in 'n 
karavaan gewoon, terwyl Jannie  gou-gou 'n 
doelmatige woonplek gebou het.  Hulle ondersteun 
die plaaslike IRM-dominee en handhaaf 'n goeie 
verhouding met die Distrikskommissaris van die 
area.

Jannie en Susan doen nie net plaaslik evangelisasie 
deur onder andere die stigting van “prayer houses” 

nie, maar hulle staan die gemeenskap ook prakties 
by. Jannie het al 'n waterpypleiding aangelê wat die 
lewe vir veral die vroue van die dorp wat water in 
emmers vir kilometers op hulle koppe moet dra, 
baie makliker help maak. Hy voorsien die boere met 
voorligting oor die Farming God's Way-metode  en 
ondersteun hulle ook om hul produkte na die 
markte te vervoer. Jannie gaan ook dikwels na 
Nkhoma Hospitaal in Malawi, 166 km noord van 
Chandame, om te help met die instandhouding van 
hulle ambulanse, tot groot verligting vir dr Reynier 
Ter Haar.

Susan se mediese dienste ten opsigte van algemene 
mediese toestande soos die versorging van 
brandwonde, ontstekings, verkoues, ens. het 
onontbeerlik geword. Aangesien daar so 'n groot 
behoefte aan 'n kliniek is, het hulle so gou moontlik 
'n kliniek begin bou wat, sodra daar genoeg fondse 
is, ingerig en deur die staat benut kan word. 
Pasiënte moet soms oorslaap en 'n kliniek sal veral 
ook in daardie behoefte voldoen.

Aangesien Jannie en Susan selfondersteunend moet 
wees en nie deur 'n buite-instansie ondersteun 
word nie, moet daar voortdurend kreatiewe planne 
beraam word hoe om die vele uitgawes (soos 
voertuigverwante onkostes) te dek.

Mag die Lig wat in julle skyn nog meer mense se 
lewens daar in Chandame ligter help maak.

Kontak Jannie en Susan Smit by 
susannajsmit@gmail.com vir meer inligting.

Die Smitte van Chandame, Noordoos-Mosambiek
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tydens die erediens het die pastoor wat die diens 
waargeneem het die kursusgangers gelukgewens en 
gesê BrightStar is 'n móét. 

Lene vertel verder: “Die eienaar, Wilhelm de Kock,  
het 'n boodskap gestuur om sy tevredenheid en 
dank uit te spreek oor die kursus; hy het goeie 
terugvoer van die werkers gekry. Die eienaars het 
natuurlik 'n baie groot indruk op ons gemaak met 
die manier waarop hulle met hul werkers omgaan. 
Daar is 'n baie mooi en indrukwekkende verhou-
ding tussen werkgewer en werknemer. Die eienaar 
is direk by sy werkers betrokke en sy respek en 
omgee help skep 'n positiewe gees op die plaas.

“As daar ander plase is wat baie graag die kursus 
aan hul werkers wil aanbied, moet hulle nie huiwer 
om ons streeksbestuurder, Carin Brink, by 
cbrink@kaapkerk.co.za te kontak nie. Mense is 
soms baie onseker oor hulleself en weet nie mooi 
waarom hulle bestaan nie, maar by BrightStar kry 
hulle ’n dieper insig in hul persoonlike waardes en 
hul lewensdoel. Jesus wou aan mense hul 
waardigheid teruggee en in BrightStar help ons 
mense om hul waardes te ontdek.

Lees meer van BrightStar by 
http://imsacape.christians.co.za/bright-star-
programme/

Mariëtte Odendaal

Arbeidsbediening se gewilde BrightStar-kursus het 
hierdie jaar ook 'n bietjie gesig gaan wys op die 
platteland. Dit is in die Ceres-omgewing op die 
plaas, De Eiken, vanaf 22 tot 24 September deur 
ds Jannie Booysen aangebied.

Tydens hierdie aanbieding is 21 mense van De Kock 
Boerdery, van wie die produksie- en werkwinkel-
bestuurder (wat toevallig met mekaar getroud is) 
ook deel van die groep was, opgelei.

Lene November, sekretaresse van Arbeidsbediening 
en assistent tydens die aanbieding, gee haar 
indrukke: “Die impak was baie positief en die 
kursusgangers het dit baie inspirerend beleef. Een 
van die dames het sommer op die eerste dag al gesê 
dat sy graag wou hê haar kind (wat nou met Graad 
12 besig is) moet Landbou gaan studeer, maar dat 
sy so pas in die kursus geleer het dat sy nie namens 
hom kan keuses maak nie. 

“Die mense het goed gevoel oor hulleself en hul 
nuwe insigte, soos hul doel op aarde en hul waardes 
wat opnuut ontdek is. Hulle is ook positief om dit 
wat hulle geleer het, te gaan toepas in hul werk en 
ook in hul alledaagse lewe. Hulle was baie gemaklik 
en tevrede met die manier waarop ds Jannie die 
kursus aangebied het en het dan ook hul waarde-
ring teenoor hom uitgespreek. Selfs die Sondag 

Plaasarbeiders van CERES skitter!
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het nou ’n toep (app) waar jy gratis 

toegang tot lewensveranderende 

materiaal kry. 
Die Boodskap van die Bybel word     

op ’n byderwetse wyse oorgedra      

en spreek omstandighede aan 

waarmee jy dalk mag worstel.        

Lees die boodskap op jou slimfoon     

of tablet, deel die boodskap met 

vriende op sosiale media en leef 

hierdie boodskap uit waar jy ookal 

gaan. Laai Christelike Lektuurfonds    

af in die AppStore. Tik ‘CLF’ in die 

soekblokkie. Beskikbaar vir beide 

Android en Apple fone.



HOE KAN EK HELP 
om 50l p/d of minder water te gebruik

12 The Homesteads

h/v Bowlers & St John | Durbanville 7550

mariette@designaprint.co.za

T 021 975 9648 | F 021 976 5032

Maak 'n oplossing van asyn of Sta Soft en 
water om klere te spuit en op te hang.

Sit Milton by water om groente te was. 
Met die uitbreek van listeriose kan ons 
nie bekostig om nie ons vars produkte te 
was nie!

Gebruik handsaniteerder (en handeroom 
omdat die handsaniteerder na ‘n rukkie 
die vel droog kan laat voel)

Koeksoda en asyn is ‘n wonderlike 
skoonmaakmiddel.

Gebruik “wet wipes” om jouself te was.

Vat 'n sponsbad met 'n klein emmer en 
spons i.p.v. bad/stort.

Trek borde oor met “cling wrap” – 
wanneer jy klaar is, kan jy dit net aftrek 
om weer ‘n skoon bord te hê.

Gebruik appelasyn vir natuurlike 
deodoriseerder en gaan sonder ‘n stort.

In plaas daarvan om water in wasbak te 
gooi, gooi dit in ‘n plastiekskottel, 
gebruik dan die gryswater in die toilet.

Maak oppervlakke skoon met weggooi-
doeke.

Volgens EWN 
kan jy

50l p/d 
so gebruik
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