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Dis winter! WAAR is jy?
Hier in Kaapstad juig ons mense oor die winter wat
aangebreek het. Ja, dit reën baie lekker en mens
sien sommer die nuwe lewe in ons tuine. Maar,
winter is nie vir almal ewe positief nie. Die reën,
wat oorstromings in soveel huise veroorsaak het en
talle mense se volle besittings sopnat gelaat het,
vertel ‘n ander storie. ‘n Storie dat winter te midde
van die seën ook sy eie uitdagings het.
’n Mens word dikwels deur die lewe rondgegooi,
soos branders omgedolwe of soos ’n dorverbrande
stuk aarde agtergelaat. Elkeen van ons ken hierdie
“swaar tye” waarin ons soms moed wil verloor en
handdoek wil ingooi. Ons ken die ongelukkigheid,
jaloesie, onverdraagsaamheid, liefdeloosheid, haat,
ens van hierdie wêreld waarin ons leef.
Dis uit so ‘n hooploosheid dat projekte ontwikkel
is om ander te help. Winterhoop, Uitreike, ens.
In sulke tye kom vra ons Hemelvader ons om, soos
Hy, ons arms ook uit te strek na hulle wat swaar
kry, seer het, verlate voel, leeg en dor is. Soos Hy sy
hande uitsteek en ons welkom heet by sy Tuiste,
ons omhels en klee met die beste, wil Hy dat ons
dit ook aan ander doen.

Kan ek en jy onsself in ’n ander se skoene plaas en
daardie persoon se wêreld ervaar en verstaan? Soos
Jesus Christus ons onvoorwaardelik liefhet, ook lief
hê en gee sonder om iets terug te verwag, nie vrae
en verduidelikings vra nie – onvoorwaardelik net
daar wees vir ander?
Ons nader nou Mandela-maand en vier saam sy
nalatenskap op 18 Julie. Dit bring my voor die spieël
waarin ek moet kyk en myself afvra: Wat doen ek?
Waar is ek? Hoe sê ek dankie vir my Hemelvader
vir al die seëninge? Wat gaan ek en jy met ons 67
minute hierdie jaar doen?
Ons Vader wil hê dat ons huise en harte oop moet
wees om hulle wat koud kry, wat verwerp en
vertrap voel in te laat en warmte en liefde te gee. Hy
plaas ons juis in hierdie tyd in ’n wêreld waar ons
vir hulle wat Hom nie ken nie, kan wys hoe Hy lyk.
Sien ander Jesus Christus in jou?

Mariëtte Steyn
INTERAKSIE 2018

1

Wat EET ons vanaand?
“Wat gaan ons vanaand eet?” is een van daardie vrae wat
een of ander tyd deur die loop van die dag in my
gedagtes opkom. Soms kry ek dit reg om mooi te
beplan en antwoord ek hierdie vraag maklik. Ander
kere moet ek eers voor die yskas of vrieskas staan,
dit oopmaak en kyk watter keuses tot ons beskikking is. En in Stellenbosch is daar darem ook altyd
nog die opsie om sommer gou êrens iets te gaan eet.
Verlede week was ek deel van ’n navorsingsgesprek
oor die ekonomie en die rol wat ons kerk kan speel
in die groot gaping tussen rykdom en armoede in
ons land. Wanneer ek my jaarlikse inkomste op
www.globalrichlist.com gaan invul (gaan probeer
dit gerus), is ek deel van die boonste 0.71% rykste
mense in die wêreld. Alhoewel ek nie veel van die
ekonomie weet nie, weet ek darem ek is aan die
rykdomkant van die gaping en deel van die amper
1% van die rykste mense in die wêreld. En dit
terwyl ek nog maar altyd gedink het ek het nie baie
geld nie …
Hierdie getalle, gapings en gepaardgaande onreg
bly aan my knaag. Ek wonder wat is my verantwoordelikheid in dit alles? Kan ek ’n rol speel? Hoe
help ek om die gaping tussen rykdom en armoede
kleiner te maak? Kan ek hoegenaamd iets hieraan
doen?
Ons kerk se strategie is tans eenvoudig. Ons lê ons
toe op Vroeë Kind Ontwikkeling (VKO). Dit
beteken dat ons ons hulpbronne, tyd en strewe gee
vir die ontwikkeling van die eerste 1000 dae in ’n
kind se lewe. Ons glo dat
dit sal help om die
gaping tussen rykdom en armoede in
ons land kleiner te
maak.
Dit bring my
weer by die
vraag wat
kan ek
en ons
as
vroue
doen

om saam te werk om die gaping tussen rykdom en
armoede kleiner te maak in die gemeenskappe waar
ons is? Ons sal op kreatiewe maniere aan
antwoorde moet begin dink. Ons kan waar die
geleenthede dit voordoen, aansluit by die kerk se
strategie en help om VKO-sentrums op die been te
bring en van ons tyd en selfs ons geld gee om
kinders wat in ander omstandighede nooit ’n kans
sou gehad het nie, ’n kans te gee.
So baie van ons is bevoorreg om mense te hê wat
ons help om ons huise skoon en netjies te hou. Dalk
kan ons hier ook help om die gaping tussen rykdom
en armoede te verklein as ons sou kon wegbeweeg
van die gedagte van ’n minimum loon.
Piet Naudé haal in sy boek, Brug na more, ’n onderhoud aan van ’n ma in die Stellenbosch-omgewing
wat die verhaal duideliker vertel as baie statistiek.
Sy vertel dat sy haar werk verloor het en dat haar
man ook sonder werk was. Hulle het geen
inkomste gehad nie, hul elektrisiteit is afgesny en
hul was agterstallig met hul huurgeld. Hulle was so
desperaat dat daar man besluit het om
Johannesburg toe te gaan om vir werk te soek.
Nadat hy weg is, het hy in die eerste week geld huis
toe gestuur, daarna het sy nooit weer van hom
gehoor nie. Sy wil graag Johannesburg toe gaan om
na hom te gaan soek, maar wat van die kinders? Self
kan sy ook nie vir werk soek nie, want wat van die
kinders! Hulle het nie geld om hulle by ’n dagmoeder of kleuterskool te laat nie. Die meeste van
die tyd, sê sy, lê die kinders regdeur die nag en huil.
Sy weet hulle huil omdat hulle honger is. Dan sê sy
hierdie aangrypende woorde: “I feel like feeding them
Rattex. When your children cry hunger-crying, your heart
wants to break. It will be better if they were dead. When I
think things like that, I feel worse. It’s terrible when a mother
wants to kill her own children. But what can I do? I’m not a
mother worth having. I am praying that God will
keep me from killing my own children.”
Ja, in ons land is daar ma’s wat anders
bid as die meeste van ons. Hulle
wonder nie meer wat hulle vanaand
gaan eet nie, want daar is niks …

Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING
2

INTERAKSIE 2018

Leef met GELOOF
Ek het die laaste tyd baie bewus geraak van die
pyn van moederskap. Ek praat nie van die
geboorteproses nie. Wanneer ’n vrou die eerste
keer geboorte skenk, word daar nie net ’n baba
gebore nie, maar ook ’n nuwe ma. ’n Ma tree nie
altyd normaal op as dit by kinders kom nie. As
iemand net lyk of hy kwade bedoelings het met
haar kind, staan die leeuwyfie op. Hierdie reaksie
is ongeag of dit te doen het met die pa, oumas,
onderwysers of wildvreemdes.
Dit gaan met ’n ma so goed as wat dit met haar
kinders gaan. As een van hulle swaarkry sukkel die
ma ook om te fokus op enige iets anders. Dis dan
wanneer sy snags lê en bid en huil en planne maak.
Dit is vir ’n ma byna onmoontlik om objektief te
dink waar dit gaan om haar kinders. Ma’s weet
ook intuïtief wat haar kinders se behoefte is. ’n Ma
doen haarself tekort, sonder om twee keer te dink,
om vir haar kinders iets te gee. Miskien is dit
waarom kinders die potensiaal het om ’n
moederhart te breek. Ma’s is onselfsugtig en
selfloos waar dit gaan om hulle kinders.
’n Ma hou daarvan om trots te wees op haar kroos
en laat geen geleentheid verbygaan om te spog nie.
Waar laat dit mammas met kinders wat sukkel op
skool of nie goed is in sport nie of gedragsmoeilik
is of siek of om een of ander rede ’n kantlyn-kind
is? Haar hart breek telkens as sy 'n dappergesig-

Riana Furniss
VOORSITTER

masker opsit by skoolgeleenthede of prysuitdelings of waar ander ma’s spog.
Dan is daar ook kinders wat uitblinkers is op
gebiede waarvan mense nie kennis neem nie. Op
maniere wat niemand erken as heldedade nie. Soos
Jesus. Toe Anna die profetes Hom vashou, het sy
geprofeteer dat ’n swaard deur sy ma se hart sal
gaan. Ek kan my nie indink in die pyn wat Maria
deurboor het toe haar Seun doodgemaak is nie. Sy
aardse loop was ook nie sonder teenkanting nie.
Mense het dalk dikwels neerhalend van haar kind
voor haar gepraat en Hom vals beskuldig. Ek kan
verstaan dat sy Hom wou afwys by die bruilof waar
Hy die water in wyn verander het en Hy het haar
nie teleurgestel nie. Tog lees ons nêrens dat hierdie
vrou iemand te lyf gegaan het of selfs iets gesê het
om Hom te beskerm nie.
Ek wonder of Maria die grootsheid van wat haar
Kind gedoen het, verstaan het toe haar hart gebreek
het by die kruis.
As jou hart weer breek oor jou kind, Mamma,
onthou Jesus het ook vir hom gesterf. Maria se Kind
se lyf is gebreek en haar hart het ook gebreek sodat
jou kind en my kind heel kan word.
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Almatine Leene

#METOO in die kerk
Ek was 20 jaar oud toe 'n predikant my aanrand.
Hy wou weet of die goeie (teologiese) gesprekke
wat ons gehad het dalk ook 'n liggaamlike komponent inhou. Ek het so geskrik dat ek dit dadelik
probeer vergeet het. Maar net 'n bietjie meer as 'n
jaar later het dit weer gebeur.
Toe eers besef ek dat daar groot fout is en het die
gebeurtenisse aan my begin vreet. Verlede jaar met
die #Metoo-beweging het ek vir die eerste keer my
verhaal neergeskryf. Die feit dat ek nie die enigste
een is nie het my gehelp om minder skaam te wees.
Solank 'n mens stilbly, vreet dit aan jou, maar nadat
ek my verhaal gedeel het, kon ek dit beter verwerk.
Suid-Afrika
In Suid-Afrika word meer as 1,2 milj vroue elke jaar
aangerand. Met ander woorde – elke 26 sekondes.
Dit is van die hoogste in die wêreld. En juis om
daardie rede is dit opvallend dat daar in vergelyking
met ander lande relatief min aandag vir #Metoo in
Suid-Afrika is.
Is daar te min veilige ruimtes om oor hierdie
onderwerp te gesels? Het ons gewoond geraak aan
geweld en skrik ons nie meer daarvoor nie? Of
probeer ons dit, soos in my geval, so vinnig as
moontlik vergeet? Toe ek nou die dag met iemand
hieroor gesels, besef sy dat dit presies is wat sy
gedoen het. Dit gebeur baie keer eers later dat jy
besef dat die hand op jou boude of die soen op jou
mond, nie reg was nie.
Dit is sleg om herinner te word aan dit wat gebeur
het, maar as ons hierdie groot probleem wil
aanspreek, sal ons hieroor moet gesels. As jy nog nie
jou verhaal aan iemand vertel het nie, dan wil ek jou
aanmoedig om dit te doen, want dit werk
bevrydend.
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Tamar en Amon
Ook in kerke word daar baie min gepraat oor
seksuele geweld. Terwyl juis die Bybel vir ons baie
aanknopingspunte gee om die onderwerp te
bespreek.
Soos die verhaal van Tamar (2 Sam 13). Haar
halfbroer, Amon, dink 'n plan uit om met haar
alleen te wees want hy het smoorverlief op haar
geraak. As hy dit die dag regkry, verkrag hy haar en
verander sy liefde in haat, want sy verliefdheid het
net bestaan uit lus sonder liefde.
Tamar het haar klere geskeur en haar broer
Absalom het gevra hoekom sy dit gedoen het. As sy
vertel wat gebeur het, gee hy sy suster ongelukkig
advies dat sy moet swyg oor als – al ontstel dit hom
so erg dat hy twee jaar later sy halfbroer vermoor.
Ook pa Dawid hoor wat gebeur het, maar ook hy
spreek dit nie aan nie, al is hy hoe kwaad. En Tamar
het gelewe as 'n eensame vrou, onteer in die diepste
van haar wese.
Veilige ruimte
Hoe mooi sou dit wees as die kerk 'n ruimte bied
om te gesels oor seksuele geweld. Laat ons nie die
mense wees wat, soos Absalom, vra dat slagoffers
swyg nie, maar eerder sal praat. Laat ons die
Tamars gaan besoek sodat hulle nie eensame vroue
word nie.
Laat ons hulle begelei om polisie toe te gaan. Laat
ons hulle laat weet dat hulle nie skaam hoef te wees
nie, al was dit 'n familielid of vriend of leraar wat
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dit gedoen het. Laat ons gesels oor grense,
aanraking en gepaste en ongepaste woorde en
gedrag.
Laat ons die vraag op die tafel sit waarom sekere
mense en kinders gesien word as “minder” mens.
Want net lus, net soos mag, is 'n gevaarlike ding.
Dit objektiveer mense en ken geen liefde of respek
nie.

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
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Ek glo dat juis die Vrouebediening 'n verskil kan
maak en 'n veilige ruimte kan bied om hierdie
temas te bespreek en aan te spreek. Seksualiteit is
'n wonderlike geskenk, maar baie kwesbaar. Ons
het veilige ruimtes en moedige mense (slagoffer of
nie) nodig wat die #Metoo-beweging verder neem,
want hulle bring die waarheid en liefde uit. En dit
het ons baie hard nodig.

Interaksie 3/2018

Dr Almatine Leene het 'n groot passie vir teologie.
Sy is predikant by die NG kerk Stellenbosch-Wes,
skryf boeke en gee klas in Nederland. Almatine is
getroud met Frederik en ma van Sebastiaan en
Gideon.

Interaksie 2/2019
Uitgawe verskyn Junie 2019
Sperdatum 15 Mei 2019
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Uitgawe verskyn Oktober 2018
Sperdatum 18 September 2018
Interaksie 1/2019
Uitgawe verskyn Februarie 2019
Sperdatum 10 Desember 2018
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Ons Taakspan op ‘n drafstap met besoeke aan gemeentes
CALEDON-ring
Mariëtte Steyn
Gedurende Maart 2018 hou ons ‘n hub-byeenkoms
in die Caledon Ring. By Onrusgemeente het
verskeie gemeentes saamgetrek en saam met Ankia
du Plooÿ en ander taakspanlede die Geloofsreispad
gestap, rondom Eva se gebed hulself gevind en in
die skoene van die gebreklike vrou, wat deur Jesus
aangeraak is, weer regop begin staan.
Met vriendelike vreemdelinge kon ons seerkry deel
en opstaan en vry word. Ons kon nuwe vriendinne
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gemaak wat ons broosheid koester en voortaan vir
ons kan bid.
Ons het weer geleer dat Jesus Christus ons lief het,
dat om lief te hê ’n mens heelmaak, gesond maak en
vry maak.
NG Onrusgemeente se hartlikheid en gasvryheid
het begedra om ons almal tuis te laat voel – welkom
om saam te kom en mekaar lief te kry. Dankie Karin
de Bruin vir al jou ondersteuning, hulp en perfekte
reëlings.
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KANGOVALLEIE
Ankia du Plooÿ
In Februarie besoek Ankia en Nelda van die Vrouebediening
Taakspan-NGKerk Kangovalleie. In die pragtige vallei kom ons
saam tot rus en reis vir 'n wyle saam.
Herculene en haar span nooi vroue van Kangovalleie en Oudtshoorn
in 'n ruimte in van gasvryheid en behoort. Hierna gaan ons saam op
reis met die Vroue met Vlerke-geloofsreis as padkaart.
Ons ontdek opnuut ons identiteit in Christus en in die saamwees
gee God vir ons reisgenote om ons te onderskraag verder op ons reis.
Dankie Kangovalleie, dit was ’n groot seën om by julle te kuier!
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PLETTENBERGBAAI
Riana Furniss
Ons is Vrydagaand op Plett soos familie deur Sanet
en haar man ontvang. Die hoogtepunt vir my was
om te mag “soak” in ’n bad met meer as 5 mm
water.
Die Vroue met Vlerke-byeenkoms was spesiaal.
Vroue het deur persoonlike voorkeure gebreek en
ander vroue toegelaat om deel te word van hulle
binneseer. Almal het getuig hoe dit hulle vryer laat
voel het.
Die middag het Sanet ons op ’n Plettenbergbaaitoer geneem en ons kon mekaar persoonlik beter
leer ken.
Sondag se erediens was só spesiaal en Ankia se
woordbediening was treffend.
Die hele naweek was spesiaal en ek het weer besef
hoe besondere vermoë vroue het om mekaar te
bedien.

18
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Church Adventure & Vredelust maak ‘n verskil
Sonja Basson
Moedersdag 2018: Die klein dingetjies wat ons doen
wat 'n groot verskil maak ...
Sondag 13 Mei 2018 was 'n spesiale dag, want dit
was Moedersdag. Dit was egter ekstra spesiaal
vanjaar omdat ons, as 'n groep ma's, seker gemaak
het dat nuwe mammas in Tygerberg Hospitaal
weet hoe spesiaal hulle is en dat ons saam met hulle
bly is oor die geboorte van hul babas.
Hoekom het ons dit gedoen? Omdat geboorteskenk
vir party vrouens 'n baie eensame tyd is. Miskien as
gevolg van praktiese redes, soos probleme met
vervoer en finansies, is hulle buite bereik van hulle
geliefdes en ondersteuningsnetwerke. In party
hartseergevalle het hulle nie iemand wat saam met
hulle bly is oor die geboorte van hul baba nie. Daar
is veral drie dinge wat ons as medevroue in SuidAfrika wil hê elke Ma moet weet.
• Jy is nooit alleen nie. Leun op jou susters en weet
ons sien om na jou.
• Jy's die perfekte moeder vir JOU kind.
• JY maak saak! 'n Moeder wat omgee, gee ook vir
haarself om.
Ons vereer jou, vandag en altyd.
Daar is eenvoudige dinge wat ons almal kan doen
om seker te maak dat ons kinders in Kaapstad meer
“ordinary magic” in hulle lewens het. Dinge, soos
10

om 'n swanger of nuwe ma te ondersteun
gedurende die eerste 1 000 dae van haar kind se
ontwikkeling en om te help dat meer vir babas en
kleuters voorgelees word en – een van die grootste
geskenke wat jy 'n ander persoon kan gee – lief te
raak vir boeke.
Dalk kan jy nie een van hierdie dinge doen nie, maar
daar is mense wat dit huidiglik doen en ander wat
graag wil begin om dit te doen. Dit is net so
belangrik dat elke ma 'n netwerk het wat hulle
ondersteun. Die ma's wat gekom het om nuwe
mammas te ondersteun in die hospitaal op
Moedersdagsondag, het opgedaag met allerhande
geskenkies en nuttighede om seker te maak die
nuwe mammas voel bederf en die babas is warm en
knus in die winter. Ons was 45 vrywilligers vir 90
beddens en 26 personeellede.
Ons het vir die personeel ook geskenkies en
“cupcakes” gegee. Hulle is ook moeders en beslis
groot pilare in die gemeenskap. Hierdie items is
geskenk deur vrywilligers uit ons gemeente. Ek wil
spesiaal dankie sê aan Vredelust Gemeente en 'n
donasie vanaf Diaconia (Sinodale Kantoor WesKaap). Ons het die voorreg gehad om nuwe
mammas en hul babas te ontmoet. Die ma's wat
gekom het, het uit hulle harte met die nuwe
mammas gepraat, geluister en getroos wanneer die
trane geloop het. Daar is raad gegee, moed
ingepraat en gekoer oor die nuwe babas.
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Ons kon nuwe verhoudings bou tussen personeel.
Miskien lyk hierdie vir julle na klein dingetjies,
maar klein dingetjies wat gedoen word deur baie
van ons, kan 'n groot impak hê en oor tyd werklik
'n verskil maak. Lewens verander wanneer daar
konneksie tussen mense plaasvind. Ons het nie
gegaan om vir mammas van Jesus te vertel nie, maar
was verstom hoeveel mammas gevra het vir gebed.
Dis in ons harte om al hoe meer by die hospitaal

betrokke te raak. Daar het reeds soveel dinge
intussen gebeur wat die kerk die voorreg gee om
ons gemeenskappe te verbeter en bedien.
Help ons! As jy belangstel om deel te word van 'n
belangstellingsgroep oor hoe ons as 'n gemeenskap
kan begin om die kinders en mammas van Kaapstad
in ons netwerke van sorg en ondersteuning in te
sluit, skryf asseblief vir ons.
E-posadres: sonja@churchadventure.co.za
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BERGSIG hou vrouekamp
Ilze Lammers
Die dames van NG Kerk Bergsig het die tog aangepak om duskant, of sal ek sê “kuskant” van die
berg, ons skoene te gaan uitskop. Daar het ons
opnuut weer besef hoe kosbaar konneksies is
met God en sy gemeenskap/vriendinne.
Wat ‘n belewenis vir my, ‘n groentjie in vrouekampe. In die gejaagde alledaagse lewe was dié
‘n welkome asemteug.
Ds. Mizelle Prinsloo was die spreker vir die
naweek. Die tema: Konneksies.
Haar liefde vir God, ma-wees asook vrou-wees,
het die regte atmosfeer geskep vir wat God daar
vir elke vrou beplan het. Behalwe die konneksies
wat ons met mekaar kon maak, kon ons spesiaal
ons konneksie met God bevestig, koester en verbreed. Ons het besef hoe eenders ons is en deur
nie te oordeel nie, kon ons daardie konneksie
met mekaar deel – positief en/of negatief. Dit
was ‘n goeie wegspring vir die sessies wat sou
volg.
Ons het saam gelag, gehuil, geoefen, gesing,
geloof, gebid, grense verbreed en belangrikste
van als, gegroei as ‘n eenheid in Christus. Elke
vrou teenwoordig het besonderse ervarings
gehad, iets wat ek glo en vertrou, nie gou sal
vervaag nie.
Die span verantwoordelik vir al die nodige
reëlings het hul uiters goed van hul taak gekwyt.
Nes ons dames mos kan!
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Vreemdelinge & kennisse se harte is gedeel en leer
ken, in die veilige ruimte van ons Drie-Enige God!
Vriende en susters het ons uitmekaar gegaan en
saam ‘n driedubbele tou gevorm. My eerste kamp,
beslis nie my laaste nie!
Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die
een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen
is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs
mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen
is, warm word. Een alleen kan oorweldig word, twee saam
kan weerstand bied. 'n Driedubbele tou breek nie maklik nie
(Prediker 4: 9-12)
SO HET DIE VROUE DIE KAMP BESKRYF:
Stephanie: “Wat ’n voorreg om sonder skanse of
vrees saam met ander vrouens te ontdek, ontpop en
ontspan!! Ek beveel hierdie terapie ten minste een
maal per jaar aan!”
Chanel: “Rus. Lag. Lekker gesels. Nog lekkerder
geëet en omring met liefdevolle sussies in Christus.”
Sunette: “Wow! God as Moeder en Vader,
Verlosser, Heilige wysheid, Geneser, ens. Die lys is
oneindig. God Abba, Seun en Gees is wat elke
individu nodig het op daai oomblik. Ek noem dit
‘Faces of God’. So mooi en sag – liefde, aanvaarding
alomteenwoordig. Wat ’n ‘eye opener’!
Laetitia: “My emmertjie is weer gevul. Net weer
besef my God is my Hemelse Vader en ’n God vol
van eindelose liefde en tweede kanse. Wat 'n
blessing!”
Yolande: “Ontspanne. Ek het agtergekom dat ek
onbewustelik mense in boksies sit omdat ek so
grootgeword het.”
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DURBANVILLE / BERGSIG
Senior-oggend
Etha Korf
Gemeentes van Durbanville en Durbanville Bergsig
Senior Klub, het op Donderdag 24 Mei 2018 by
Bergsig Gemeente vir ons lede sop en brood aangebied.
Ten spyte van die heerlike welkome reën het 83 van
ons lede opgedaag en die koue getrotseer. Verder
het Marion Holm die gehoor vermaak met ‘n
komiese voordrag.
Hierdie klub bestaan reeds sedert die tagtige jare en
gaan van krag tot krag. Hul ledetal is huidiglik 114.
Senior lede wat belangstel, is altyd welkom.
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VROUE-OGGEND ten bate van Badisa se Poppie-projek
Mariëtte Steyn
Die vroue van Durbanville Moedergemeente het op
Saterdagoggend, 12 Mei, ‘n heerlike damesoggend
gehad. Vrolike tafels, versier met die pragtigste
blomme en servette het die gemeentesentrum van
Durbanville ingekleur. Die oggend is wyd
geadverteer en ons buurgemeente, Bergsig, het
sommer ‘n hele tafel ondersteuners saamgebring.
Enigeen was welkom en kon ook by die
kerkkantoor hul sitplek bespreek. Verder is
gasvroues gebruik om nog gaste na hierdie oggend,
wat ‘n heerlike “brunch” ingesluit het, te nooi.
As deel van die tafelversierings is die Badisa-poppie
uitgestal en een gelukkige vrou by elke tafel kon
aan die einde van die oggend die poppie wen na ‘n
gelukkige nommertrekking. Poppies, asook ander
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items soos sleutelhouers, is ten bate van Badisa te
koop aangebied.
Milan Murray was die spreker en het ons vroue
omtrent vermaak. Haar onderwerp “Laat jou
onderrok uithang” was beslis die moeite werd.
Almal kon identifiseer met die “hulle sê” en “wat sal
hulle sê” wat so deel van ons eie opvoeding en
jeugjare was. Ja, sy het ons beslis uitgedaag met ‘n
oproep om jou EIE EK te wees en te doen, op te tree
en aan te trek wat jy goeddink en nie oor wat die
mense sal sê nie. ‘n Heerlike SKATERLAGOGGEND!
LIG was ook so gaaf om vir elke vrou ‘n LIG as
geskenkie saam huis toe te gee.
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So vier Langebaan
Wêreldbiddag vir Vroue
Naomi & Rut kom besoek ons gemeente
ek eers in Naomi se skoene dan in Rut se skoene
staan. Mens gee soms so gou op agv omstandighede en dan, as jy na die Bybelstories kyk – veral
die opofferinge wat vroue in die Bybel gemaak
het, dan dink mens weer ‘n keer aan Jesus se
laaste woorde aan die kruis: “DIT IS VOLBRING”. Hierdie woorde het ook vir ons as
vroue spesiale betekenis, want dit het sommer
baie deure oopgemaak het. Ons kan en mag nou
bid en in sy genade elke oggend opstaan en
HOM loof en prys.”

Yvonne Neethling
Saterdag 3 Maart was die eerste Vrouebedieningbyeenkoms van 2018. Vanaf 9:30 tot 10:00 het die
ongeveer 40 dames heerlik saamgekuier oor 'n
beker tee of koffie en 'n koekie. Om 10:00 het ons
kerk toe gegaan en daar kennis gemaak met die
Bybel-vroue, besoekers Naomi en Rut. Hulle het vir
ons hulle stories kom vertel en hoe die Here met
hulle 'n pad geloop het.
Hier is hoe ons dames die oggend ervaar het:
• “Nou kan ons verstaan hoe Rut en Naomi se
lewens in die Bybelse tyd steeds van toepassing
is op ons hedendaagse lewe met die troos van
“Die Evagebed” van Vroue met Vlerke. Leonora
en Alta, julle voordrag het ons vroue “Geesvervuld” en stil laat huiswaarts keer. Ek sien uit na
ons vroue se volgende afsprakie later in die jaar.
Dankie Ansie vir die lekker koekies voor die tyd.
Die saamkuier was spesiaal.”
•

•
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“Baie dankie vir 'n verrykende oggend saam met
ons besoekers, Naomi en Rut. Dit was kosbaar
om net weer te besef dat al wik en weeg 'n mens
na gelang van omstandighede, God in beheer bly
en so die gang van die geskiedenis bepaal het
wat uiteindelik sou uitloop op die koms van
Christus. Verder ook dat ons in óns omstandighede seker kan wees dat HY ons nooit begewe
of verlaat nie.”

•

“Ek het tot die besef gekom dat God vir Naomi,
Rut en vir elkeen van ons slegs 'n flits gee vir
ons pad, nie 'n spreilig nie. So kan ons nie die
hele roete meteens sien nie, slegs 'n gedeelte en
dan verstaan ons nie alles nie. God doen die
vashouwerk, ons moet die vertroue doen. Ons is
almal met 'n doel op aarde, hoe klein of gering
ookal. Blom waar jy geplant is.”

•

“Die aanbieding was aangrypend en gefokus. Ek
het baie daarvan gehou. Het ook weer besef dat
Jesus se menslike koms van so ’n aard was dat
enigiemand daarmee kan identifiseer. Dat vir
Hom niemand minderwaardig is nie. Dat Hy
elkeen van ons kan gebruik.”

Langebaan se volgende byeenkoms is gedurende
Junie en dan word daar weer ‘n vrou uit die Bybel
genooi om by hulle besoek af te lê.

“Ons almal het dit vreeslik geniet. Soms probeer
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So woel dit in Robertson
Robertson Moedergemeente het reeds voor die
dorp ontstaan en is steeds 'n tipiese plattelandse
baken in Kerkstraat. Die gemeente is geroep om
Jesus se liefde in die dorp sigbaar te maak. Vandaar
ook ons strewe om lewende lote te wees wat aan
die Wynstok geanker is.
Ten spyte van die geweldige droogte waarmee
almal gekonfronteer word, het ons as gemeente
verstom gestaan oor die oorvloedige vrugte en
groente waarmee die Here ons Produktemark
geseën het.
Jaarliks verkeer ons as lidmate sosiaal tydens 'n
potjiekosete langs die Breederivier wanneer die
kerkraad die heerlikste potjies vir ons aanbied.
Weekliks kom ons as selgroepe en Bybelstudiegroepe rondom die Woord bymekaar. Daar
versorg en bedien ons mekaar.
Ons senior burgers word gereeld bedien tydens die
Week vir Bejaardes, verjaarsdaggeleenthede en die
nuwe aksie wat toesien dat ons senior burgers in

die aftreeoord ook buite die oord sosiaal verkeer.
Elke Woensdag is 'n klompie vroue by die
gemeenskap se voedingskema betrokke wat ook al
10 jaar bestaan. Ons sien in ons dorp geen kinders
meer wat in die strate loop en bedel nie. Linda en
Clive Simons is die geestelike ouers wat klere en
berading aan die kinders verskaf.
Maandeliks vergader al die geestelike leiers van die
dorp saam en ons het al werklik die vrug van eenheid in Christus hier in ons dorp ervaar. Gesamentlike gebedsbyeenkomste word gereeld vir die
droogtetoestande gehou. Ons gaan selfs fisies in die
droë damme staan om te bid.
Jaarliks beleef ons die Here se guns tydens die
Christusfees wat gesamentlik deur al die gemeentes
ondersteun word.
Ons is almal saam opgewonde wat die Here in
Robertson Moedergemeente doen, maar ook wat in
ons gemeenskap gebeur.
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Klein sluiters – groot verskil!
Lidelle Rheeders
Hierdie was 'n projek wat gedryf is deur die Vrouediens van Bonnievale, maar behartig is deur 'n hele
gemeenskap. Almal is ingespan om hulle broodsluiters in te dien vir 'n groter doel.
Hierdie broodsluiters word gemaak uit “High
Impact Polystyrene” en het goeie herwinbare
waarde. Wie sou kon dink dat 'n paar gram so
groot verskil kan maak?
NG Kerk Van der Merwe, Bonnievale, versamel
broodsluiters reeds vanaf 2013 en het op 22 April
2018 vier rolstoele se geld so ingesamel vir die kerk.
Dit, nadat ons in 2012 alreeds een rolstoel aan ons
plaaslike tehuis vir bejaardes geskenk het met
behulp van hierdie projek.
Drie van hierdie rolstoele is aan Herfsvreugde
gegee. Een is steeds die kerk se eiendom vir die
bruikleen aan ons gemeentelede. Die vierde rolstoel
is aan die VGK in Happy Valley geskenk – ook vir
die bruikleen van lidmate wat dit vir 'n bepaalde
tyd mag nodig kry.
18

Ons sluitertjies wat pligsgetrou deur die gemeente
ingesamel is, word ingegee by ”Interwaste” in
Mosselbaai. Hulle missie is om volhoubaarheid in
die omgewing in stand te hou. Hoe wonderlik is dit
nie dat elkeen van ons 'n rol daarin kan speel nie!
Hierdie was waarlik 'n gemeenskapsprojek. Ons
huishulpe het ook sluitertjies versamel en almal
rondom hulle ook opgekommandeer om bymekaar
te maak. Gereeld het hulle met 'n handjievol
sluitertjies by die huis aangekom.
Die versamel van die broodsluiters, selfs dié wat
gebreek is, maak 'n groot verskil. Nie net vir ons
omgewing nie, maar ook vir ons gemeenskap want
so maak ons ‘n verskil in die lewens van ander. Van
dié in nood, maar ook aan ons pragtige omgewing!
Ons kyk met hoop na die toekoms en saam as
gemeenskap samel ons steeds broodsluiters in en
hierdie keer ook koeldrank- en melkdoppies. Ons
hele gemeenskap het nou ingekoop op hierdie
projek – selfs die plaasarbeiders, want in
Bonnievale het ons geleer dat klein dingetjies 'n
groot verskil in ander se lewens kan maak.
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Houtbaai Vissersgemeenskapbabas floreer tydens eerste 1 000 dae
Mariëtte Odendaal
Dis nie net as vissermanne op see uitgaan dat hul
families geaffekteer word nie, maar veral as hulle
nie meer KAN of MAG visvang nie. Dit het 'n
enorme negatiewe invloed op die gemeenskap.

Die resultaat hiervan is duidelik sigbaar in kleiner
hawens, soos bv Houtbaai. Armoede is aan die orde
van die dag met oorweldigende uitdagings soos
ondervoeding, geweld en verslawing.
Navorsing toon duidelik die negatiewe impak hiervan op 'n kind se ontwikkelende brein en gevolglik
bestaan die moontlikheid dan ook dat hierdie kind
as volwassene die alombekende siklus weer kan
herhaal – die ystergreep van armoede word dus
verder verstewig.
Sandra Leeuwner, pastorale werker van Biblia,
Houtbaai, vertel: “Tydens ons weeklikse groepsessies met mammas uit die vissersgemeenskap
fokus ons dus op voeding, liefde, sekuriteit en
stimulasie as boustene tot die ontwikkeling van
haar kind se volle potensiaal. Dit vind plaas in die
belangrikste ontwikkelingsfase van die mens,
naamlik die eerste 1000 dae van die kind se lewe.”
“Maar dit is nie al nie,” vertel Sandra. “Ons fokus
nie net op die kindertjies nie, maar koester ook die
mammas, want ons glo as hulle floreer, sal die
kinders ook floreer.
“Hierdie kruis-kulturele ervaring bring 'n diepe
deernis en begrip vir al die uitdagings van ma-wees
in hierdie gemeenskappe. Dit maak mens veral
hartseer as jy besef met hoe MIN jou in staat stel
om werklik 'n GROOT verskil te kan maak.
“Dit is wonderlik om te sien wat sommige vroue,
ten spyte van al hul moeilike omstandighede,
regkry! Mag ons hier by Biblia altyd vir hulle 'n
baken van hoop wees.”
Sandra Leeuwner kan gekontak word by
sandra@worldatwork.net.
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