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Mariëtte Steyn
INTERAKSIE 2018

Annelise Wiid het ’n groot impak op mense en 
veral vroue se lewe gehad. Toe die gedagte daaraan 
om ons Interaksie aan haar (skielik oorlede in Junie 
vanjaar) by my posgevat het, kon ek my nog nie 
indink hoe groot vrou en Christen weg is nie.

Ons maak ‘n spesiale blomme-Interaksie om te 

probeer weerspieël hoeveel “blomme” sy uitgedeel 

het in haar lewe. Soos ‘n gemengde bos blomme uit 
vele pragtige blomme met verskeie kleure bestaan, 
so was Annelise. Sy het soveel fasette gehad, en ek 
kan dit beswaarlik verwoord. Daarom het ons vir 
Burgert le Roux, wat haar projekleier was, gevra 
om vir ons ‘n huldeblyk te skryf. Dankie Burgert en 
Louise van NG Helderberg hiervoor.

Ons Uitvoerende Bestuurder, Ankia, en voorsitter, 
Riana, bring ook hulde aan hierdie spesiale mensie 
wat diep spore getrap het. Dankie julle!

Toe ek deur die artikels lees, het ek net weereens 
besef dat dié Annelise wat ook my pad gekruis het, 
altyd in my hart sal voortleef. Haar Blou Kitaar CD 
sal my altyd laat onthou “Christus is by my”.

Ons Interaksie is ook volgeprop met die gewone 
artikels en nuus. Almatine gee ons ’n Resep vir 
Vrou-wees en mens kan beswaarlik ’n beter 
vergelyking as dit tref. Baie dankie Almatine vir die 
besondere wyse waarop jy ons ook aanraak.
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Ons blomme-Interaksie 

Op p 8–12 vertel ons meer van ons taakspan se 
aktiwiteite: 

• Die “Roadshow” verlede kwartaal wat in die 
Tulbagh Ring was en hoe ons daar by Ceres 
Moedergemeente saamgekuier het. 

•  Ons ondersteun tans met ons Gedenkfonds 
twee vroue-studente by Christelike inrigtings 
nansieel. 

• Dan groet ons twee van ons taakspanlede, 
Nelda en Yvonne, wat die afgelope vier jaar ‘n 
pad met ons gestap het. Ons gaan julle baie mis, 
maar julle loop nou ‘n nuwe pad en ons gun dit 
vir julle.

• Ons verwelkom dan ook op p13 en 14 twee 
nuwe taakspanlede en glo en vertrou dat ons 
Here hulle geroep het om ‘n vars verskil te kom 
maak. Baie welkom Sanet en Theresea!

In ons gemeentes woel dit sommer baie lekker. 
Durbanville–Bergsig vertel van hul saamkuieraand 
en Parow deel met ons ‘n klompie van hul 
wonderlike aktiwiteite en uitreike. By Kuilsrivier 
de Eike lees ons hoe hulle uitreik uit deur kos- en 
geskenkpakkies. 

Ons nooi alle gemeentes uit om hul vrouestories 
met ons te deel – ongeag of daar ‘n formele 
Vrouebediening is of nie. 

Die Getuienisaksie en Arbeidsbediening vertel 
kortliks van twee van hul aktiwiteite.

Mens besef kwalik dat hierdie ook ons laaste 
uitgawe vir die jaar is. Ons sal binnekort die 
Kerstyd oral rondom ons sien en voel. Mag dit vir 
elkeen van julle ‘n ware Feestyd wees.

Ek en my man, Jurg, vier as die Here wil, Desember 
ons 45ste huweliksherdenking. Vir elkeen wat die 
voorreg het om ‘n maat te hê met wie sy haar stories 
kan deel, wil ek sê: “koester dit elke dag.”



Elke keer wanneer my pad met dié van Annalise 

gekruis het, was ek daarna anders … Of dit nou in 

De Aar met 'n vrouenaweek was of hier in die 

geboue van die Fakulteit Teologie waar ons saam 

kon dink en droom oor billikheid en geregtigheid 

vir almal, ek het nooit dieselfde uit hierdie 

ontmoetings getree nie.

Verlede jaar werk ons saam aan 'n Vroue in die 

Bedieningdag en besluit om ook op 'n spesiale manier 

vir Elna Mouton dankie te sê vir die rol wat sy in 

elkeen van ons se lewens speel. Annalise weet 

dadelik dat sy vir Elna Nkosi wil sing, want: “Sy is so 

'n Afrika-vrou in haar murg”, sê Annalise. 

En so verras Annalise een van haar pêlle met hierdie 

lied uit haar hart. Sy sing: “Sy wieg die kindjie op haar 

rug, sy neurie as sy werk en Sondag is 'n koelteboom – haar 

stilte, haar kerk. Nkosi sikelel iAfrika.”  Ons almal is 

saam diep ontroer.

Annalise is een van daardie mense wat haarself 

nooit in die sentrum geplaas het nie, sy het die gawe 

gehad om ander te dien en om hulle te help 

om met nuwe oë na hulleself en die wêreld 

rondom hulle te kyk. Einde verlede jaar 

begin die Vrouebediening en Annalise 

saam droom oor veilige ruimtes, 

gelykheid en billikheid vir alle 

mense. 

In een van ons 

e-pos-

As ek U hartklop teen my wang kan voel ...

korrespondensies skryf Annalise: “Ek het gevoel dit sal 

goed wees as ek met my bediening 'op dieselfde blad' as julle 

kan wees – dalk op 'n manier kan aanvul/versterk waarmee 

julle besig is, waar ek ookal in die NG Kerk optree. Indien 

moontlik. Dalk kan ons saam (nie noodwendig fisies saam 

nie, maar eensgesind saam) meer mense bereik/help.” 

Annalise het die vermoë gehad om mense in ruimtes 

te bring waar hulle God kan ontmoet en in hierdie 

ontmoetings gebeur die wonder, ons ontdek opnuut 

WIE ons ten diepste is …

Met die Vroue in Bedieningdag vra ek vir Annalise om 

ons te begelei in 'n aanbiddingslied en sy sê: “My 

gunstelinglied op die oomblik is 'As ek stil word'”. En ons 

sing saam Annalise se gunstelinglied, soos net sy 

vroue kan begelei: 

 As ek stil word om by U te wees,

 bedaar my hart se donker vrees.

 As ek U hartklop,

 teen my wang kan voel,

 verstaan ek wat u Woord bedoel.

 

 U is wonderbare Raadsman

 U is Magtige God

 U is Ewige Vader

 U is Vredevors.

 

Annalise het God se Woord goed verstaan, want sy 

het God se hartklop teen haar wang gevoel …

Dankie dat jy dit met ons gedeel het. Ek mis jou!

 Ankia du Plooÿ
 Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING
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Ek het Annelise die eerste keer ervaar tydens 'n 

vrouebyeenkoms in 'n kerk op Prins Alfred Hamlet 

baie jare gelede. Alles daaromtrent was vir my 

anders. Die musiek was hemels op my ore, die 

klank was sensitief, daar was 'n rustigheid en 'n 

geestelike diepte wat ek tot op daardie stadium 

selde teëgekom het. Die woorde en die manier 

waarop sy dinge kon beskryf en prentjies teken en 

emosies oopsluit, het my my asem laat ophou van 

verwondering. Daarna het ek haar met tussenposes 

beleef en elke keer dieselfde gevoel van 

verwondering ervaar. Amper asof sy iets oorgedra 

het wat in my binnekant kom nesskop het. Iets sag 

en warm en helend en kalmerend. Iets wat ek wou 

koester en vashou.

My eerste persoonlike ontmoeting met haar was 

by die Algemene sinodesitting in Boksburg. 

Tydens 'n gesprek met haar kon ek deel dat ek 

geroep was as predikant, maar kon dit nie word 

nie omdat die kerk dit nie toegelaat het nie. Dit 

was die eerste keer wat ek die seer verwoord het 

teenoor iemand en sy het my gehelp om die seer 

oop te maak en daarna te kyk – 'n rofie het begin 

vorm. 

Op die laaste dag het Isak Davel ons bedien met 'n 

lied en ek het daarop gedans. Annelise het my 

nuutgevonde vryheid verstaan, my daarop gewys 

dat as ek ‘n dominee geword 

het ... ek nie sou kon dans by 

die Sinodesitting nie. Sy het 

my help verstaan dat die 

ompad waarop ek by bediening 

uitgekom het dalk die beter pad 

vir my was.

Op Kaapstad lughawe, oppad 

na die Algemene 

Sinodesitting in Port 

Elizabeth, het ons weer 

So onthou ek Annelise Wiid

ontmoet. Ek was bietjie verlore. Sy het my 

onsekerheid aangevoel en my dadelik onder haar 

vlerk geneem. Haar intuïtiewe aanvoeling was 

besonders. Ek en sy was saam hartseer op 

Algemene Sinodesittings as mense mekaar se fyn, 

delikate, emosionele glasbal lomp en woes 

rondgegooi het. Dikwels het dit in skerwe op die 

grond beland. Ons saamwees in 'n manlik-

gedomineerde omgewing was vir my dikwels soos 

'n koel bergwaterswemgat op 'n warm dag.

Gedurende my woeste woestyntye het een van haar 

liedere my herhaaldelik deurgedra. Die lied se naam 

is: Die seisoen draai. In sulke tye het ek die lied 

herhaaldelik op my cd-speler geluister tot dit my 

bedien het op 'n vlak van aanvaarding en 

rustigheid. Elke seisoen het 'n plek, maar dit draai 

altyd weer.

Ek is baie jammer dat ek die besondere vrou nie 

beter leer ken het nie. Ek wou nog haar raad gevra 

het oor my eie musiekbediening. Ek sou graag saam 

met haar na musiek wou luister, want sy kon fyn 

luister. Ek sou … MAAR mens stel mos altyd uit en 

is besig met onnodige goed wat jou dae volpak. En 

skielik is iemand se tyd om en sy laat 'n leemte in 

jou hart en in die lewe wat nie gevul kan word nie.

‘n Laaste lekker onthou: Ons het ‘n gedeelde liefde 

vir rooi gehad. Sy het dadelik my rooi stewels 

opgemerk en vertel van haar eie liefde vir rooi, maar 

veral vir rooi skoene. 

Ek besluit dus nou as nagedagtenis aan Annelise, 

dat ek elke dag 'n verskil wil maak. Ek wil elke dag 

dans al dink mense ek tree vreemd op.
Ek wil elke dag rooi skoene dra ...

VOORSITTER

Riana Furniss



“Hier is my hand en my hart, hier's my lewe –
my voete bereid om u boodskap te dra, kaalvoet, gewillig …” 

(uittreksel uit titelsnit van Annalise se eerste CD, 

KAALVOET)

Eendag, lank gelede, was daar 'n jong vrou wat só 

lief was vir Jesus dat sy dit op 'n spesiale manier vir 

Hom wou sê. Sy't gesoek-soek-soek … maar 'n 

spesiale manier is nie altyd so maklik te kry nie.

Op 'n dag in Mei, sit sy op 'n 

plaas buite Swellendam onder 

'n groot ou akkerboom. Die 

son is lou, die middag lui. 

Hulle is alleen – net sy en Hy. 

Sy onthou 'n gedig wat sy kort 

tevore oor Hom gelees het, sê 

die woorde daarvan hardop vir 

die veld, die voëls, die vonkel-

son, die pers berg se sagte 

skadu's. Skielik is daar 'n 

wysie by die woorde: 

Spiksplinternuut en nommerpas – asof die woorde 

en die wysie spesiaal vir mekaar geskryf is! Sy sing 

dit. Verwonderd! Uitgelate! Oor en oor. 

Waar, wonder sy, kom dié mooi “musiekie” so uit 

die bloute vandaan? En net daar, onder die vroeg-

herfsboom, verras Jesus haar en sê: “Van My af. 

Want Ek is só lief vir jou dat Ek dit op 'n spesiale 

manier vir jou wil sê!”

Dit was jare gelede. Die jongvrou was Annalise. Die 

eerste liedjie het gegroei tot baie liedjies – voor baie 

gehore, in baie kerke, op baie dorpe. En mettertyd 

tot ses CD's ook. 

Die boodskap van haar musiek bly nog altyd 

dieselfde. Daarmee sê sy, op haar manier, vir mense: 

"Jesus is besonder lief vir jou!!”

Musiek was maar één van haar liefdes en ook maar 

net 'n deel van haar bediening. Lering was 'n ewe 

groot liefde: om die opwindende rykdom van die 

Bybel vir mense oop te breek en te laat lééf!

Dít het sy gedoen deur seminare en kampe aan te 

bied. Soos met die singery, gebeur dit ook hier en 

daar en oral …

Die lering fokus op die karakter van God, sy 

wonderwerking in ons lewens deur die koms van 

Jesus en die Heilige Gees, en die elke-dag-leef-kant 

van gebed, geloof, hoop en liefde.

Met die seminare en kampe het sy nie net vir mense 

gesê: "Jesus is lief vir jou" nie, sy het ook 'n stukkie 

van die geloofspad saam met hulle geloop. Sy het 

hulle gehelp om 'n bietjie meer te ervaar van hoe 

God is en hoe Hy in hulle wil leef ... En hoe om in 

Hom te bly en deur Hom te leef. 

Burgert le Roux, NGK Helderberg
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Huldeblyk aan Annalise Wiid



Daar is weer 'n verdieping in my Stiltetyd waarmee ek die 

laaste tyd baie gesukkel het. Dankie.” Mathilda
“Oor Hartenbos en die hartroerendheid van die hele na-  

week ... Ek kan jou nie sê hoe ek steeds vlaag op vlaag emosie 

beleef wanneer ek ALLES van die naweek herleef nie. So 

verseker beskryf jy dit perfek – ek dink my hart is nog erg 

ontroer!! Ek weet nie hoeveel maal ek alweer al die snitte 

geluister het op CD's wat jy die oggend hier gesing het nie. 

Net om weer 'n stukkie vas te vang van dit wat jy gebring het: 

die deernis, die warmte, die passie, die vrede, die hoop, die 

inspirasie. Maar dan ook jou menswees, jou totale oorgawe 

aan God, jou onvoorwaardelike diensbaarheid, nederigheid, 

alles wat van jou sò 'n kosbare mens maak. Dankie dat jy so 

'n lieflike geur versprei waar jy is en ook DIE GEUR van 

Christus met jou saamdra. Ons sien Hom in jou oë, ons hoor 

Hom in jou stem ... en dis seker wat die hart die meeste 

ontroer en wat ook maak dat ons harte sommer erg leeg voel 

vandat jy weg is!!” Liesl

“Wat 'n ‘stunning’ reis was die naweek opsigself nie. Genoeg 

tyd vir stilwees en uitbundig kuier. Vol klein “plafonkat''-

verrassings en geskenkies. Annalise self was 'n groot ‘treat’ 

van die ‘re-treat’. Was lekker om weer te besef dat dit ‘okay’ 

is om net te wees – God se liefde oorskry mos alle pretensies. 

Dat God self wil hê ons moet net wees, Hy doen die res. Die 

reis deur Jesus se laaste dae voor die kruisiging uit Johannes 

se oogpunt, was besonders, mens kon dit saam lééf. Ek het met 

'n verfrisde rustigheid die naweek weggestap, lig, soos wat net 

God kan nuutmaak. Skoongewas met liefde. Positief, opnuut 

reg vir die lewe.” Andri

“Dit was vir my 'n heerlike, genesende, battery-laai-naweek. 

Die trane kon ongehinderd oor my wange rol en ek kon 

onbeskaamd wees net wie ek is. Ek het groot bewondering vir 

mense wat woorde in so 'n volgorde kan rangskik dat dit sin 

maak en met die mens hier diep binne my praat. Baie dankie. 

Die aftyd was ook baie kosbaar.” Izanne
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 Sy was 'n vrou wat die Here wou ken.

 Sy was 'n vrou wat behoeftig en uitbundig aanbid het.

 Sy was 'n vrou wat soms makliker geglo het,

 soms moeiliker en soms glad nie kon nie.

 Sy was 'n vrou wat betower is deur Afrikaans.

 Sy was 'n vrou wat die Bybel versigtig en opgewonde en 

 verwonderd gelees het.

 Sy was 'n vrou wat soekend en struikelend en huilend en 

 jubelend geleef het.

 Sy was 'n vrou wat baie gehad het en baie ontbeer het.

 Sy was 'n vrou wat bely het God die Almagtige is haar 

 Vader, vir ewig, 

 Jesus Christus is haar Verlosser, vir ewig, en 

 sy Heilige Gees is die bron van haar lewe en Hy bind 

 haar onlosmaaklik aan sy kerk.

 
Sy het gesing en “songs” geskryf van stories wat uit 

haar hart gekom het – uit haar saamleef met God. 

Dit reflekteer die sweef- en die strompelkant van 

christenwees. Daarom help dit ander mense op 

hulle geloofspad. Dit reflekteer ook God se onuit-

putlike genade en begrip vir ons. Daarom bemoedig 

dit nie net gelowiges nie, maar trek dit selfs onge-

lowiges nader na Jesus toe. Presies hoe dit gebeur, 

weet net die Heilige Gees. Sy het net geweet: “Ek 

staan in sy Skadu en verwonder 

my!”

So onthou vroue haar:

“As ma gun 'n mens maar min genadetyd 

vir jouself. Tog het ek Saterdagoggend die 

Vrou Wat Glo-oggend te Barnyard 

bygewoon. Whow, wat 'n vervullende, 

bederfoggend was dit nie. Annalise, baie 

duisende dankies vir jou inspirerende 

bydrae tot 'n puik geleentheid. Met elke 

storie en deur jou lied kon ek 'n prentjie 

vorm en deel wees asof ek dit self beleef 

het.” Hermariè

“Dis net ‘amazing’ hoe jy die vroue aan ons omskryf/beskryf 

het na aanleiding van jou navorsing. Dan besef ek net weer 

opnuut, 'n mens het hulp nodig om die Woord vir jou oop te 

breek, want in normale Bybel-lees sal jy nooit al hierdie 

karaktertrekke van vroue kon raaklees nie!” Marina

“Jy het 'n gawe om woorde lewendig te maak en vlerke te gee. 

INTERAKSIE 2018
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onseker oor hulleself en bang om te faal. En dit is 

verstaanbaar, want selfvertroue is nie noodwendig 

ingebore nie. Maar die bestanddele en die tyd wat 

daardie resepte vra is baie, al is hulle nie 

noodwendig ingewikkeld nie. Die onderdanig-wees 

resep lyk heel eenvoudig. Jy stel jouself diensbaar 

en doen wat ander van jou vra. Dit neem egter baie 

tyd want baie mense doen 'n beroep op jou. Om 

goed te lyk, om lekker kos te maak, om 'n netjiese 

huis te hê, perfekte kinders, ens. is eintlik 

onmoontlik MAAR baie van ons probeer dit tog. 

Die ironie is dat 'n mens net meer onseker raak. 

'n Mens kan ook die Spreuke 31-resep kies. Dit wys 

op 'n vrou wat baie inisiatiewe neem en baie 

suksesvol is. Maar as 'n mens mooi lees, dan lyk dit 

nie of sy baie rus kry nie, want sy is altyd besig. Die 

kans dat daardie resep jou uitput en onseker maak, 

is net so groot as die onderdanig-resep.  

Vryheid 

Die waarheid is dat resepte vir ons lewe baie keer 

nie werk nie. Dit maak dinge te ingewikkeld, of te 

eenvoudig of daar is bestanddele wat net nie in ons 

lewenshuis is nie. Dit is egter nie noodwendig 

verkeerd dat resepte nie werk nie, want ons is 

geroep om in vryheid te lewe (Gal. 5, 2 Kor. 3:17). 

Elkeen van ons is uniek in hoe ons lyk, die gawes 

wat ons het en die belangstellings of werk wat ons 

doen. Almal het 'n bydrae om te maak en dit moet 

nie beperk word deur resepte nie. Dit is verseker 

ook nie 'n kompetisie nie. Die oplossing vir 

onsekerheid en hoë verwagtings lê nie in resepte 

‘n Resep vir vrou-wees

Ek hou daarvan om 'n resep te volg want ek het min 

gevoel vir kosmaak. Tog is daar nie baie resepte 

waarvoor ek kans sien nie. Hulle is gewoonlik te 

ingewikkeld, vra te veel tyd of daar is bestanddele 

wat ek nie ken en weet waar ek hulle moet kry nie. 

Gelukkig hoef ek nie deur te veel resepte te soek 

nie, want ek is geseën met 'n man wat wel ‘n groot 

gevoel vir kook het en net so gereeld as ek kos 

maak. Hy hou niks van resepte nie en doen sy eie 

ding. En amper altyd proe dit lekkerder as die kos 

wat ek gemaak het.   

Volg van resepte

Dit laat my wonder wat die volg van resepte oor my 

en die lewe sê. Ek is beslis iemand wat nie daarvan 

hou om te faal nie en dit is seker die rede hoekom 

ek my vertroue op resepte plaas. Maar ek is ook 

iemand wat nie daarvan hou as iemand sê wat ek 

moet doen nie. Tog is dit presies wat 'n resep wel 

doen! Maar nou ja, 'n mens moet seker jou swak en 

sterk punte ken en nie te hoogmoedig wees om 

voorgesê te word nie – veral as dit 

jou swak punte 

raak? Soms 

wonder ek of ek 

op dié gebied 

maar net te 

onseker is. 

Onsekerheid 

Hoe werk dit 

in ons lewens? 

As dit gaan oor 

vrouwees dan 

sien ek baie 

vroue wat 'n 

resep soek en 

volg, want 

hulle is 
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nie. Ons moet eers besef dat ons geskep is as vrye 

skepsels. Natuurlik ken vryheid die gevaar van 

misbruik, maar as ons weet dat ons vryheid van die 

Here kom, mag ons daarop vertrou dat ons dit reg 

verstaan vanuit God se liefde. Die Drieënige God 

het ons oneindig lief net soos wat ons is. Met al ons 

unieke eienskappe. Dit mag 'n diep bron van 

sekerheid wees vir wie ons is en net uit daardie 

hoek kan ons ander dien of tot meer in staat wees 

as wat ons gedink het ons is. 

’n Mooier lewe 

God se liefde mag ons vertroue gee om onsself te 

deel met die mense rondom ons. ‘n Lewe vanuit 

vryheid is mooier en oop vir verrassings, 

veranderings en nog meer. Die lewe bestaan in elk 

geval daaruit en om dit te omarm is beter as om 

daarteen te veg. 

Ek lees nou die dag van 'n man wat vertel dat hy in 

sy lewe met meer as 10 vroue getroud was. In elke 

lewensfase het hy gevoel hy is met 'n ander vrou 

getroud as die een wat hy ontmoet het, want sy een 

vrou het ten minste 10 keer verander. Ons verander 

almal, maar hopelik word ons net mooier:

Sodat die lewe beter proe as die lewe wat 'n 

sekere resep wil volg en ons terughou. 

Teken in op 

INTERAKSIE
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Op Saterdag 15 September hou die taakspan onder 

leiding van Ankia du Plooÿ ‘n vroue-oggend by 

Ceres Moedergemeente. Vroue uit talle gemeentes 

in hierdie ring, soos Tulbagh, Prins Alfred Hamlet, 

Ceres vallei, Ceres Moedergemeente, Montagu, ens. 

trek saam.

Nadat ons almal lekker koffie en tee gehad het, het 

ons begin gesels oor Vrouebedieninge van Toeka tot 

Nou. Ons het stilgestaan by hoe kyk elkeen van ons 

na ’n vrouebediening en wat is jou persepsie 

daaroor. 

Na die saamgesels het Mona Marais en haar span 

ROADSHOW – Tulbagh Ring
Mariëtte Steyn

ons bederf met lekker eetgoed en toe skop Riana 

Furniss se pragtige klavierspel af en kon ons die 

Here loof en prys met liedere soos Ek wil kom stilword 

en Ek sien in my gees die glorie en die Almag van die Heer.

Na die Lofprysing en Aanbiddingsgeleentheid kon 

ons as vroue weer in ‘n geloofsreis stilword by die 

voete van die Here. Ankia het weereens benadruk 

dat vroue ruimte nodig het om met ander vroue te 

“connect” waar hulle veilig genoeg kan voel om hul 

stories te deel. 

Met elke Roadshow word ons net weer bewus van 

die behoefte aan geestelike leiding en ondersteuning 
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wat daar bestaan en hoe nodig dit is dat ons moet stilword om te 

hoor wat God met ons wil doen, wat Hy van ons vra, wat Hy vir 

ons wil hê.

Ons ontdek opnuut dat God ons wil gebruik in sy Koninkryk. 

Dat ons beskikbaar moet wees vir vroue wat seer het en dat ons ‘n 

Veilige Ruimte moet skep sodat vroue kan oopmaak.

2
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NOWIDA ABRAHAMS, beter bekend as Wida, het 

so pas haar studies as Kinder-en Jeugsorgwerker by 

Hugenote Kollege voltooi. Sy is by Steinthal KJSS 

waar sy aangestel is as kinderversorger, wat met  

dogtertjies tussen 6 en 12 jaar oud werk.

Wida is gebore in die Paarl op 4 Oktober 1998 as 

die oudste van 3 kinders. Haar ouma het nie kans 

gesien dat die klein dogtertjie deur vreemdelinge 

versorg word nadat haar ma weer begin werk het 

nie. Sy het grootgeword by haar ouma op Greyton 

waar sy ook matriek geslaag het. Wida onthou haar 

grootwordjare met 'n glimlag: “Geld was skaars 

maar ek het alles gehad wat nodig was.” Dit het 

haar geleer om dinge te waardeer en sy gee aan 

Ouma die eer vir haar Christelike opvoeding. Dis 

ook hier waar sy waardes geleer het soos om alle 

mense te respekteer. Familie is baie belangrik in 

haar lewe en hulle het haar baie 

ondersteun tydens die studies.

Nadat sy matriek geslaag het, wou 

Wida 'n verskil maak in 

kinders se lewe. Volgens 

haar was kinders nog altyd 

haar passie. Daar was egter 

nie geld vir verdere studie 

nie. Sy het aangemeld by 

Steinthal KJSS as 

vrywilliger om diensbaar 

te wees waar sy benodig 

was. Hier het 'n nuwe 

wêreld vir haar 

oopgegaan en sy het 

pynlik bewus geword 

van die swaarkry van 

talle kinders. Dit was vir 

haar opwindend om agter 

te kom dat sy met haar liefde en ondersteuning 'n 

bydrae kon maak in hulle lewens.

Na 6 maande het die geleentheid vir 'n studiebeurs 

oor haar pad gekom. Sy het dit dadelik aangegryp 

en haar met entoesiasme aan haar studies gewy. 

Volgens Wida is die kinders sterretjies in haar 

lewe. Sy wil hulle help om regte keuses te maak en 

goeie besluite te neem. 

Die studies het vir haar baie beteken omdat dit haar 

met kennis toegerus het wat sy nie gehad het nie. 

Sy het ook geleer hoe om die kennis toe te pas in die 

praktyk. Sy het geleer hoe om te kommunikeer en 

wat kinders se behoeftes is.

Nowida se studieleier beskryf haar so: “Wida het 

absoluut 'n natuurlike aanleg om met kinders te werk. 

“Sy het as vrywilliger begin werk met geen salaris nie en was 

bereid om enigiets te doen en het weke aanmekaar gewerk 

sonder af tyd. Nadat sy begin studeer het, moes sy steeds werk 

saam met die studies en dit het baie deursettingsvermoë 

geverg om alles te balanseer. Sy het nooit gekla dat dit te erg 

was nie. 

“Ons is baie dankbaar dat sy nou as professionele 

kinderversorger in ons diens is. Baie dankie vir die beurs wat 

aan haar toegestaan is. Dit verryk baie kinders se lewe.”  

Die Minnie Hofmeyr Gedenkfonds is gestig na die sluiting van die Minnie Hofmeyr Kollege in 1993. Na die 
verkoop daarvan aan die VGK, is bedrae oorbetaal aan die Nuwehoop Sentrum en Hugenote Kollege. Die balans 
van die fondse het gelei tot die ontstaan van die Minnie Hofmeyr Gedenkfonds wat vroue-studente wat by 'n 

Christelike inrigting studeer, finansieel ondersteun. Tans het ons twee vroue wat so ondersteun word, nl 

Nowida Abrahams en Nelda Rossouw.
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NELDA ROUSSEAU is tans besig met die 
Pioniers-kursus in Evangelisasie en Kerkplanting by 
Hugenote Kollege. Sy was sedert 2015 ook deel van 
die Taakspan Vrouebediening, maar met haar 
studies en betrokkenheid by soveel verskillende 
diensterreine, waarvoor die Here haar geroep het, 
moes sy toe die studies ook nog tyd in beslag neem, 
ons taakspan groet. Sy deel haar pad met ons:

“Jesaja 54 was nogal ‘n teks uit die Bybel wat ek, as 
kinderlose vrou, uit verskillende oorde ontvang het. 
Dit wat hulle as ‘n vertroostende teks bedoel het, 
was vir my net ‘n verdere verwerping en die vrae 
waarom ek kinderloos moes bly as kinders dan ‘n 
seën van God af is. Het Hy my ook verwerp? 

“Aanvaarding van kinderloosheid was ‘n lang en 
eensame pad, wat my deur ‘n egskeiding en wedu-
weeskap gevat het, tot ek op ‘n dag boedel oorgegee 

het en vir die Here gevra het dat Hy nou moet 
oorneem, want ek is klaar. Ek is nou moeg 

om die kinderlose besigheid te probeer 
uitredeneer, om te probeer sin maak van 
hoe op aarde dit my skeppingsdoel was 
dat ek al hierdie liefde in my hart  het vir 

kinders, maar dit nie te kan 
uitleef nie?  Nee, Hy 
moes oorneem en nié 
bietjies, bietjies nie, 
alles so op een slag ... 
my lewe, my man, my 
viervoetige kinders, my 
huis, kar, familie –  die 
hele lot, alles moet 
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100% nuut word! “Needless to say”, dit het en Jesaja 54  
het ‘n hele nuwe betekenis vir my gekry. Sy kinders 
raak toe ook my kinders en my hart begin breek 
vir ‘n gebroke wêreld. 

“In 2015 raak ek deel van die Weskaapse 
Vrouebediening Taakspan en in 2016 roep die Here 
my om deel te word van Graanendal se kerk-
plantingspan waarna alles sommer baie vinnig 
begin gebeur het. God oortuig my, en glo my dit het 
heelwat oortuiging gevat (soos Gideon wou ek 
tekens hê en die skaapvelletjie moes bo en onder 
sommer onder die bed binne die huis natgedou 
wees), voordat ek ingeskryf het by die kursus. 

“Ek’s oor 50, sonder inkomste, die kursus is in 
Engels, maar God sê in Fil 2:13 dat dit Hy is wat ons 
gewillig en bekwaam maak om sy wil en sy roeping 
vir ons lewens uit te voer. En so het God ook die 
Vrouebediening gebruik om my te bekwaam in 
hierdie roeping. Deur die beurs wat ek van hulle 
ontvang het, het God reeds sy tentpenne verbreed 
met die stigting van ‘n nuwe geloofsgemeenskap op 
Spes Bona buitekant Durbanville. 

“Ek staan in verwondering oor hoe groot ons God is 
en hoe wonderlik sy werke is deur mense wat “ja” 
sê vir Jesus. 

“Dankie Vrouebediening dat julle ook ‘ja’ gesê het 
vir God en vir my en so ook deel het aan ‘n nuwe  
geloofsgemeenskap wat in ‘n dissipelmakende 
verhouding met Christus wil leef!”
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DIE TAAKSPAN GROET
Twee taakspan lede moes agv persoonlike omstandighede uit die taakspan 
bedank. Nelda Rossouw (berig vorige bladsy) en Yvonne Neethling.

So verwoord Yvonne haar tyd by die taakspan:
“My reis saam met die Sinodale Vrouebediening Taakspan – 
wat 'n voorreg! My pad begin in Junie 2015 toe ek NGK 
Langebaan se Vrouebediening by die Sinodale byeenkoms 
verteenwoordig het. Hier ‘commit’ ek om saam met die vroue 
taakspan te reis as verteenwoordiger van die Weskus-streek.

“Wat het dit vir my beteken? Ek kan met dankbaarheid 
terugkyk van ‘n deel-wees van die begin van ‘n nuwe pad en 
moderne maniere om vroue te bereik en met hulle te 
kommunikeer. 

“Groot Droom en dit uitvoer was die wagwoord! So begin ek 
inpas in ‘n taakspan waar Beplanning en saamwerk nooit 
sonder ‘persoonlike caring’ was nie. Waar groot nuwe 
uitdagings rondom vroue opgeduik het en waar mens kon 
ervaar dat vroue hul harte oopmaak en ontvanklik is vir 
mekaar. OMGEE!

“Ek het die voorreg gehad om te deel in die skep van ‘n nuwe 
aanslag: ‘n Nuwe logo, aktiewe sosiale media-ontwikkeling, ‘n 
maandelikse nuusbrief, Roadshows – die voorreg om een te 
kon reël aan die Weskus en een saam te kon bywoon in die 
Noordelike voorstede – Vrouekonferensie in Bloemfontein 
September 2017, funksies en besoeke in die Weskusstreek, ens.

“Ek groet die span: 
Ankia du Plooy – Jou sagte manier om die groep te lei en tog 
streng gedissiplineerd op te tree rondom sperdatums, 
begroting en uitvoer van take. Jou verstaan en omgee vir 
elkeen. Ons ‘meesterbrein’.
Riana Furniss – Geloof in aksie. Jou sang en passie vir 
vroueharte is so baie kosbaar!
Mariëtte Steyn – Ystervrou. Wat my ‘memories’ van deel-
wees van die taakspan so wonderlik vasgevat het in die 
Interaksies.
Gielie Loubser – Die man in ons midde met baie wysheid, 
insig en verstaan van vroueharte
Nelda Rousseau – Altyd sag en liefdevol – deernis met almal 
om en by haar.
Marelise Krige – die eenvoudige manier waarop jy berge kon 
versit met die elektroniese media. 'Dankie ook dat jy my 
Roomie-pellie' is!

“Ek groet met 'n deel hartseer, tog ook ‘n deel dankbaarheid, 
vir deel-wees van hierdie aksie! Die seisoen in my lewe het vir 
nou gedraai. ‘n Nuwe seisoen wat weer nuwe uitdagings bied, 
wag vir my. 

“Ons bly 'connected' deur ons geloof in ons Vader vir nou. 
MOOI LOOP! “

ONS NUWE TAAKSPAN

Gielie Loubser 

Marelise Krige

Mariëtte Steyn
REDAKTEUR

Sanet van Rooyen

Theresea Pieterse

Riana Furniss
VOORSITTER

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING
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Sanet van Rooyen, gebore 29 Januarie 1946, het 

onlangs by ons taakspan aangesluit. Sy is al 25 jaar 

met prof Dirk van Rooyen getroud en hul 

gesamentlike familie bestaan uit drie seuns en 'n 

dogter. Al vier is reeds getroud en sy en Dirk het 

altesaam 10 kleinkinders, sewe seuntjies en drie 

dogtertjies. 

Sanet kom oorspronklik van Pretoria af, maar woon 

die afgelope 20 jaar in Plettenbergbaai. Sy is ‘n 

onderwyseres van beroep en vir die afgelope 12 jaar 

betrokke by Bitou Opleiding en Onderrig. Dis 'n 

projek waar dames opgelei word om huishulpe te 

wees. 

Haar belangstellings lê in musiek en blommerang-

skikking. Tans dien sy op die kerkraad van die 

Suiderkruis gemeente in Plettenbergbaai, is lid van 

die musiekbediening en in beheer van die klank- en 

digitale aanbieding. 

In haar eie woorde sê Sanet: 

“Vrouebediening lê my na 

aan die hart en ek was ook 

voorsitter van die 

Vrouediens.” 

Ons glo dat sy ook ‘n 

verskil in ons taakspan 

gaan maak. 

Welkom Sanet!

ONS VERWELKOM NUWE TAAKSPANLEDE ...
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Theresea Pieterse vertel ons meer van haar:

“Ons woon sedert Desember 2015 in George. Ek is 
getroud met André en ons het twee kinders. Ons 
dogtertjie, Theandri, is sewe en ons seuntjie, André 
jnr, drie jaar oud. 

My man is beroep na George Moedergemeente, 
nadat ons vir veertien jaar in Brits by NG 
Krokodilrivier was.

Ons is gebore Vrystaters, en ek was aanvanklik in 
'n FinansiëleLandbourigting.

EN NOG ‘N NUWE LID ...

Ek is bevoorreg om tans voltyds ma te wees, en dan 
ook die Vrouebediening in ons gemeente te 
bestuur. Saam met 'n uiters dinamiese jong groep 
dames, droom en dink ons oor God se      
plan vir ons gemeente en 
gemeenskap.

Ek glo dat die lewe 'n reis 

is, en dat ek saam met 

God en my gesin uitsien 

na die reis op hierdie 

nuwe pad!

Seëngroete.

Welkom Theresea!
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Alida Vorster

Een maal 'n jaar knyp die vroue van Bergsig tyd 
af om saam te kuier as geloofsgemeenskap! Dit 
is altyd 'n vreugdevolle aand waar ons oor 
verskillende generasies heen kan ontspan. 

Stephanie Steenkamp het as gaskunstenaar 
opgetree en die vroue laat skaterlag met haar 
komiese liedjies. 

Ons gasspreker, Tania de Klerk het oor ons 
identiteit in God gesels en hoe ons dit deur-
trek na ons voorkoms en klerekas. 

Daar is lekker gesels, geëet en gelag.

SAAM is ons beter ...

Gemeentenuus – Durbanville Bergsig
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Daar is 'n hele paar Knip-, stik- en brei-oggende 

gehou. Die fabriekwerkers was so getrou en het by hul 

huise selfs oortyd gewerk en so kon die projek net 
van krag tot krag gaan. In totaal het ons 185 
“wraps” gemaak en 475 hoedjies gebrei!
Omdat hitte deur 'n baba se koppie ontsnap, moes 

hoedjies ook gebrei word. Die projek het ook ver 
buite ons gemeente se grense bekend geraak en die 

allerfraaiste hoedjies het van 
oral ingestroom.

 Rooi hoedjies met wit 
randjies is ook gebrei en 
saam met Kerspakkies 
uitgedeel. Dit het hulle soos 

wafferse miniatuur Kersvaders laat lyk.  

Dit was behoorlik 'n geskarrel om die Kerspakkies 

te pak – elke pakkie bestaande uit 'n babygrow, 

hoedjie, sokkies, kombersie, babaseep, waslappie, 
vaseline en vir die mamma 'n koekie seep, waslap 
en klein pakkie tuisgemaakte koekies.

Lynette Duckitt
Die Khayelitsha KMC-projek het net gebeur. Dit 
was aan ons toevertrou. Kangaroo Mother Care 
(die benaming is ontleen aan die Australiese 
soogdier) behels die beginsel van velkontak tussen 
vroeggebore babas en hul moeders, of selfs die 
vader, deur die baba regop tussen die borste te laat 
lê en vas te bind met 'n lap. Die babas het slegs 'n 
doek aan en 'n hoedjie op hul kop.

Die KMC Eenheid is 'n aparte area waar daar tien 

moeders gehuisves kan word.  Babas, wat 1,4kg 

weeg, is permanent in die KMC-posisie by hul 
moeders. Die “wrap” waarmee die babas aan die 

moeders vasgebind word, is 'n enorme 3m lank.  Die 

middelste 70cm word behou, terwyl die 115cm aan 

weerskante in die lengte deurgeknip word. Met 
ander woorde die babatjie lê nou in die middelste 
deel voor, styf teen die mamma se bors. 
Ons kerksaal het 'n gedaanteverwisseling 

ondergaan en is telkemale in 'n fabriek omskep. Dit 
was naaimasjiene, omkapmasjiene, dames het 

geknip en gestik. Tannie Sannie van der Merwe 

(86) het die voorreg gehad om die eerste “wrap” te 
stik – die eerste van ontelbares daarna. Tussen al 
die gewerskaf deur was daar altyd nog 'n kansie vir 
'n eet- en drinkdingetjie.
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Fabriekwerkers
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oortuig dat geen uitdaging te groot is om te oorkom 
nie en dat met Jesus aan jou sy, enigiets moontlik is! 

Die oggend is ook afgesluit met 'n heerlike 
saamkuier om 'n eet- en drinkgoedjies. So 'n 
geseënde oggend!

Op Sondag, 3 Junie 2018, het ons vir die inwoners 
van Hernus Kriel 'n heerlike warm aansitete voor-
gesit. Tussen die joligheid is gesels en grappies 
gemaak en sommer net lekker gekuier. 

Met ons jaarlikse Snoesige Winterkuier op Saterdag,  
23 Junie 2018, was ons werklik bevoorreg om vir 
Jeanne Els as gasspreker te kon hê. Jeanne, 'n 
motiveringspreker en skrywer, het ons toegespreek 
oor Depressie. En wie kan nou beter daaroor praat 
as iemand wat self die pad loop en elke dag 
daarteen moet veg? Sy kon vir ons vertel dat daar 
altyd hoop is vir depressievegters. Hoe sy met jare 
se sluimerende depressie treetjie vir treetjie in 'n 
verskriklike maalkolk beland het. Met suiwer 
genade, diep geloof, mediese hulp en haar man en 
twee seuns se liefde het sy mettertyd weer met 
passie in die lig begin leef. Ons het die oggend 
afgesluit met die gebruiklike “Coffee Shop” en 
produkte-tafels. Gaste het nog lank gekuier, kon 
met Jeanne gesels en heerlik smul aan al die lekker 
eetgoed. Voorwaar nog 'n geseënde oggend!
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Dit was 'n groot voorreg vir ons dames om die 
geskenkpakkies persoonlik by die Khayelitsha 
KMC eenheid te gaan oorhandig. Ons kon 200 
Kerspakkies skenk en vir dr Esté Fourie van 
Eenheid dankie sê vir haar groot werk. Onsself het 
net weer besef hoe groot ons Hemelse Vader se 
genade is en hoe dankbaar ons kan wees vir wat Hy 
vir ons skenk!

Na 'n baie besige 2017 kon ons die jaar 
afsluit op 'n rustige noot toe Elize Parker 
by ons kom kuier het. Elize is ‘n bekende 
vryskut-joernalis, romanskrywer, voor-

malige radio-omroeper, motiveringspreker en ma 
van twee volwasse dogters, Ruby en Edith. Sy het 
ons kom vertel van Die Onwaarskynlike Engel wat in 
haar lewe teenwoordig is. Heerlike Kersliedere 
onder begeleiding van Marcel van Deventer is 
gesing. Die aand is besonders gemaak deur die 
Morawiese gemeente, reeds gereelde besoekers, 
wat by ons aangesluit het en met die sing van Stille 
Nag het daar 'n gevoel van vrede oor die volgepakte 
kerksaal kom lê.

Op Saterdag, 14 April 2018, met ons 
Oggendtee het Karin Smit haar aan-
grypende verhaal met ons kom deel. Sy is 
op driejarige ouderdom met rumatoïde 
artritis gediagnoseer en moes baie terug-
slae trotseer en uitdagings in die oë staar. Saam met 
'n skyfievertoning het sy vir ons 'n boodskap van 
hoop gebring. Sy was 'n ware inspirasie en het ons 
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Elmari Schwenke
Voel dit nie dikwels asof Vroue-
kommissies in die huidige milieu 
tot weinig meer as "koek-en-tee"-
kommissies afgewater geraak het 
nie? Nogtans is iets te ete en iets te 
drinke juis 'n manier om ons 
gasvryheid en omgee te bewys en 
so diensbaar te wees in ons 
gemeentes en gemeenskappe.  

Die Vrouekommissie van 
Kuilsrivier-De Eike het op 
Maandagmiddag, 17 September, by 
De Kuilen Tehuis vir Bejaardes 
spandeer en gesorg vir lekker 

eetgoedjies saam met die middagtee 
en -koffie in hul eetsaal. Inwoners 
en personeellede is ook bederf met 
geskenkpakkies, wat in die meeste 
gevalle sommer dadelik oopgemaak 
is.

Inwoners se blymoedigheid – ten 
spyte daarvan dat baie met hulp-
middels moet loop, met rolstoele 
oor die weg moet kom, of selfs 
bedlêend is, sal my bybly.  

Ons  het gegaan om ander te bedien 
met 'n glimlag, 'n aanraking, 'n paar 
vriendelike woorde – tog is dit ons 
siele wat verryk is in die proses.
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Mariëtte Odendaal

“Janine and her 2-year-old daughter, Mikhala, have 

been coming to our food distribution outreach 

service for several months now. We have had many 

opportunities to counsel, pray and encourage her to 

trust in God,” says Marvin Petersen, pastoral 

worker at Biblia Kalk Bay.

 “Janine, a former drug addict and prostitute, has a 

very sad story. She ran away from an abusive step-

father at the age of 13 and has lived on the streets of 

Cape Town since then. 

 “After a while she reached a point in her life where 

she had enough of the life she had been living and 

desired a better life for her unborn child. She 

decided to stop using drugs when she got pregnant 

and has been able to remain clean. 

 “Her long-term boyfriend, however, still used and 

abused her physically. A few weeks ago Janine came 

to us with a blue eye. Her boyfriend had beaten her 

again – this time until she was unconscious. All this 

happened in front of their daughter; she woke up in 

hospital. 

 “Our prayer and heart's desire was to help Janine 

find a way out of her abusive life and to give her the 

opportunity to offer Mikhala a better life. 

 “We contacted The Safe House in Fish Hoek and 

thank God that they were willing to accommodate 

Janine and her daughter. We thank God that our 

prayers have been answered and that Janine and 

Mikhala can soon begin a new chapter in their lives 

that is free of abuse and that has God in it.” 

Contact: Marvin Petersen
marvinpetersen@ymail.com
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Mariëtte Odendaal

Marina Prins is bestuurder van Member Care 

Southern Africa, wat ‘n organisasie is betrokke by 

versorging van sendelinge.

Hier in Suid-Afrika het hulle reeds 'n sendelings-

versorgingsnetwerk begin wat gereeld in 

Wellington byeenkom. Tydens hierdie byeen-

komste fokus hulle eerstens op die praktiese: om 

die sendelinge te laat rus en hulle weer die energie 

te help gee wat hulle nodig het vir hul werk as hulle 

teruggaan, of wat nodig is vir sendelinge wat 

permanent terugkeer vir die aanpassing terug in 

Suid-Afrika.

Hiervoor het die netwerk 'n dringende behoefte aan 

mense wat hul gaste- of vakansiehuise vir 'n paar 

dae aan hierdie sendelinge kan beskikbaar stel, 

asook o.a. mediese dienste

Tweedens is die doel van hierdie byeenkomste om 

die sendelinge geestelik en emosioneel te onder-

steun. Hierin kan gemeentes van groot hulp en 

waarde wees.

Die goeie nuus is dat Marina beplan om haar MA-

graad in Member Care wat sy onlangs deur Redcliffe 

College in samewerking met die University of 

Gloucestershire, Engeland 

verwerf het, as verkorte 

weergawe in 'n boek te 

publiseer. Sy beplan ook 

om dit later as 

werkswinkelmateriaal te 

ontwikkel.

Marina sal in September 

die Global Member Care 

Network Konferensie in 

Quito in Ecuador bywoon.

Kontak: Marina 

membercaremc@gmail.com 

MEMBER CARE vir ons sendelinge

A Way Out of Abuse
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Kontak ons vir julle 
2019 kerkkalenders
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