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Dis ’n nuwe jaar
Ons nuwe jaar is al meer as ‘n maand oud en ons
snel reeds voort op die renbaan van die lewe.

•

•

Dit bring my by dít waarmee ons Vrouebediening
besig is, nl om gewillig en beskikbaar te wees vir
God en sy werk. Ons wil in ons Interaksie en veral
ons voorblaaie, illustreer wat hierdie “beskikbaargewillig-wees” werklik beteken. Ons beeld dus
graag in hierdie eerste uitgawe “om liefde te gee”
uit. (Dit pas dan sommer by ons Valentynsmaand.)
Iemand vir wie ek groot respek en agting het, is
Stephan Joubert en ek lees graag sy e-nuusbriewe. Eenmaal
skryf hy oor Jesus wat ons leer hoe ons teenoor ons
naaste moet optree. Dat ons mekaar moet liefhê,
want dit loop hand aan hand met ons liefde vir
God. Omdat ons by die Here leer om nie op
selfsugtige maniere net vir onsself te leef nie, maar
vir Hom en vir ons naaste,
Dit beteken liefde in aksie en Jesus leer dit vir ons
in sy boodskap wat sê:
• Ek tree met integriteit op en koester en beskerm
jou. Ja, soos Stephan dit stel: Ek beskerm jou
rug. Daarom staan
ek in die pad van
dinge wat jou kan
bena-deel. Dinge
soos mense wat jou
beskinder en kwaad
steek agter jou rug.

•

Ek glo net die beste van jou. Ek bevraagteken nie
jou motiewe nie. (1 Kor 13)
Ek help jou jou laste dra omdat jy swaarkry en
omdat jy God se kind is.
Ek vergewe jou en hou nie boek van die kwaad
nie.

Kom ons probeer almal om in hierdie jaar Jesus se
roete van naasteliefde te leef soos Hy dit vir ons
geleer het. Kom ons begin sommer nou, die maand
van die LIEFDE!
Ons het ‘n splinternuwe gereelde rubriekskrywer
vir hopelik die volgende twee jaar. Nina, baie
welkom in ons midde en ons glo dat jou pad met
die Vrouebediening ook vir jou iets sal beteken.
Lees gerus Nina se eerste berig op p 6 en 7.
Gewonder waarmee hou die Sinodale Vrouebediening haar besig. Lees gerus op p8 en 9 oor die
taakspan se werk in die streek en bid vir ons.
Verder is daar nuus uit ons gemeentes en kuier ons
by die Taakspan vir Getuienisaksie. Ons nooi jou
ook om ons verskillende platforms van sosiale
media te besoek. Sluit gerus by ons aan.
Sterkte vir ‘n baie mooi 2019. Dis ‘n bedrywige jaar
veral omdat dit Sinodale konferensie en ook
Verkiesing is. Bid vir ons land en die verkiesing van
die regte leiers, asb.
Tot volgende keer.

Mariëtte Steyn
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Jy kan iemand nie opstoot
indien hy nie bereid is om self
ook ‘n bietjie te klim nie.
- Andrew Carnegie -

Ek is tot beskikking van die Here
“Ek is tot beskikking van die Here, laat met my
gebeur wat U gesê het.”
Ongetwyfeld moet dié een wat hierdie woorde
uiter, doodseker wees van dit wat volg. En tog:
hierdie is woorde van Maria, 'n jong meisie,
waarskynlik 13-14 jaar oud. In ons kultuur sou sy
nog op laerskool gewees het. Sy is 'n nederige
diensmeisie, skaars ‘n geskikte kandidaat vir die
taak wat wag. In die destydse samelewing het selfs
haar vrouwees ook teen haar getel. Volgens die
opvattinge van daardie tyd was Maria 'n uiters
ongeskikte keuse gewees.
En tog: God kies vir Maria, 'n jong dogter, uit 'n
klein onbekende dorpie as instrument om sy
Heilsplan aan die wêreld bekend te maak.
Het jy al ooit daaraan gedink dat God ook vir jou
kies om sy Heilsplan aan die wêreld bekend te
maak? God kies steeds mense, mense
soos ek en jy, mense met verledes, mense met gebreke en
tekortkominge …
In Lukas 1 ontdek ons
God amper weerloos
voor 'n jong
dogter, wat die

hele verlossingsgeskiedenis vir 'n oomblik tot
stilstand bring, totdat sy sê: “Laat met my gebeur
wat U gesê het.” God het besluit om mense en
hulle keuses ernstig op te neem, en nie met ons om
te gaan soos 'n marionettemeester nie. Maria het 'n
keuse gehad …
Só is God: God dwing nie. God bewys net genade.
In Maria se ontmoeting met die engel ontdek sy 'n
genadige God. “Wees gegroet begenadigde! Moenie
bang wees nie, God bewys genade aan jou. Jy sal
swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy
moet hom Jesus noem.” Maar Maria verstaan nie
mooi nie: “Maar hoe is so iets moontlik, ek het nie
eers 'n man nie.”
Die engel sê: “Maria, God wil jou gebruik, God sal
die onmoontlike moontlik maak.”
Dan sê Maria: “Ek is tot beskikking van die Here.
Laat met my gebeur wat U gesê het.”
Die Bybel is 'n boek vol roepingsverhale. En so aan
die begin van 2019 kan ons ook weer 'n oomblik
nadink oor ons eie roepingsverhale …
Het jy al daaroor nagedink dat God dalk hierdie
jaar iets spesifieks met jou wil doen? Net daar in die
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konteks waarin jy jou bevind. Roeping het daarmee
te make dat jy binne die see van moontlikhede, 'n
plekkie sal vind waar jy oortuig is God jou wil
gebruik.

Teken in op

God vra nie in die eerste plek geleerdheid of
bekwaamheid nie, maar bereidheid. Ons situasie
verskil natuurlik baie van dié van Maria. Tussen
ons lê daar duisende jare se geskiedenis. Maar dis
presies dieselfde God wat ons vandag nog roep en
toerus, wat aan ons plek gee om God se wil te leef
in die gemeenskappe waarin ons is. En wanneer ons
God se genade so onverdiend ontvang, dan word
ons ook plekke van genade, kanale waardeur God
sy genade aan die mensdom wil oordra.
Toe Maria haar opdrag ontvang het, het sy nie
geweet dat die pad wat sy moes stap 'n krip en 'n
kruis sou insluit nie. Sy het nie geweet dat sy aan
die voet van 'n kruis sou moes staan nie – ‘n kruis
waaraan haar Seun sou hang!
Wanneer ons onsself tot God se beskikking stel
dan weet ons ook nie wat vir ons voorlê nie, maar
ons weet dat God by ons is. Ons weet dat hierdie
lewende God wat ons roep, elke tree van die pad
saam met ons stap en soms selfs in ons plek stap.

INTERAKSIE
Kontak Ankia du Plooÿ
Groepe: R60 per jaar vir 3 uitgawes –
sluit posgeld in.
Enkelinskrywings: R60 per jaar
ngkvroue@sun.ac.za

Ons rekeningbesonderhede 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

Daarom:
Moenie bang wees nie, begenadigde!
Raak stil.
Luister.
Hoor.
Wees gehoorsaam.
Take the leap of faith en sê:
“Ek is tot beskikking van die Here!”

INTERAKSIE BYDRAES
Interaksie 2/2019
Uitgawe verskyn Junie 2019
Sperdatum 15 Mei 2019

En ONTHOU:
die krag wat alles oortref –
die krag wat die onmoontlike
moontlik maak –
kom nie van ons af nie,
maar van die Een wie se naam
Jesus genoem moes word.
Die Seun van die
Allerhoogste, die Heilige,
die Gekruisigde, die
LEWENDE HERE!!!

Interaksie 3/2019
Uitgawe verskyn Oktober 2019
Sperdatum 18 September 2019
Interaksie 1/2020
Uitgawe verskyn Februarie 2020
Sperdatum 3 Desember 2019
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Riana Furniss
VOORSITTER

Teen die tyd dat jy die artikel lees,
is Kersfees lankal verby
Wat my gedurende die aanloop na Kersfees baie
laat wonder het, was waarom daar so min vrede is.
Almal hardloop rond en daar is net altyd nog iets
wat gedoen moet word en nog geld wat uitgegee
moet word. Die engele wat Jesus se geboorte
aangekondig het, het tog gesê: “Vrede op aarde in
die mense 'n welbehae.” Waarom ervaar so min
mense dan vrede gedurende die tyd?
Die Bybel het baie te sê oor vrede. Jes.53:4&5 “… die
straf wat vir ons vrede moes bring, was op Hom,
deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”
Verder lees ons in Jes. 54:9 & 10 dat God sy
verbond van vrede met ons nooit sal verbreek nie
en sy liefde vir ons sal nooit verdwyn nie. In
Ps. 147:12 belowe Hy dat Hy vrede sal gee oor ons
grondgebied en ons sal voed met die beste graan. As
dit voel asof bekommernisse ons insluk, maan
Fil.4: 6 & 7 ons om oor niks bekommerd te wees
nie, maar om alles met gebed en smeking en
danksegging bekend te maak aan God. Dan sal sy
vrede wat alle verstand te bowe gaan, waghou oor
ons hart en verstand.

In Joh.14:27 sê Jesus: “My vrede gee Ek vir julle.
Moenie ontsteld en beangs word nie.” Vrede was
ook deel van die hoëpriesterlike seën wat oor God
se kinders uitgespreek is in Num. 6:2-6: “... die Here
laat die lig van sy aangesig oor jou skyn en gee jou
vrede.”
Een van God se name is Jahwe Shalom wat
beteken Vredevors. In Romeine 16:20 beloof God
wat vrede gee, dat Hy satan spoedig onder ons
voete sal verpletter.
Het jy vrede ervaar in die afgelope Kerstyd? Ervaar
jy nou vrede? God gee die hoëpriesters opdrag om
ons te seën met vrede. Hy sluit met ons 'n verbond
van vrede wat Hy nooit sal verbreek nie. Dis sy
geskenk aan ons in die persoon van sy Seun wat
mens geword het. Jesus het met sy bloed aan die
kruis duur betaal vir ons vrede.
As gebrek en bekommernis ons vrede steel, sê God
Hy gee vrede oor ons grondgebied en voed ons met
die beste graan en dat ons nie bekommerd moet
wees nie. As ons luister sal sy vrede ons hart en

To find peace, sometimes you have to be willing
to lose your communication with people, places and things
that create all the noise in your life.
Onbekend
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verstand bewaar. Weet jy dat jou liggaam 'n
hormoon afskei, wat die mediese wetenskap die
vredeshormoon noem, as jy gehoorsaam is aan jou
intuïtiewe gevoel wat dikwels gehoorsaamheid aan
God is.

Hoe doen ek dit?
Skryf die verse op 'n kaartjie waar jy dit elke dag
kan sien en elke keer as iets jou vrede wil steel, lees
dit hardop. Lees dit totdat jy voel hoe dit in jou hart
kom nesskop. Soos wat jy dit uitspreek word
Ps. 147:15 waar wat sê:

Jesus gee vir ons sy vrede. Terwyl ons vrede het en
nie toelaat dat dit gesteel word nie, gaan ons satan
onder ons voete verpletter.

“As Hy 'n bevel gee,
word dit vinnig uitgevoer.”

Hoe kan ek dit kry? Dit is reeds tot ons beskikking.
Die geskenk is reeds gekoop en betaal. Ek en jy
moet dit gaan haal.

As jou geskenk van vrede nog onafgehaal is, gaan
haal dit nou. God wil dit vir jou gee.
Mag hierdie nuwe jaar vol vrede wees.

INTERAKSIE 2019
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Nina Müller van Velden

Op die maat van die liefde-wysie
Ek het grootgeword in 'n huis waarin goeie musiek
'n sentrale rol gespeel het.
Aan die een kant was daar Ma se klassieke musiek –
invloed, gewortel in die statige Duitse herkoms van
Omi en Opi. Die speel van minstens een klassieke
instrument was vriendelik verpligtend vir die
kleinkinders en hierdie oudste kleindogter het
daarby ook die grootouers se klavier as geskenk
gekry ter aansporing. In graad 2 het kleine vingertjies
amptelik die klawers begin kielie en in graad 5 is die
dwarsfluit nadergetrek (draadjies en al!). Vandag
staan die klavier in ons voorportaal en word die
dwarsfluit se kleppe steeds gereeld in die gemeenteorkes gedruk. Fine Music Radio is 'n gunsteling vir
werk- en skryftyd en min dinge kan my ruk soos
sielvolle vioolspel.
Pa se invloed was weer stewig gevestig in die era van
outentieke “rock 'n roll”, en die hippies wat die ware
Jakob Woodstock-ervaring geken het. Sal die
“ordentlikheid” van 'n Afrikaanse, NG Kerkopvoeding dalk enigiets hiermee te make het,
wonder ek sommer hardop (en tong in die kies)! Tot
op hierdie dag ken ek die lirieke van diesulkes soos
die Beach Boys, Queen, Rolling Stones, Janis Joplin,
Cat Stevens, Simon and Garfunkel en Mike and the
Mechanics veel beter as enige onlangse toptientrefferslys.
Saterdagaande se braaityd was altyd musiektyd en
my pa het sy gunsteling een of twee liedere van
geliefde musiekgroepe stelselmatig deurgewerk op
sy indrukwekkende hoëtroustelsel. Ek het kliphard
saamgesing – en min het sedertdien verander. Niks
kan my gemoed so vinnig lig soos 'n vrolike “ruk-enpluk”-nommertjie nie. Wie wil dan met 'n lang gesig
6

rondloop as hulle kan dans?
In een van die mees bekende gedeeltes in die Nuwe
Testament, lees ons hoedat Paulus die beelde van
musiek en klank inspan om die sentraliteit van 'n
lewe van liefde tuis te bring. Die ganse 1 Korintiërs 13
is 'n veelkleurige beskrywing van wat liefde tussen
mense prakties beteken.
Ons hoor hierdie woorde dikwels by troues, maar
Paulus skryf natuurlik hier vir die gelowiges in die
florerende antieke stad van Korinte – mense wat
bely dat hulle glo dat Jesus Christus die Here is,
maar nou moet uitpluis wat dit in woord en daad
beteken vir hul onderlinge verhoudings met mekaar.
Hier, in die hartjie van bedrywighede en 'n velerlei
invloede (soos dit nou maar werk in 'n groot stad),
en daarmee saam 'n goeie skeut partydigheid en
verdeeldheid onder mekaar in die gemeente, wat
dreig om skeuring te bring.
Paulus ken sy gehoor goed en weet al hoe hierdie
gelowiges se koppe werk. Daarom dat hy begin by
alles wat liefde nié is nie – dinge wat op die oog af
goedbedoeld en betekenisvol lyk, maar waarvan die
petroltenk gou kan leegloop. Of mens nou kan
spreek in tale, kan profeteer, oor bomenslike kennis
en insig beskik, onwrikbaar staan in die geloof, die
toonbeeld van barmhartigheid is en totaal onselfsugtig leef: niks hiervan weeg swaarder as liefde nie.
Des nog te meer, die liefde het ewigheids-waarde,
teenoor die tydelikheid van daardie eien-skappe en
gebruike wat dalk oënskynlik vir jou 'n gemaklike
plekkie in die hemel kan verdien …
Inteendeel, Paulus gebruik juis die dissonansie van
“stukke klinkende metaal” en “galmende simbale”
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om liefdeloosheid te beskryf. Hol klanke, irritasies,
as mens nou eerlik moet wees, wat geen plek sou hê
in 'n orkes of musiekgroep nie. Harde geluide, maar
sonder dat daar enigiets mooi daaraan is. Dit trek
aandag, maar nie op 'n goeie manier nie. Buitendien
verg dit ook geen besonderse talent om brons of
simbale te laat weergalm nie – met 'n stok en genoeg
spierkrag kan enigeen dit regkry! Netso is enige ywer
of poging wat nie gegrond is in liefde nie. Eenvoudig
gestel: nutteloos, waardeloos, so onvanpas soos 'n
selfoon se gelui in die stilte-moment van gebed.
Om in liefde te leef, is tegelykertyd die eenvoudigste
en ook die moeilikste opdrag waartoe ons instem as
volgelinge van Jesus. 'n JA vir die genadegeskenk van
Jesus, beteken 'n JA vir liefde. En so abstrak soos wat
ons die liefde soms maak, so prakties sit Paulus dit
uiteen wanneer ons vra: Hoe lyk dit? “Die liefde is
geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig
nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang
nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad
nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug
hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop
alles, verdra alles.” (1 Korintiërs 13:4-7, 1983vertaling)

ONS TAAKSPAN

Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER:
VROUEBEDIENING

Riana Furniss
VOORSITTER

Dis 'n mondvol. En skep by my byna iets soos die
gevoel wat 'n mens kry wanneer jy na 'n vol orkes of
'n wêreldbekende musiekgroep luister, en probeer
uitpluis hoe op dees aarde hulle dit regkry om met
soveel noukeurigheid die note en lirieke moeiteloos
te laat hande vat – terwyl al wat jy ken, is die
gesukkel met toonlere en om een vers se woorde te
memoriseer …
Genadiglik is ons dirigent en hoofsanger die EEN
wat hiermee voorvat. Wat die voorbeeld stel en
daagliks deur die krag van die Heilige Gees ons
instem op die maat en noot van Goddelike Liefde.
Was dit van onsself afhanklik, dan was gelowiges
oor die wêreld heen aan die vuisslaan vir 'n plek in
die “stukke klinkende metaal” en “galmende
simbale” se parade. Maar juis omdat dit nie van ons
afhang nie, juis omdat ons kan leef in reaksie op die
Lewende Here wat aan liefde hande en voete kom
gee het, en dit aanhou doen, kan ons dans op 'n ander
klank en ritme: op die maat van die wysie van Liefde.
Draai op die volume – laat ons Liefde lééf!
(Dr Nina Müller van Velden is ons nuwe skrywer van aktuele
artikels. Sy is 'n Nuwe Testament navorser en predikant van
die NG Kerk en getroud met ds Wouter van Velden – NGK
Welgemoed. Sy put energie uit die interpretasie van bybeltekste, en ontdek graag saam met ander gelowiges wat die
waarde van saamlees, saamdink en saamdoen is in die
omgewings waarbinne ons geplaas is.)
INTERAKSIE 2019
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Sinodale taakspan werk in streek
Dalk wonder julle van tyd tot tyd waarmee ons ons
besig hou. Ons meeste tyd en energie gaan tans aan
die volgende:
1. FOKUS
• Die Taakspan fokus op die begeleiding van vroue
op hulle geloofsreis.
• As volwaardige missionale vennoot in ons kerk is
die Taakspan op reis met God en met vroue en
ontdek ons opnuut hoe God ons roep, innooi,
vorm en stuur in God se plan met ons en die
wêreld (die kontekste waarin ons woon en
werk).
• Ons hooffokus is om gemeentes te help om
veilige ruimtes te skep waar gelowige vroue oor
generasies en ander grense heen verenig kan
word. In hierdie ruimtes wil ons graag
stereotipes afbreek, vroue motiveer om by
mekaar te leer, genesing te ervaar en geestelik te

8

•

groei sodat ons binne die kerk en samelewing
kan floreer.
Ons wil ook vroue ondersteun om hul plek as
gelyke vennote met ander, in te neem, omdat ons
glo dat alle mense met gelyke respek en
waardigheid behandel behoort te word.

2. GELOOFSREIS: VROUE MET VLERKE
Ons reis graag saam met gemeentes met die
Vroue met Vlerke-geloofsreis as padkaart. Op
hierdie reis probeer ons om saam met ander
vroue God se stem te hoor. Ons herinner mekaar
daaraan dat die reis belangriker is as die
bestemming en dat die Gees nooit klaar is met
ons nie. Op die reis leer ons al hoe meer om
mekaar in te nooi en veilige ruimtes te skep.
3. ROADSHOW
Ons is steeds besig om deur ons sinodale streek
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te beweeg en saam met gemeentes te dink en te
droom oor hoe ons in verskillende kontekste
veilige ruimtes kan skep en mekaar kan
bemagtig om te floreer.
4. BESOEKE INDIVIDUELE GEMEENTES
Daar is al hoe meer gemeentes wat ons kontak en
vra om saam met hulle te dink en droom oor hoe
'n Vrouebediening in hulle konteks daarna kan
uitsien. Ons reis graag saam met hierdie
gemeentes. Ons besoek, preek gereeld en bied
saam geleenthede aan in gemeentes wat
daarvoor vra. Ons het ook so pas 'n
beginnerpakket saamgestel vir gemeentes wat
weer met 'n Vrouebediening wil begin. Kontak
vir Ankia indien julle meer daaroor wil weet.
5. STEM TEEN ONREG EN MISBRUIK
Ons is saam in gesprek met verskillende vroue-

groeperinge in ons kerk en gemeenskappe om 'n
duidelike en helder stem te wees wat haarself
uitspreek teen onreg en geweld teen weerloses,
vroue en kinders.
6. WEBTUISTE EN SOSIALE MEDIA
Ons werk meestal met 'n platgevalde struktuur
by die Vrouebediening en moes daarom ander
maniere van kommunikasie ondersoek. Ons het
tans 'n aktiewe webtuiste
(www.vroueweskaap.co.za), ook ‘n
facebookblad (@vroueweskaap) en stuur ook
maandeliks ‘n e-nuusbrief uit waarmee ons
kommunikeer. Ons nooi gemeentes uit om deel
van ons virtuele gemeenskap te word.
Indien jy graag die e-nuusbrief maandeliks wil
ontvang, stuur 'n e-pos vir Ankia:
ngkvroue@sun.ac.za
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Kerkjaarkalender 2019
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Gemeentenuus
Vroue met Vlerke – Aurora
Marian Coetzee
Piketberg-ring se Vrouediens Ringsbyeenkoms was
‘n reusesukses. Dit het plaasgevind op Aurora op
6 Junie 2018.
Die hartlike ontvangs by Aurora se skousaal met
keurig-gedekte tafels en heerlike koffie en tee, was
genoeg om die oggend af te merk as “die moeite
werd”. Die dames het alles wat Ankia du Plooÿ,
gasspreker van die Vrouebedieningkantoor, kom
deel het oor Vrouebediening, net daar langs die
tafels ervaar ...
Vroue het ruimtes nodig vir saamkom, veilige
ruimtes om hulle stories te vertel en 'n behoefte aan
geestelike leiding en ondersteuning.
Wat 'n voorreg om drie naamlose vroue in die
Evangelie van Lukas, se stories deel van ons eie
geloofsreise te maak: die vrou met die nardusolie,
die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en die
kromgetrekte vrou wat deur satan gebind was.
Wat leer ek by die naamlose vroue en wat leer ek
uit Jesus se optrede? (Gaan lees gerus uit Lukas 7, 8 en
13).
So 'n byeenkoms bly mens lank by en jy word
weggestuur, verder op jou reis, geestelik versterk
en regop getrek ...
18
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Gemeentenuus Piketberg
By die Vrouebediening van Piketberg se jaarlikse
Afsluitingsfunksie, het vroue die geleentheid gekry
om handdoeke vir Straatwerk in te samel.
Die 102 handdoeke, 105 koekies seep en 28 waslappe gaan Bo-Kaap toe waar dit baie nuttig
gebruik gaan word by Straatwerk se stortgeriewe

vir hawe-loses. Statistiek van 2016 het aangedui dat
daar gemiddeld 3 000 keer per maand gestort word!
Verstandelik of fisies-gestremde persone wat nie
die eise van gewone opruimskofte kan hanteer nie,
verdien sakgeld deur die handdoeke te was en die
depot skoon en netjies te hou.
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Gemeentenuus Bergsig-vroue
Ilze Lammers
Durbanville Bergsig Vroue het op 10 November
2018 vertrek, via SUSTERSconnect, en saam ons
geloofsreis begin.
Met die aankoms was meeste vroue ietwat vreemd
vir mekaar, maar gou was ons bewus van God-Drieenig se tasbare alomteenwoordigheid. Stephanie
Steenkamp het die lofprysing gelei asook 'n
welkome ysbreker gebied wat die vroue sommer
gou op hul gemak laat voel het.
Ons het ds Ankia du Plooÿ wat by ons groep
aangesluit het, verwelkom in die spreekwoordelike
vertreksaal van ons reis. Ons bedank haar ook vir
die bereidwilligheid om ons af te sien op hierdie
belowende geloofsreis.

Ankia het ook die geskiedenis
van die Vroue-bediening
(voorheen Vrouediens) met
ons gedeel en beklemtoom
waarvoor die Vrouebediening
Wes-Kaapland in die lewe
geroep is. Dit was 'n oggend
gevul met 'n gevoel van
“behoort”, “SUSTERS wat connect” en 'n
alombewustheid van die veilige ruimte waarin
ons verkeer het.
Vreemdelinge het ons die vertreksaal binnegegaan,
maar hartsvriendinne is ons uitmekaar – tot 2019
wanneer ons weer hande gaan vat en steeds
saamreis in geloof.

Met die aankondiging om die denkbeeldige
veiligheidsgordels los te maak, het die vroue na
mekaar se stories kon luister, gereflekteer met die
lees van die Eva-gebed en verdiep met die verhaal
van die vrou in Lukas 13.
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NG Kenridge se Vroue met Vlerke-byeenkoms
Martha Meuter
Op 15 September 2018 het Kenridge gemeente vir die
vyfde keer hul Vroue met Vlerke-damesoggend gehou.
Wat 'n belewenis om saam met 400 vroue, insluitend
dames van Ruyterwacht en Maitland, ons Koning se
naam groot te kon maak!
Ons tema was: "Leef na buite – wees jý die geur van
Christus" n.a.v. 2 Kor 2:14. (Deur ons versprei God die
kennis van Christus oral soos 'n aangename geur.) Almal
het uitgesien om na ons hoofspreker, Annalise Wiid, te
luister, maar sy is 'n paar maande voor die funksie tragies
oorlede.
Intussen het Lux Verbi ons genader om die bekendstelling van die nuwe Leefstylbybel vir Vroue by ons
funksie te doen. Prof Christina Landman, samesteller van
hierdie Bybel, was gewillig om ons nuwe spreker te wees.
Met haar skerp humorsin het elke dame, oud en jonk, aan
haar lippe gehang.
Die dames is met die intrapslag hartlik ontvang met 'n
pragtige pienk armbandjie en geskenksak. Die kruisie
aan die armbandjie simboliseer dat ons deur die kruis vir
ewig aan God verbind is. In die kerk was daar ook 'n
pragtige roosmuur-uitstalling wat 'n heerlike geur
versprei het.
Verskillende kunstenaars het die geleentheid ingekleur
met vermaak en pragtige sangnommers. Veral die dramagroep van die Hoërskool DF Malan het die dames laat
skaterlag met hul toneelstuk "Eva".
Elke vrou kon vrywillige skenkings saambring vir twee
projekte, nl. Magdalenahuis en Maitland se tiener-

dogters. Die dames het ook 'n geleentheid gekry om 'n
kers aan te steek vir vroue wat aan mishandeling
blootgestel word.
Ter viering van die bekendstelling van die Bybel en
Vroue-met-Vlerke se vyfde bestaansjaar, het ballonne uit
die dak gedartel. Dames wat gemerkte ballonne gevang
het, was gelukkige wenners van CD's en boeke.
Francine van Niekerk,
redaktrise van LIGtydskrif, het 'n huldeblyk aan Annalise
Wiid gebring. Izette
Dreyer, skepper van
Royale Olie, het ook
haar hartspad kom
deel en aan elkeen 'n
botteltjie olie
geskenk.
Elke dame is huis toe
met 'n vol hart, 'n
roos, 'n resepteboek
(geborg deur Lux
Verbi), 'n pienk
Gideons-Bybeltjie, 'n
boekie van prof
Landman en 'n hele
sak vol bederfies om
juis dít ook met ander
te deel. Wat 'n
wonderlike geseënde
geleentheid!
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HOPEFIELD:
Dapper vrouelidmaat stap vir ‘n dak vir haar kerk
Micci van Niekerk
Op Vrydag 5 April 2019 begin twee lidmate van die
NG Kerk in Hopefield 'n tiendaglange staptog oor
256km van Calvinia na Ceres om geld in te samel
vir die herstel van hulle kerk se dak. Die Tankwa
Camino is ’n spirituele pelgrimstog van 5 tot 14
April 2019 en word oor 10 dae afgelê. Ninette
Joubert en Tjaart Ackermann het aangebied om
hulle bene en voete te gee en hulle kragte saam te
span vir hulle kerk. Die inisiatief het gekom van
Ninette wat die Tankwa Camino alreeds drie keer
gestap het en die geleentheid raakgesien het om die
kerk te help om fondse in te samel om sodoende die
kerk se dak te herstel.
Hierdie staptog het al die verbeelding van die
kerkraad en menige gemeentelede aangegryp en
hulle ondersteun die twee stappers met groot
opgewondenheid. Die doel is om soveel moontlik
geld in te samel om die bykans R1 000 000 wat dit
gaan kos om die kerk se dak te herstel, te dek.
Die NG Kerk Hopefield is die oudste gemeente aan
die Weskus. Op Sondag 11 November 2018 is die
gemeente se 167ste verjaarsdag gevier. Na al die jare
is die kerk se dak gedaan en moet vervang word.
Die twee lidmate, Ninette Joubert en Tjaart
Ackermann, het besluit om hul tyd en energie te
gee en dra al hul eie kostes vir die stap. Elke rand en
sent wat ingesamel word, sal dus direk vir die
herstel van die kerk se dak aangewend word.
Hopefield se NG Kerk-gebou, soos hy vandag daar
uitsien, is meer as 100 jaar oud. Oorspronklik was
dit ’n langwerpige gebou, maar in 1910 tot 1911 is die
twee vleuels aangebou en die toring opgerig. Die
verandering was noodsaaklik om die pragtige ou
orrel wat tans nog weekliks in gebruik is, te
akkommodeer. Destyds toe die kerk gebou is, het
bykans die hele gemeenskap bygedra om die gebou
te finansier. Intussen het die samestelling van die
16

gemeenskap drasties verander, wat meebring dat
slegs 'n klein deeltjie van Hopefield se gemeenskap
nou die kostes moet dra om hierdie ou baken aan
die Weskus in stand te hou.
Feitlik al die NG Kerke in die omgewing het oor die
jare direk óf indirek van Hopefield-gemeente afgestig om so hulle eie gemeentes te begin. Saldanha,
Vredenburg, Langebaan, Langebaanweg en St
Helenabaai is voorbeelde hiervan. Die las van die
plaaslike gemeente het dus mettertyd al swaarder
geword om instandhouding aan die ou geboue te
kan bekostig. Besoekers regoor Suid-Afrika en die
wêreld, besoek gereeld die pragtige kerkgebou. So
‘n pragtige gebou kos baie geld om te onderhou.
Daar is nou 'n punt bereik waar die kerktoring en
kerkdak dringend aandag nodig het om te verseker
dat lidmate in die toekoms sonder enige bedreiging
die Here kan aanbid in hierdie gebou.
Die projek word in die gemeente "Stap-’n-Dak"
genoem met ’n logo wat spesiaal vir die geleentheid
ontwerp is. Op Sondag 14 April 2019 gaan van die
gemeentelede met ’n bus aangery word Ceres toe
om Ninette en Tjaart daar te ontvang. Hou julle oë
oop vir hierdie twee stappers en ondersteun hulle
asseblief in hulle poging.
Indien enige iemand belangstel om hierdie twee
dapper stappers van Hopefield-gemeente te
ondersteun, sal dit hoog op prys gestel word.
Alle fondse kan inbetaal word
in die kerk se rekening:
Naam: NG Kerk Hopefield
Bank: Standard Bank | Tak: Vredenburg, 050511
Tjekrekeningnommer: 083 291 814
Verwysing: Stap-'n-Dak
Bid asseblief vir Ninette en Tjaart met hulle
voorbereiding en ook op die tog, dat die Here hulle
sal seën in hierdie projek.
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Die St Helena/Sandveld Hospice besoek die vroue van Hopefield
By ons kwartaalikse vrouediensbyeenkoms gehou
op 26 Julie 2018, was ons bevoorreg om vir suster
Saal van ons plaaslike Hospice as gasspreker te
ontvang. Die funksie is bygewoon deur dames van
die omgewing, sowel as ons plaaslike kliniekpersoneel. Almal wou meer leer van die werk van
hierdie ongelooflike organisasie.
Dit was 'n hartroerende verhaal om na te luister. Sy
het begin deur ons te vertel presies wat die Hospice
doen en hoe pasiënte te werk moet gaan om hulp
van hulle te ontvang. Hulle bedien huidiglik ons
hele streek, wat 'n groot area is en hulle doen dit
met slegs 'n paar opgeleide susters. Agv 'n tekort
aan befondsing, kon hulle nie langer die hulpversorgers behou nie en is dit nou alles in die hande
van die paar susters.
In ons area is daar huidiglik ongeveer 70 pasiënte
wat weekliks besoek en versorg word. Die families
word ook bygestaan en geleer hoe om met hulle
geliefdes te werk en hulle reg te versorg.
Elke persoon wat bevoorreg genoeg was om die
aand met ons te deel, was só geraak deur die stories
van ons mense. Die lyding om ons, gaan so maklik
ongesiens verby. Die ongelooflike mense wat
hierdie moeilike werk in ons gemeenskap doen, is
voorwaar iets om op trots te wees.
Ons as vrouens bid vir elkeen van hierdie personeellede. Mag ons hemelse Vader werklik vir hulle seën
in hulle werk en ook vir hulle versorging en moed
gee, om aan te hou met hierdie pragtige, dog moeilike, werk wat hulle elke dag moet verrig.
So beskryf hulleself hulle besoek: “On the evening
of 30 May 2018, Women of Hope had the privilege
of attending a dinner hosted by the NG Kerk
community of Hopefield. The evening was filled
with abundant friendliness, a bit of fun and games,
a delicious meal and a few of the ladies were given
the opportunity to share their testimonies.
Stanley Woods, founder of WOH, opened up in
prayer and explained Women of Hope's mandate,
which is having a passion for women from all walks
of life. The same passion that Jesus displayed for

the many broken-hearted, lost, sick, hopeless and
down-trodden women of the Bible. Our program
caters to help those addicted to drugs and/or
alcohol, sex-trade victims, rape, eating disorders,
domestic violence, mental health issues and any
other issues preventing the ability to live a healthy,
abundant life. Our aim is to allow Jesus' voice to
once again be heard speaking love, healing,
acceptance and hope to women.
We would like to thank the ladies of the NG Kerk
for allowing us the opportunity to share a little
about ourselves and WOH and we look forward to
further fellowship and serving your community
Here is one of those testimonies shared: ‘My name is
Tamara Smitsdorff and I've been part of WOH for 7 months
now. When I arrived here I was a very broken 33 year old
with no hope left at all for my life. I came from a background
of being physically, mentally and emotionally abused from
the age of 8. At the age of 15 I was diagnosed with depression
and that is when my life on medication began. Over the years
as I experienced many tragic losses I became worse and
landed up on sleeping tablets, anti-anxiety medication and
mood stabilizers. Over a period of time I started abusing my
medication and started smoking marijuana as well. I became
addicted to the feeling of being numb. I couldn't face the pain
of my reality. Before I knew it, I was taking up to 30 tablets a
day and smoking non-stop. My family spoke to me about
seeking help and after giving it thought I really knew something needed to change. Two weeks later I arrived at WOH
and was introduced to someone that had never meant anything to me before – his name is Jesus. I found my saviour,
was baptised and have been free from all medication for 6
months. God has pulled me out of my pit and all glory, praise
and thanks go to Him. I'm excited for all that lies ahead and I
thank Him for bringing me back to life.’”
Die besoek van hierdie groep dames het ons maar
net weer laat besef dat ons niks is uit onsself nie,
maar dat ons God moet inlaat in ons lewens en dat
Hy alleen ons lewe moet beheer. Mag die Here
werklik die goeie werk wat by Women of Hope
gedoen word, baie ryklik seën.
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Nuwe Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit
Adrienne Bester
Die visie van die Andrew Murray Sentrum vir
Spiritualiteit is om missionale spiritualiteit wat
voortbou op die lewe en werk van Andrew Murray,
vanuit die gereformeerde identiteit van die NG
Kerk, te ontwikkel en bevorder. In ’n missionale
kerk is geloofsvorming en geloofsonderskeiding
sentraal. Dit gaan om ‘n spiritualiteit wat gerig is
op die wêreld waarbinne ons daagliks ons roeping
moet leef.
Ons voorsien dat die Sentrum aan gemeentes en
ringe wat retraites wil hou en wil deelneem aan
programme van geloofsontwikkeling, ‘n diens sou
kon lewer.
Huis Samuel is gerestoureer en kan 40 persone
vestig in enkel- en dubbelkamers, elk met ‘n ensuite badkamer. Daar is ‘n groot kombuis/eetkamer,
’n sit/lesingkamer asook 2 kleiner kombuise op elke
vloer beskikbaar vir selfsorgdoeleindes.
Murray sal gaste ontvang binne die volgende
weekritme die volgende:
• 1-dag retraites
• 3-dag naweek-retraites (Vrydag laatmiddag tot
Sondag middagete)
• 5-dag retraites (Maandagoggend tot Vrydag
middagete)
• 7-dag retraites (Sondag tot Saterdag)
Ons sal graag ruimtes van gasvryheid wil vestig by
Murray waar vreemdelinge, randfigure en kwesbare
mense sonder voorbehoud, verwelkom word. Ons
sal deur middel van simboliek en ‘n program
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mekaar wil herinner dat dit die Drie-enige God self
is wat ons versamel as ’n gemeenskap. Ons voorsien
dat die Murray Sentrum ‘n plek sal wees waar die
diversiteit van die Christelike gemeenskap welkom
sal wees. Gesamentlike aanbidding geskied in die
kapel, maar ook gesamentlike maaltye wat ingerig
sal word om vreemdelinge te laat tuiskom.
Die Sentrum sal ‘n ruimte wees wat veilig en gasvry
is vir mense om hulleself te kan wees en om te kan
deelneem aan ritmes waarby almal op die terrein
kan inskakel. Ons is oop vir mense wat net
afsondering kom soek asook vir uitgebrande “care
givers”. Ons bied ruimtes vir die aanbied van
‘nverskeidenheid van kursusse en die hou van
vergaderings.
Die nagmaal sal gereeld (Ons voorsien daagliks by
die aandkapel) bedien word en ons sal mekaar
herinner aan ons doop. Die simboliek van die
nagmaal (tafel, beker en bord) asook die doopvont
sal deurentyd in die kapel wees.
Ons gaan ‘n daaglikse ritme vestig wat personeel en
gaste sal volg. Kapeltye sal met die lui van die klok
aangekondig word. Die kapelgeleenthede sal die
verantwoordelikheid wees van die kapelmeester,
prof Elna Mouton, wat op 24 Februarie bevestig sal
word in haar amp.
Die amptelike opening van die Sentrum is op 25
Februarie.
Besprekings en navrae kan gedoen word by
Adrienne Bester, bestera@sun.ac.za
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Vlnr: Dr Christopher Munikwa (visie-moderator), mnr Mhizha (kassier),
ds Pandasvika (nuwe moderator), Kobus Odendaal (Getuienisaksie Kaapstreek)

Stewige bande met ons
susterskerk in Zimbabwe
Dit is vir ons 'n groot vreugde dat ons kan bevestig
dat ons verhouding met ons susterskerk in
Zimbabwe, die RCZ (Reformed Church in
Zimbabwe) na al die jare nog so stewig staan.
Kobus Odendaal, bestuurder van Getuienisaksie se
Taakspan: Afrika Ekumene, was in September weer
op besoek aan die RCZ se Sinodesitting te
Morgenster en was, soos altyd, aangegryp deur die
hartlikheid waarmee hy ontvang is. Tydens hierdie
geleentheid het hy dan ook groeteboodskappe
namens die VGK Kaapstreek Sinode en die Sinode
NGK Wes-Kaapland oorgedra.

Marvin en sy vrou tydens sy ordening as pastoor van die Kalkbaai Community Church, die
kiosk by die ingang na die hawe (voor en na die opknapping)

Beide die nuwe moderatore, ds Pandasvika en die
nuwe assessor of visie-moderator, dr Christopher
Munikwa, is deur Getuienisaksie ondersteun as
nagraadse studente aan die Universiteit van
Stellenbosch se Fakulteit Teologie. Die teologiese
skole-netwerk, NetACT http://netact.christians.co.za/
was ook deel van hierdie ondersteuning.

Opgegradeerde BIBLIA-kiosk in Kalkbaai

Ondanks die bewindsoorname, duur die ekonomiese onsekerheid en verval steeds voort in
Zimbabwe. Die Zimbabwiese dollar wat saam met
die US dollar gebruik word se gebruikswaarde het
reeds aansienlik afgeneem en die ou probleem van
hiper-inflasie steek weer sy kop uit. Die RCZ het
geweldige uitdagings om te bowe te kom, wat deur
die politieke situasie en ekonomie vererger word.
Baie van hul ekonomies-aktiewe lidmate het as
gevolg hiervan 'n nuwe lewe gaan soek in SuidAfrika; selfs in Brittanje en Australië. In hul nuwe
tuistes kom hulle weer gou bymekaar en vorm
geloofsgemeenskappies. Dr Christopher Munikwa
is juis aangestel om gemeentes van die RCZ hier in
Suid-Afrika te bedien.
Ons is dankbaar vir 'n paar van ons gemeentes wat
hulle kerksale beskikbaar gestel het vir ons
susterskerk om hier, in die vreemde, kerk te kan
wees.
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Mariëtte Odendaal
Biblia Hawesending wat een van Arbeidsbediening
se fokusareas is, is baie afhanklik van ondersteuning. Nie net om die Here se liefde na mense in
die plekke van werk te bring nie, maar ook om 'n
veilige en mooi plek te bied vir mense wat 'n oor en
skouer nodig het.
Danksy die bydrae van 'n goedhartige ondersteuner,
kon Marvin Petersen, geestelike werker van Biblia
by Kalkbaai, hul kiosk laat opgradeer. Hy vertel: “As
you can see from the photos of the kiosk before it
was repaired, the building needed urgent attention.”
Marvin en sy vrou, Veronika, doen nie net baie vir
die vissersgemeenskap in Kalkbaai nie, maar ook vir
die hele gemeenskap. Marvin is ook aan die begin
van die jaar georden as die nuwe pastoor van
Kalkbaai se Community Church.
As jy op enige manier betrokke wil raak by hierdie
bediening, kan jy gerus vir Carin Brink by
cbrink@kaapkerk.co.za kontak vir meer inligting.
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My Karoo
Eindeloos die eentonig ritme van klip en bos en rant,
waar die skepping in ongewone eenvoud
luuksheid in sy stiltes toon.
'n Sonsopkoms,
'n soetdoringboom.
'n Dassie bak,
vergeet sy sorge in die son.
'n Saadjie wag
op die reën wat annerdag sal kom,
dan ontkiem,
dan eers blom
– Pynlik die bewuswording van groei –
En agter dié,
is nog 'n klip en nog 'n bos en nog 'n rant …
Dankie Heer,
U't my hand.

Deur Christel Botes uit
Deur my lens – verse & foto’s
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