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Ek is een van die bevoorregte oumas wat naby aan 

drie van my kleinkinders woon en hulle dus gereeld 

sien. Ouma is tans hoog op driejarige Lisa se priori-

teitslys en ek moet sê dis vir my baie lekker. Veral 

Vrydagoggende is dit Ouma en Lisa-tyd en dan 

doen ons baie dinge saam en meestal wil sy hier 

slaap en raak sy op my bed in my arm aan die slaap. 

Verseker ’n ongelooike voorreg.

Hierdie kontak met my kleinkinders gee my 

natuurlik baie geleentheid om hulle dop te hou. Die 

afgelope tyd het ek net weer oorbewus geword van 

die wonder van kinders. Hulle leef net. As ek by 

hulle kom, word ek amper onderstebo gehardloop 

so bly is hulle om my te sien. Dis ’n gebabbel, 

drukkies, soentjies, nuus oorvertel, ens. Hulle hele 

menswees ploeg hulle in jou in en wat gebeur dan: 

Jy doen dieselfde en nog meer vir hulle. Of jy ’n 

moeilike, maklike, deurmekaar of wat ookal dag 

gehad het, alles val net eenvoudig van jou skouers 

af en hierdie klein mensies kry al jou liefde, aandag, 

aanraking, luisterende oor. Ja jy gee aan hulle jou 

alles sonder voorwaardes! 

Dit laat my nogal wonder waarom ons nie met 

ander wat ons pad kruis, dieselfde kan doen nie. 

Waarom kan ons nie vergewe, terugstaan en dien 

sonder om iets terug te verwag nie? Waarom kan 

ons nie soos kinders wees nie? Ons kan soveel by 

hulle leer, en ons moet ook! Hulle is sorgvry, 

avontuurlustig en nuuskierig. Al ons grootmens-

vrese wat ons snags laat wakker lê, het hulle nog 

nie beetgepak nie. 

Hulle bekommer hulle 

nie oor ons land, 

politiek, die effekte-

beurs, gesondheid, ens. 

nie. Hulle leef voluit!

Onlangs nooi Lisa vir 

Oupa om saam met 

haar na haar kamer toe 

1  

Kyk na die kinders ...

te gaan want sy wil vir hom uit haar kleuterbybel 

“lees”. Na die “lesery” maak sy haar bybeltjie toe, 

kyk vir Oupa en hak af met: “Oupa, jy moenie bang 

wees nie, hoor, want Jesus is by jou.”

En dis hoekom Jesus in Matteus 18 sê ons moet 

weer kinders word anders sal ons nooit in die 

koninkryk van God ingaan nie. Hierdie is regtig nie 

maar net ’n mooi bedoelde voorstel van Jesus nie. 

Met al die gewig van die hemel agter Hom sê Jesus 

dit. 

Jesus weet hierdie grootmens-lewe van ons steel 

dikwels al ons hoop en energie. Dit dreineer ons 

van ons geloof. Dit maak ons selfs hard, koud en 

kleingelowig. Ons moet dringend weer kinders 

word. Om die lewe in kinderlike afhanklikheid van 

God te leef is 'n hemelse opdrag! Om onvoor-

waardelik lief te hê, is ‘n hemelse opdrag en dit red 

lewens. Dit vul jou met hoop en blydskap en jy raak 

‘n nuwe mens.

Ek hoop dat dit wat jy in ons Interaksie lees ook vir 

jou sal help om ligter te leef. Al die mooi en goeie 

nuus, al die wonderlike dinge wat in ons streek 

gebeur, dit alles gebruik God om vir my en jou nuut 

te maak en die las van ons skouers af te neem. Hy 

neem alles op Hom.
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As ons na hierdie 3 dinge kyk, dan glo ons het ’n 

Vrouebediening nog ’n bestaansreg. Ek glo dit 

regtig, omdat ek sien hoe vroue begin floreer in 

hierdie veilige ruimtes. Ons is egter ook bewus 

daarvan dat daar nie ’n bloudruk is van hoe ’n  

ideale Vrouebediening behoort te lyk nie, want elke 

konteks verskil en dinge wat werk in Durbanville, 

werk nie in Garies nie. MAAR, ons glo dat die 

Vrouebediening ’n volwaardige missionale vennoot 

in ons kerk is, en ons stel ons opnuut oop om deur 

God gebruik te word, gevorm te word en gestuur te 

word vir sy plan met die wêreld en met ons. 

• Ons glo dat alle mense gelykwaardig na die 

beeld van God geskape is en daarom met gelyke 

respek en waardigheid behandel behoort te 

word (Gen 1:27). 
• Ons bely die eenheid van alle gedooptes         

(Gal 3:28). 
• Ons getuig dat God beide vroue en mans roep na 

bedieninge van geestelike leierskap en dat God 

hulle seën met gawes om hierdie rolle te vervul. 

En daarom is ons ten gunste van geïntergreerde 

bedieninge in gemeentes waarby beide mans en 

vroue as leiers dien op alle terreine van gemeente-

wees. Dit impliseer ook dat die kerk en elke 

gemeente sal besin oor strategeë om deelname vir 

vroue (weerloses) veilig en gelykwaardig te maak. 

Dit is veral hier waar ons glo die Vrouebediening se 

roeping lê. As Taakspan glo ons dat God ons geroep 

het om ruimtes te skep – veilige ruimtes waarin 

vroue veilig genoeg voel en om haar stem te laat 

hoor. Die skep van veilige ruimtes is ons hoof-

prioriteit.

Eerstens, veilige ruimtes waarin mense veilig 

genoeg voel om hulle stem te laat hoor tsv die 

magsdinamikas in die vergaderinge, maar tweedens 

ook ruimtes waarin weerloses veilig genoeg voel om 

hulle stories van misbruik en geweld te kan vertel, 

sonder die vrees vir verwerping.  

Die vraag is: Is daar genoeg veilige ruimtes, of is 

daar hoegenaamd veilige ruimtes in ons kerke 

waarin mense oor iets soos seksuele misbruik sou 

kon kom praat? Wanneer laas was jy in ’n ruimte 

by die kerk waarin jy aangemoedig is om oor

seksuele geweld te praat of het jy al ooit veilig 

genoeg gevoel om oor hierdie onderwerp in 

kerklike ruimtes te gesels? By die Vrouebediening 

droom en dink en werk ons aan ’n toekoms waarin 

ons almal veilig genoeg voel om ons stemme te laat 

hoor, om ons verhale te vertel. Weerloses mag nie 

langer alleen in stilte swaarkry nie, ons moet praat 

en sê en vertel … Hiervoor is veilige ruimtes nodig.  

Ons droom oor ruimtes waarheen slagoffers kan 

kom en al is dit eers net stotterend en stamelend 

hulle verhale vertel, ruimtes waarin ons na mekaar 

luister, maar ook bemagtig word om weer regop te 

kan staan, die wêreld in die oë te kyk en sonder 

skuld of skaamte ons plek as gelykwaardige 

vennote in God se plan met ons en die wêreld in te 

neem.

Ons droom oor ruimtes in ons kerk wat veilig 

genoeg is vir oortreders om hulle skuld te kom bely, 

ruimtes waarin ons saam kan soek na nuwe 

lewensmoontlikhede.  

Hierdie ruimtes bestaan nie sommer net vanself-

sprekend nie. Dalk moet ons net eers bewus word 

daarvan dat almal nie so veilig soos ek of jy voel om 

ons stemme te laat hoor nie.  

Is daar in jou gemeente veilige ruimtes?
Wat sou ons sê vir mense soos Poppie van Orania, 

Kwehzi, Anine, Susan, Mareli en Sharnelle en 

Marna van Stella? Die vraag is: “Wat glo jy ten 

diepste oor weerloses, vroue en kinders?” Het ons 

veilige ruimtes in ons kerk waarin slagoffers hulle 

verhale van geweld en seer kan vertel? En selfs 

veilige ruimtes waarin oortreders hulle skuld kan 

bely?

Ek wil julle uitnooi om hande te vat met die Vroue-

bediening en saam te soek na ruimtes waarin ons 

almal veilig kan wees. 

Ja, selfs in die kerk …

Ek moes by die onlangse Sinode van Wes-Kaapland vertel 

hoe ons as Taakspan: Vrouebediening by ons fokus van 

“veilige ruimtes” uitgekom het. Hier volg my weergawe van 

die verhaal.  

By die Vrouebediening werk ons meestal met ’n 

platgevalde struktuur. Waar die meeste gemeentes 

’n  paar jaar gelede almal aktiewe Vroudienste 

gehad het, sal julle weet is dit in die meeste 

gemeentes in ons Sinodale streek nie meer so nie. 

Dit het die Taakspan van die Vrouebediening van 

Wes-Kaapland genoop om opnuut na te dink oor 

die bestaansreg van die Vrouebediening.

In baie gemeentes funksioneer vroue heeltemal 

geïntegreerd met ander bedieninge in die gemeente 

en word daar gesê dat ’n Vrouebediening eintlik 

geen doel meer dien nie.

Daar word ook vertel dat die Vrouediens (in die 

verlede) in gemeentes amper soos aparte 

gemeentetjies funksioneer het. Dit het gelyk geloop 

met die bedieninge van die kerkraad en by die 

Vrouediens is hierdie bedieninge gedupliseer. 

Daarmee is vroue eintlik uit die leierskap van die 

kerk gehou en as’t ware na die kombuis of vroue-

sake verban. Daarom kan die vraag gevra word of 

die Vrouebediening nie juis ’n sisteem onderhou 

waarin vroue nie tot hulle reg kom tov leierskap nie 

of dat ons op verskillende speelvelde ons bevind?

Daar is mense wat die vraag vra: “Waarom is dit nodig 

dat vroue hulleself isoleer?”  Of  “Waarom is vroue so 

spesiaal dat daar ’n bediening aan hulle geallokeer word?” 

“Hoekom is daar nie ook ’n mannebediening nie?”

Dit maar net ter agtergrond oor 

die vraag na die bestaansreg 

van ’n Vrouebediening. 

As Taakspan is ons 

bewus van hierdie 

baie legitieme en 

belangrike vrae 

oor vroue in die
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kerk en hoe ons onsself groepeer in bedieninge. 

In hierdie tyd waarin die Vrouebediening haarself 

moes herposisioneer, verwoord die Taakspan die 

Vrouebediening se bestaansreg as: “geleë daarin dat 

vroue saam met mekaar en saam met God ’n geloofsreis 

onderneem”. Hiermee verklaar ons eintlik dat ’n 

Vrouebediening daarop moet fokus om vroue 

geestelik te begelei en dat ons taak nie in die eerste 

plek is om vroue te organiseer om begrafnis-

broodjies te maak of tee te skink nie, al kan ons dit 

baie goed doen.

Hierdie geloofsreis met God en met mekaar het die 

kern van ons bediening geword en reeds omtrent 8 

jaar terug ontwikkel die Vrouebediening ’n 90-

minute geloofsreis waarin ons ruimtes skep in 

gemeentes waarin vroue saam na God en mekaar 

kan luister, om te probeer onderskei wat die wil 

van God vir ons is. Die geloofsreis: Vroue met 

Vlerke, is hier gebore.  

Toe hierdie geloofsreis so 4 jaar aan die gang was, 

het die Vrouebediening die Universiteit van 

Stellenbosch gevra om vir ons navorsing te doen 

oor hierdie geloofsreis en by vroue uit te vind wat is 

dit wat hierdie reis vir hulle sinvol maak en ook hoe  

ons verder kan innoveer?

Met hierdie navorsing het daar veral 3 dinge na vore 

gekom:
• Vroue het ruimtes nodig waar hulle met ander 

vroue connect/saamkom. Al is hulle lewens hoe 

vol en besig, is dit die een ding wat by vroue in 

die stad en platteland, oud en jonk, uitgestaan 

het – ruimtes waarin vroue kan saamkom. 

• Hierdie ruimtes het hulle gesê moet veilige 

spasies wees waarin hulle hulle vreugdes, maar 

veral hulle seer met mekaar kan deel.

• Veral in gemeentes waar daar nog aktiewe 

Vrouebedieninge is, is daar ’n intense behoefte 

na geestelike leierskap en rigting. Vroue in 

leierskap posiesies voel nie altyd toegerus en 

bemagtig om die taak te verrig waarvoor hulle ja 

gesê het nie.
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maak.

Ek weet al die goed met my kop, maar my hart 

skree: “Nee Here, dis onmoontlik”, net soos die 

dissipels in Matt. 14:17 toe Jesus gesê het hulle moet 

vyfduisend mense kos gee. Jesus vra hulle toe wat 

hulle het en om dit vir Hom te bring en Hy doen die 

onmoontlike – om die skare te voed met 5 brode en 

2 vissies.

God vra vir my en jou om te bring wat ons het. Niks 

meer nie, niks minder nie. Die Here het vir my 'n 

lied gegee wat presies dit sê:
 
Net ’n klein bietjie, my ou klein bietjie is al wat ek het. 
Net ’n klein bietjie, my ou klein bietjie, is al wat U vra.
Want elke bietjie, word baie in u hand 
U laat dit meer word soos die see se korrels sand. 
My klein ou bietjie word ’n wonder in u hand 
U laat dit meer word, voed die mense van ons land
My klein ou bietjie word in u hande, ’n oorvloed Heer.

Here, ek bid dat U my sal help om te luister na 

mense se seer sonder dat ek lus voel om weg te hol. 

Help my om net daar te wees sodat U deur my kan 

vloei. Ek is beskikbaar dat U wonderwerke deur 

my kan doen. Ek weet dis net U wat die onmoont-

like kan doen. Maar dankie dat U my wil gebruik.

Here ek wil U met waagmoed dien. Leer my om in 

elke situasie waar ek oorweldig voel deur die pyn 

en seer om my, soos ’n sweefstokarties in geloof my 

veilige staanplek te verlaat en te vlieg met die vaste 

geloof dat U reeds besig is om ritmies te swaai 

sodat U my op presies die regte oomblik sal vang. 

U is die Vanger, Vader. 

Ek moet net laat los en vlieg. 

10 INTERAKSIE 20194

VOORSITTER

Riana Furniss

Die tema van die pas afgelope sinodesitting was: 

Dien die Here met waagmoed. Die simbool wat gebruik 

is, was die van sweefstokartieste waar die een die 

vanger is en die ander een vlieg. Die taak van die 

vanger is om te begin swaai en in ritme te kom. ’n 

Op presies die regte oomblik moet hy die vlieër laat 

los en vlieg en die vanger moet hom vang. Die 

vanger moet net vang. Die vlieër moet net vlieg.

In dié simbool is God die vanger en ons die vlieërs. 

Ons moet in geloof ons veilige staanplek verlaat en 

vlieg met die vaste oortuiging dat God ons SAL 

vang. 

Voel dit vir jou ook asof daar tsunami van swaar-’n 

kry en seerkry oor jou leefwêreld gespoel het. Jy wil 

iewers gaan wegkruip waar die verwoesting nie so 

sigbaar is nie. Dit sal eintlik baie goed wees as die 

einde van die wêreld nou kan aanbreek en ons 

hemel toe kan gaan. 

In my versugting kruip stuk onvermoë weg, ’n ’n 

gevoel van hulpeloosheid ... selfs hooploosheid.

Waarheen is die wêreld oppad en waar pas ek in 

die prentjie in?

Oor die jare het ek een ding geleer: Geen mens – 

wat ookal jou kwalifikasie – kan ander mens se ’n 

stukkende binnekant heelmaak nie. Dis God se 

werk.

Ek het ook geleer dat ek en jy God se hande en 

voete en mond is in baie gebroke wêreld. Hy ’n 

gebruik my voete om na verwondes toe te loop, my 

hande om aan hulle te raak en my stem om woorde 

te praat waardeur Hy genesing bring. Hy gebruik 

my waar ek nou is. Dis waar ek nou verskil moet ’n 
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etende aan. Met kos in die hand word vriendskappe 

gebou en leer Jesus vir sy binnekring Wie Hy is. Dit 

was tot-verhaal-kom-geleenthede; daardie tye wat 

die dissipels waarskynlik gereeld vir Jesus vrae 

gevra het oor sy bediening, of saamgeskerts het oor 

die reaksies van sommige mense oor sy optrede, of 

hulle eie verhale van verwondering met mekaar kon 

deel, of dalk soms ook net broos kon wees en die 

verlange na dit wat voorheen bekend was met 

mekaar kon deel. 

Maaltye saam met Jesus was ook wonderwerk-

geleenthede. Eenvoudige vissies en brode word in 

Jesus se hande ’n getuienis van oorvloedige sorg vir 

duisende. Die beeld van brood word ’n simbool van 

lewe, en so verbind Jesus wie Hy is, met wie God is 

– en word die dissipels ingeweef in ’n verhaal van 

God se sorg wat se eslagte se woestyn-dert oorle’ g

omswerwinge aankom.

En op die vooraand van sy inhegtenisname, is dit 

Jesus wat by ’n maaltyd aan wyn en brood nuwe 

betekenis gee, wanneer Hy dit instel as onthou-

tekens vir sy liggaam en sy bloed. 2000 jaar lank 

vier gelowiges wêreldwyd die Nagmaal as 

herinneringsfees: dat wyn en brood ’n 

verlossingsverhaal herroep, wat ’n betekenisvolle 

lewe oor menslike tydsgrense heen moontlik maak. 

En hierdie maaltyd verkondig dan juis ook: aan 

Jesus se tafel is almal welkom – hierdie saameet, 

saamvier, saamonthou se genade lê juis in die 

“saamgeit” daarvan. Onbegrens, sonder 

Die afgelope paar jaar is huiskos weer in die kollig, 

en ongekompliseerde saameet aan eenvoudig- 

gedekte kombuistafels weer hoogmode. Iewers het 

ons (genadiglik!) besef dat fyn uitgewerke vyfgang-

maaltye vir twaalf gaste nie meer die enigste opsie 

is vir tuisonthaal nie, en sit ons met ewe groot 

gemak ’n bredie, paella, sop en vierbestanddeel-

broodjie met smere op die tafel. 

En watwou met duur opdienborde en -bakke wat 

'n tweede rondte skottelgoed inlei nadat fase een in 

die kombuis afgehandel is; hartlik welkom aan die 

“stoof na tafel”-generasie wat juis daardie kook- en 

bakmerke aan die potte en panne wil sien terwyl 

daar geëet word – die souse en vette wil opvee uit 

die oondbak, terwyl daar aan tafel gesit en gesels 

word. 

Gesellig, onopgesmuk, eenvoudig.
Dit is asof ons iewers besef het dat ons gemis aan 

verbintenis, saamkuier, gesels aan die einde van ’n 

lang en besige dag te groot geraak het. Dat ons 

moeite moet doen om kosmaak en “connect” te laat 

oorvleuel, sodat ons batterye met ons geliefdes, 

kinders, en vriende met minder moeite kan herlaai. 

Ons konstante rondhardloop en gespannendheid 

haal ons in en ons smag na stadiger leef – al is dit 

net vir ’n halfuur elke paar dae.

Die eerste volgelinge van Jesus het iets verstaan van 

die waarde van saameet en “connect”. Gereeld in 

die Evangelies tref ons Jesus en sy dissipels al 
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vooropgestelde idees, met oop uitnodigings vir 

elkeen wat honger en dors.

Mag ons, so by die halfpadmerk van die jaar, tyd en 

ruimte vind vir asemskep rondom kombuistafels, 

vir saameet in eenvoud, vir vier, luister, ontdek wie 

Jesus is – saam met bekendes en geliefdes, en dalk 

juis ook saam met vreemdelinge waarmee die Here 

ons wil verras.

(Dr Nina Müller van Velden is ’n Nuwe Testament navorser 

en predikant van die NG Kerk. 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.)Kombuiskuiers en saam se eet
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Ankia du Plooÿ
Elke vier jaar hou die Vrouebediening ’n sinodale 

byeenkoms waarna al die Vrouelidmate in ons 

streek uitgenooi word. Hierdie jaar het die geleent-

heid plaasgevind op 10 April, net buite Durbanville, 

by Eensgezind.

Vrouelidmate van omtrent 25 gemeentes het hierdie 

Sinodale Byeenkoms vir Vrouelidmate in Wes-Kaapland

dag bygewoon en vir ’n wyle was ons saam op reis, 

kon ons mekaar in die oë kyk en mekaar en God se 

heerlike teenwoordigheid geniet.

Ons wil graag ’n soortgelyke oggend ook hou vir die 

vroue van die Suid-Kaap en Karoo. Ons vertel julle 

spoedig meer.
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Piketberg oor sinodale konferensie

 Ons geloofsreis saam met God as reisgenoot, is ’n 

geloofsavontuur. Ons kyk met nuwe oë na ons eie lewe, 

die oënskynlik alledaagse, gewone gang van dinge word 

'n bewustelike geestelike saamreis met ander. 

Dié wat krom getrek is, laat Hy regop kom. Ons beleef 

ons eie kromtes en ontwikkel ’n oog en hart vir ander 

kromgetrektes ... ook die naamloses ...
 
Reaksies soos “sielsverrykend”, “geesvervuld”, “pitkos”, 

“ongelooflik” en “geseënd” is min of meer ’n opsomming 

van Piketbergvroue se ervaring van die saamwees-

oggend.
Ons waardeer die vriendelike ontvangs, die smaakvol 

gedekte tafels, die keurig bereide kos, die meevoerende 

sang, die energieke musikante, die kosbare insette en die 

deel in ’n ander se diepste wese, sonder skanse.

Marietha Goosen
Piketberg se dames keer vervuld, vertroos en vergenoegd 

terug na ’n diep, deernisvolle Vroueoggend by 

Eensgezind. 

Nie net raak ons bewus van die voorreg om in so ’n 

ruimte te luister en lief te hê nie, maar word ons toegerus 

om tussen ons eie mense, vriendinne en susters, veilige 

ruimtes te skep ...
- om jouself te wees
- om jou seer te deel
- om jou vreugdes te vier
- om jou sê te sê
 
sonder ...
- dat ek jou veroordeel
- dat ek jou verlaat
- dat ek jou weeg
- dat ek jou in die rede val

Elmari Schwenke
’n Paar van ons vrouelidmate was bevoorreg om op 
10 April die Sinodale Vrouebyeenkoms by 
Eensgezind by te woon saam met vroue van ander 
gemeentes regoor die Wes-Kaap.

Die weer was effens koel en mistig vroegoggend, 
maar die warm atmosfeer het ons sommer met die 

intrapslag reeds welkom laat voel. Die Zamar 

musiekgroep het gesorg vir die lieflikste agter-
grondmusiek met Veronica Bell op die viool en 
Monika Stuchlik op die trekklavier. Hulle het ons 
nogal verras deur hulle optrede af te sluit met ’n 
weergawe van Leonard Cohen se “Halleluja” – 
gespeel op ’n viool en koei-klokke. (Sien is glo!) 

Ds Ankia du Plooÿ van die Sinodale Taakspan vir 
Vrouelidmate open die byeenkoms met ’n verwel-
koming wat een en elkeen laat voel asof hulle daar 
tuishoort. Hilandi du Toit het ons begelei in die 
sing van toewydings- en aanbiddingsliedere en het 
deur die loop van die oggend ook van haar eie 
liedere gesing.

Die Vrouebyeenkoms het die geleentheid geskep vir 
geestelike toerusting en vir gewone vroue om hulle 
stories te deel met ander.

Nadat Ankia die Taakspan aan ons voorgestel het, 

lewer Riana Furniss (Taakspan-voorsitter) haar 
getuienis oor God se getrouheid en die krag van 
God se Woord. In ’n wêreld waar 'n mens byna 
nêrens meer kan veilig voel nie, herinner sy dat God 
se Woord ons plek van veiligheid is. Veral Ps. 91 
hou vir haar besondere betekenis in.

Hilze se lewe het ingrypend verander na haar 
borskankerdiagnose in September verlede jaar. Sy 
vertel van die totale skok en verslaendheid na die 
diagnose, die magdom mediese toetse en die 
gevolglike gevoel van verlies aan “persoonlike 
ruimte” – tot ’n radikale mastektomie twee weke 
later. Al was die knoppies baie klein, was haar 
kanker baie aggressief. Haar dapperheid en 
positiwiteit is vir elkeen ’n inspirasie. Sy beskou die 
rooi chemo as ’n engel wat haar liggaam reinig van 
die kanker. Daarom was dit nie vir haar traumaties 
toe haar hare uitgeval het nie, maar eerder ’n teken 

Kuilsrivier De Eike

van haar genesing. Haar boodskap: Ten spyte van ons 

letsels (geestelik of liggaamlik) kom God om ons heel te maak 

en is ons nie stukkend in sy oë nie.

Esmé het vertel van haar en haar man se ervarings 
as pleegouers die afgelope 6 jaar en hoe kosbaar dit 
vir haar was om vir daardie kinders ’n tuiste in haar 
huis te kon gee. Sy vertel hoe sy die afgelope 
Desember ’n oproep ontvang het om te vra of hulle 
as pleegouers kon optree vir 3 broers en susters wat 
vir 3 maande in beskermende sorg geplaas moes 
word. Sy het dadelik “ja” gesê – ten spyte daarvan 
dat hulle dan 6 kinders in die huis sou hê, dat die 
huis nie baie groot is nie en dat sy nie regtig geweet 
het hoe hulle vir die kinders sou sorg nie, aangesien 
sy die enigste broodwinner is. Sy getuig daarvan 

dat God voorsien het in al hulle behoeftes. God vra 

slegs dat ons gewillig is om te doen wat Hy vra en Hy sorg self 

vir die res.

Net soos kinders wat in pleegsorg geplaas word, die behoefte 

daaraan het om te voel dat hulle iewers inpas en dat hulle by 

iemand “behoort”, het elkeen van ons dieselfde behoefte. God 

kom sê vir ons: “Jy is Myne. Jy behoort aan My.”

Die gedagte wat by my vasgesteek het, is die besef 

dat elkeen van ons ’n storie het om te vertel. Elkeen 

van ons dra ’n stuk seer in ons binneste saam. Maar: 

elkeen van ons het ook ’n stem.  

Die deel van ons stories het verskeie positiewe 
gevolge:
• Ons skep vir mekaar veilige ruimtes waar ons 

kan tuis voel en “behoort”;
• Die vertel van ons stories help met die genesing 

van ons geestelike letsels;
• Ons kan leer uit ander se geloofservarings;
• Ons word geestelik verryk deur ander se 

getuienisse;
• Dit skep die geleentheid om mekaar te onder-

steun, te bemoedig en ook te bemagtig.

Op hierdie manier stap ons dan vir ’n wyle saam met 

mekaar op ons geloofsreise.
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SUSTERSconnect
Marelise Krige & Alida Vorster
By Durbanville Bergsig het ons hierdie jaar met ’n 

nuwe geloofsreis begin. Ons noem dit 

SUSTERSconnect. Ons kom tans 1 keer per 

kwartaal bymekaar op ’n weeksaand en -oggend. 

SUSTERSconnect se doel is om ’n veilige ruimte te 

skep waar vroue oor generasies heen saam op ’n 

geloofsreis kan gaan. Ons reis elke keer saam met ’n 

vriendelike “vreemdeling” en ontmoet so nuwe 

vriendinne.

Die stories oor vroue in die Bybel word lewendig 

gemaak by die SUSTERSconnect-geleenthede. Ons 

klim in die karakters se skoene en dan weer terug 

in ons eie skoene. Riza van Rooyen is die skrywer 

wat die verhale vir ons lewendig maak. Dit laat ons 

“connect” op ‘n nuwe manier met die Bybel en met 

ons mede- “susters” in geloof. So skep ons dan 

hierdie geloofsgemeenskap wat veilig is vir elkeen 

en waar vroue saamgebind kan word in geloof en 

saam kan groei.

Met ons laaste byeenkoms het ons in die skoene 

van Naomi gestap en na haar verhaal gaan kyk 

vanuit ’n nuwe invalshoek. Ons het die volgende 

verhaal (geskryf deur Riza) gebruik om ons 

hiermee te help. Hier is ’n uittreksel. Sien die volle 

storie op Durbanville Bergsig se webtuiste. 

www.bergsigdv.co.za/cs_ministry/sustersconnect/

INTERAKSIE 2019

vroueweskaap.co.za/toerusting/vroue-met-vlerke/

Ons het 'n boekmerk laat maak met die Reisreëls 

vir Veilige Ruimtes en die Eva Gebed. Ons oefen die 

reisreëls in sodat ons dit meer en meer kan regkry 

om die ruimte vir mekaar veilig te maak. Eva se 

gebed help ons om met mekaar te deel waar ons 

voel die Here met ons elkeen persoonlik besig is.

Enige een is welkom om saam met ons te kom reis. 

Kontak gerus vir Ilze Lammers 072 623 1967 vir 

meer inligting.

13

“Maar toe sterf die manne 

op ’n streep en daar sit drie 

weduvrouens. Naomi het 

ooglopend ’n liefdevolle 

verhouding met haar 

skoondogters gehad. Sy het 

hulle nie bepreek en probeer 

bekeer nie. Sy het hulle die 

keuse gegee om te wees – 

selfs gesê “gaan terug na julle mense en julle gode toe”. Dit 

was stellig haar minsame manier van glo en lewe wat die 

deurslag gegee het. Veral natuurlik vir Rut. In so ’n mate dat 

sy daardie beroemde (profetiese) woorde geuiter het: ‘U God 

is my God’.”

“En hier is nog ’n stukkie goeie nuus – iets wat ons as Susters 

maar ter harte kan neem – Naomi het vriendinne en 

buurvroue gehad. In hierdie verhaal is hulle wel naamloos, 

maar hulle was daar in haar hartseer en haar hoop. Hulle het 

dan selfs vir die ou babatjie ’n naam uitgedink!

Maar die grootste stuk goeie nuus is dat daar honderde jare 

later, doer in die Nuwe Testament, ook ’n Seun gebore is, wat 

tegelyk ’n Losser en ’n Bruidegom is vir my en jou.”

Om ons te help op ons geloofsreis gebruik ons die 

Sinodale Vrouebediening se Vroue met Vlerke 

Geloofsreis as riglyn. Die pamflet is beskikbaar op 

die Vrouebediening se webtuiste 
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Strooidakkers braai snoek in Williston
Lise Beyers & Aletia Grundling
Dis reeds 16 jaar dat die Paarl se Strooidak-
gemeente hande vat met die NGK Williston waar-
uit die geweldig suksesvolle Williston-Strooidak-
vleisfees gebore is.

Die jarelange fees, wat tonne lamsvleis, insluitend 
Williston se wêreldbekende sosaties, boerewors, 
afval en dies meer insluit, het geen bekendstelling 
onder Paarliete nodig nie. Die fees het van ’n 
gewone kerkbasaar wat vleisprodukte insluit tot 
Paarl se grootste enkele fees gegroei. Onlangs was 
dit weer Strooidakkerk se beurt om koelbokse vol 
vars Weskussnoek te laai asook sakke patats en die 
pad na Williston aan te durf.

So pak die Strooidakkers die lang pad aan, want die 
naweek was dit immers Williston se kerkbasaar 
met allerlei heerlikhede uit die kombuise van 
Williston gemeentelede wat opgetower is om hier 
te verkoop. Maar ’n ware hoogtepunt van die 
basaar is wanneer die Strooidakkers die 
Willistonners die aand van die basaar ouderge-
woonte op ’n snoek-en-patatbraai trakteer.

Dit is die 15de snoekbraai wat die Strooidakkers in 
Williston hou en genoeg snoek vir 260 vishonger-
Karoomense is gebraai. Al die geld van die 
Strooidak-snoekbraai word aan die NGK Williston 
geskenk. 

Die Bolanders het ook in die Karoo aangekom met 
’n baie groot verskeidenheid uitsoekwyne wat by 
die basaar opgeveil en deur die Willistonners 
opgeraap is.

Hierdie is een van die Strooidakkers se vele 
uitreikprojekte. Hul verbintenis met Williston is in 
’n tydperk gebore toe die Karoo gebuk gegaan het 
onder ’n erge droogte, nes vandag. ’n Direkte 
uitvloeisel hiervan is dat die geldsake van die 
Williston-gemeente kwyn en daarmee ook hul 
finansiële bystand aan die dorp se welwillendheids-
instansies soos die ouetehuise, kleuterskole en dies 
meer wat hulle ondersteun.

Die vleisfees en die 
basaar dra dus jaarliks 
grootliks by tot ’n 
broodnodige 
finansiële inspuiting 
vir NGK Williston. 
Ook, danksy ruim 
skenkings van toilet-
ware deur die 
Strooidak-gemeente, 
is 44 toiletsakkies 
Saterdag aan die 
bejaardes van 
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Nagmaalwyn word tot vandag toe nog in die 
oorspronklike kerk-wynvat van byna 300 jaar oud 
gemaak. Die vat word danksy die KWV bewaar. 

Williston-gemeente se predikant, ds Willem Oosthuizen, 
het gesê die basaar was ’n groot sukses en het die Paarl 
bedank vir hul baie belangrike bydraes asook hul 
vriendskap en bystand op verskeie vlakke.

Williston se twee ouetehuise geskenk. Die meeste 
inwoners het niks en niemand om hulle te ondersteun 
nie.

Die naweek se feesvieringe is Sondagoggend afgesluit met 
’n Nagmaaldiens in die NGK Williston se pragtige 
klipkerk in die hartjie van die dorp, waar die 
Strooidakkers se Nagmaalwyn bedien is. Hierdie 
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ingeskryf word, op die aankondigings wat by die 
erediens beskikbaar is en ook per e-pos uitgestuur 
word, beskikbaar gestel. En soos mense sien wat 
ander te koop gaan aanbied, so groei die 
inskrywings. Mens staan verstom oor alles wat in 
motorhuise, pakkamers en huise weggepak staan. 
En daar is altyd iemand vir wie jou gebruikte (en 
soms ongebruikte!) items onweerstaanbaar en 
begeerlik mooi is.

Boumateriale, tweedehands of selfs nuut, maar 
nooit gebruik nie, fietse, hangkaste, wasmasjiene, 
yskaste, telefoon of lessenaar. Noem maar op. Enige 
item is geskik om opgeveil en verkoop te word. 
BKB-vriende van die Paarl kom bied die veiling 

Esther Fourie
My oorskot, jou behoefte? Absoluut! Dit is presies 
wat by die Bateveiling van die NG Kerk Merweville 
gebeur.

Alle oortollige items word deur die eienaars 
ingeskryf om by die  veiling tydens die jaarlikse 
Dankfees opgeveil en verkoop te word. Enige 
bruikbare item kan aangebied word. Of dit nou ’n 
motor, vragmotor, trekker of fiets is, ’n opwas- of 
toiletbak, rekenaar, luidsprekerstel of porselein 
borde en koppies is. Wat ookal. Solank dit in ’n  -
bruikbare toestand is, kan dit verkoop word. 

Elke Sondag vanaf Januarie word die items wat 
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verkoper net R85 en die koper beta l R110.00! a
Siedaar 25% net so in die gemeente se sak. Die 
gemeente hanteer al die administrasie. Al die 
veilinggeld word by die kerkkantoor inbetaal en die 
kassier betaal die verkopers se deel aan hulle uit en 
tel die sente wat rande en duisende word. In 2018 
het ons R40 000 aan kommissie ingekry. Tot ’n 
dorpserf is verkoop. 

Baie werk en administrasie? Natuurlik is dit baie 
werk, maar niemand het gesê geld insamel is 
maklik nie! En per slot van sake doen ons dit NET 
TOT EER VAN GOD en dan tel moeg word nie 
punte nie.

gratis en baie professioneel vir die gemeente aan. 

Hoekom doen ons dit?
Ds Kallie le Roux, nou emeritus, maar voorheen van 
Darling, het die idee aan ons kom voorstel nadat dit 
in vorige gemeentes waar hy was suksesvol 
aangebied was. So hoekom doen ons so baie 
moeite? Wat kry ons daaruit? Dit is die groot 
geheim. 

Elke verkoper staan 15% van sy verkoopprys af aan 
die kerk en elke koper betaal 10% meer as die prys 
waarop sy bod toegeslaan is. Met ander woorde 
indien 'n item vir R100 verkoop word, kry die 
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Jaco het 'n passie vir jongmense en was ’n leier van 

een van hul kerk se jeuggroepe totdat hulle in 

Januarie na Nkhoma verhuis het.

Anna (27) het ’n B-graad in Bestuur, Ekonomie en 

Regte (Sakeadministrasie) verwerf aan die 

Christian University Ede. Daarna het sy haarself 

verder bekwaam in verbruikersbemarking en 

projekbestuur. Sy het baie goeie ervaring as 

bemarker.

Anna het ’n passie vir die gemeenskapsont-

wikkeling en ondersteuning van vlugtelinge.

Ons is bevoorreg om hulle kundigheid tot ons 

beskikking te hê en hoop dat hulle hul verblyf en 

werk op NKhoma, as deel van ons kerkfamilie, 

terdeë sal geniet.

Mag die Here hulle bediening in alle opsigte seën.

Kontak Jaco by nkhomawater@gmail.com vir meer 

inligting.

Mariëtte Odendaal 
As jy deesdae op Nkhoma Sendingstasie in Malawi 

kom en aan Hennie en Elsabet Smit se voordeur 

klop, sal twee jong Nederlanders, Jaco en Anna 

Slingerland, die deur vir jou oopmaak.

Nadat die Smitte verlede jaar, na 35 jaar diens op 

Nkhoma, afgetree het, is Jaco vir die volgende 18 

maande in Hennie se plek as bestuurder van ons 

susterskerk, die CCAP NKhoma Sinode se 

Departement Waterwese en Omgewingsorg 

aangestel. Sy vrou, Anna, werk as konsultant by die 

projekbestuur en bemarking van Nkhoma 

Hospitaal. Hulle is deur die GZB (Gereformeerde 

Zendingbond) in noue samewerking met 

Getuienisaksie, na Malawi gestuur om hierdie 

diens te verrig.

Jaco (33) is van Delft en het aan die Delft 

University of Technology sy BIng (Siviel) asook ’n 

Meestersgraad in Waterhulpbronbestuur verwerf. 

Hy het homself ook by NOIC in projekbestuur en 

kommunikasie bekwaam.

Welkom aan die Slingerlands
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Mariëtte Odendaal
Johan du Plessis, hulpwerker van Arbeidsbediening 

in die Paarl, getuig: “Wat ’n voorreg om met julle te 

kan deel wat die Here vir een van ons besoekpunte, 

die MCM (Monte Christo Miqlat groep, gedoen )-

het. Die koortjiedigter sê: ‘Die liefde van Jesus is 

wonderbaar!’ Daarop sê ons ‘Amen!’

Johan verduidelik: “Vir byna twee jaar kom ons 

Vrydagoggende by die taxi-staanplek langs die 

Bergrivier bymekaar vir ons bediening aan die 

MCM-groep. Ons het geen ander plek gehad as om 

op ’n verkeerseilandjie bymekaar te kon kom met 

taxi’s wat gedurigdeur verby ons jaag nie. 

“Die geraas was meestal so erg dat ons mekaar nie 

kon hoor nie. Sommige se skel-/vloektaal was aan 

die orde van die dag. Ons was blootgestel aan die 

wind en weer en soms moes ons die byeenkoms as 

gevolg daarvan afstel.

“Ons het toe vir die Here gebid vir ’n onderdak-

plekkie, mét stoele. En ons Vader het ons gebede 

beantwoord!

“Ons burgemeester, die Hoof Uitvoerende Beampte van 

HG Molenaar & Co (Pty) Ltd, asook verskeie ander 

personeel van MCM het ’n nuwe dubbele skeepsvrag-

houer (geborg deur Isipani) wat op ’n sementblad op die 

wal van die Bergrivier opgerig is, met swier geopen. Dit 

was ’n grootse gebeurtenis vir ons hier by 

Arbeidsbediening; ons kon nou in ’n menswaardige plek 

die mense van MCM bedien met God se Woord.

“Die skeepsvraghouer is nuut gespuitverf, toegerus met 

nuwe vensters en diefwering asook elektrisiteit. Al 

hierdie werk is deur verskeie donateurs gedoen; mense 

sonder wie hierdie nuwe bedieningspunt nooit moontlik 

sou wees nie. Ons waardeer hul omgee oneindig baie en 

bid die Here se seën oor hul elkeen toe.”

Mag jy in die dorp of stad waar jy woon, ook raaksien 

waar God jou vermoëns en middele kan gebruik om 'n 

verskil aan mens se lewens te maak.

(Met dank aan DIE GETUIE)

Skeepsvraghouer skep menswaardige ruimte in Paarl
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