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Hoe gaan dit met jou?

langs ander gaan staan, saamloop, saambid en 

handevat. Dankie aan elkeen wat omgee vir God se 

kinders. Elkeen wat verby sy eie nood kyk en ander 

se erger nood raaksien. God het ons om ‘n rede hier 

geplaas.

Maar wat maak ek in my diepste nood? Ons moet 

ons toevlug tot die lewende God neem. In vertroue 

mag ons ons diepste nood voor Hom uitstort. Maar 

dan moet ons stil wees en wag op Hom. Ons wag 

nie op diens nie, maar op God. Ons wag nie op 

gebedsverhorings of antwoorde of deurbrake nie, 

maar op die Here Self, want Hy is die antwoord. Hy 

is die gebedsverhoring. Hy is die deurbraak, ook 

nou wanneer tye taai is.

Baie dikwels kyk ons na mense rondom ons en ons 

dink hulle het so ‘n lekker gemaklike lewe. Alles 

loop net eenvoudig vir hulle reg. Hoekom?

Ek het die laaste tyd baie meer tot die ontdekking 

gekom dat in alle mense se lewens is daar dorinkies 

saam met die mooi rose. Geen mooi roosplant het 

net rose nie. Die plant moet een of ander tyd 

gesnoei word, en ja dan lyk hy aaklik voordat hy 

weer sy glorie herwin. So gaan dit ook in ons 

lewens. Daar is maklike, mooi, gelukkige tye en dan 

is daar swaarkry, alleenwees en ander tye. 

Kyk ons hoe dit in ons land gaan, kan mens in ‘n 

mate verstaan waarom mense moedeloos raak, 

want dis taai hier: Afrika is nie vir sissies nie, sê 

hulle. MAAR, God is daar om nie noodwendig ons 

swaarkry weg te neem of te voorkom nie, maar Hy 

staan langs ons in ons krisistye. Hy stuur in ons 

swaar hande om ons te dra, ander wat vir ons bid, 

langs ons loop en saam met ons gaan stilsit.

As ons deur hierdie Interaksie lees, sien mens talle 

sulke gevalle waar 

gemeentes uitreik en 

ondersteuning gee aan 

hulle wat in erge nood 

en armoede is, hetsy 

die droogte, 

werkverlies, ens. Ons 

lees van vroue wat 

Mariëtte Steyn
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Ons het almal al seergekry.  

En ons het ook al almal iemand anders seergemaak 

of nie billik teenoor iemand opgetree nie …  

Dalk verlang jy na die vergifnis van dié wat jy 

seergemaak het of loop jy al jare lank met bitterheid 

en woede en kan jy net nie die wat jou seergemaak 

het, vergewe nie … 

Wat vergifnis uit die hart so moeilik maak, is 

dikwels juis die feit dat dit ons harte is wat 

seergekry het. Ons wil uitroep: “Jy van wie ek verwag 

het om altyd hier te wees vir my, jy het my weggegooi, jy het 

my seergemaak, jy het my in die rug gesteek.”

Twee kante van vergifnis

Vergifnis het twee kante: gee en ontvang. Hoewel 

dit baie keer moeiliker lyk om vergifnis te gee, is dit 

Om te vergewe of nie te vergewe nie ...

soms asof ons nie vergifnis aan ander kan gee nie, 

omdat ons dit nie ten volle in ontvangs kan neem 

en aanvaar nie.  

MAAR, om 'n ander uit die hart uit te vergewe, is 'n 

daad van bevryding. Ons bevry die persoon wat ons 

seergemaak en ons sê: “Ek hou nie meer jou oortreding 

teen jou nie.”

Daar is egter veel meer …

Ons bevry ook onsself van die las om “die een teen wie 

oortree is” die “slagoffer” te wees. Solank as wat ons 

hulle wat ons seergemaak het, nie vergewe nie, dra 

ons hulle met ons saam, of erger ons sleep hulle 

soos 'n swaar vrag agter ons aan.

As hulle nie vra om vergifnis nie?

Die vraag kan opduik: Hoe kan ons hulle vergewe 

wat nie vergewe wil word nie? Kan ons ander 

vergewe wat nie om vergifnis vra nie? JA – ons kan 

en moet …  As ons by die gee van vergifnis die 

voorwaarde stel dat die oortreding eers erken moet 

word of dat die ander persoon dit moet aanvaar, sal 

ons selde vergewe.  

Die vermoë om 'n ander te vergewe, is 'n gawe en 'n 

opdrag wat ons van God ontvang het. Dis 'n daad 

wat woede, bitterheid en wraakgierigheid uit ons 

harte wegneem en ons help om ons 

menswaardigheid te herwin.
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Ons kan hulle vir wie ons wil vergewe nie dwing 

om ons vergifnis te aanvaar nie. Hulle weet of voel 

dalk nie eens dat hulle ons seergemaak het nie. Die 

enigste mens wat dalk werklik daardeur geraak 

word, is jyself. Vergifnis van ander is eerstens en 

veral die genesing van jou eie hart.  

Beteken vergifnis die goedkeuring van die verkeerde?

Wanneer ons vergewe beteken dit nie dat ons 

vergeet en goedkeur wat gebeur het? Vergifnis is 

minstens 2 dinge nie:  

• Vergifnis is nie net om te vergeet nie.  

• Vergifnis is nie om gedrag te verskoon nie.

Vergifnis kan nooit gelykgestel word aan slapheid, 

ongeërgdheid, 'n houding van die oë sluit en iets 

onder die mat invee nie. Nie die vergifnis wat God 

aan ons bewys of die vergifnis wat Christene 

bewys, dra hierdie karakter nie.

Wanneer ons die vergifnis wat God aan ons bewys 

het oordra aan ander, beteken dit nie dat ons 

kwaad goedkeur nie. Ons vergewe wat ons nie 

goedkeur nie, want dis presies wat God met ons 

gemaak het.

Om te vergewe is nie om te vergeet nie. Wanneer jy 

jouself dwing om te vergeet, het jy dalk nog glad nie 

vergewe nie. Eers wanneer ons vergewe het, kan 

ons dalk vergeet omdat ons heel is. Vergeet mag 

nooit 'n toets wees of ons nou al regtig vergeef het 

nie.  

Vergifnis is 'n proses

Om iemand regtig te vergewe is moeilik. Almal van 

ons wat al moes vergewe, sal dit weet. Alhoewel die 

besluit om te vergewe binne 'n oomblik kan 

plaasvind, is vergifnis 'n proses, dikwels 'n baie 
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stadige proses.  Om te vergewe is 'n reis, 'n reis met 

“ups” en “downs”.

Daarom is dit nodig dat ons amper daagliks weer 

moet vergewe sodat bitterheid en woede nie die 

oorhand oor ons kry nie. Martin Luther King het 

gesê: “Vergifnis is nie 'n geleentheidsdaad nie, maar dis 'n 

permanente lewensinstelling.”

God skenk die gawe van vergifnis aan ons

God het vergifnis uitgevind as al manier om sy 

liefdesverhouding met die gevalle mensdom te 

behou. Hierdie uitvinding het hy oorgedra aan ons, 

sy kinders. As dissipels moet ons vir mekaar ruimte 

skep om weer te kan begin. Ons moet aan mekaar 

begin kommunikeer dat jy meer werd is as die 

kortsigtigheid van jou dade.  

Vergifnis is 'n klein wonderwerk.

Vergifnis is 'n nuwe begin.

Vergewe mekaar!

… want God het dit reeds vir jou gedoen.



die legkaartstukkies te bou van die buitekant af na 
my prentjie toe. Terwyl ek dan by tye wanhopig wil 
raak omdat dit voel asof niks gebeur nie, is daar 
heeltyd besig om legkaartstukkies in plek te val. 
Omdat ek hulle nie sien nie, raak ek moedeloos. Op 
'n dag is die legkaart egter gebou tot by my en ek 
het gedoen wat ek moes en geleer wat ek moes en 
skielik val alles in plek. Dan staan ek in totale 
verwondering met 'n groot dankbaarheid wat oor 
my spoel. 

Daar was ook tye dat ek nie goed gedoen het in die 
wagtyd nie. Ek was gefrustreerd en moedeloos en 
het dinge vir die Here gesê wat ek nie moes nie. 
Dan het ek skaam gevoel omdat ek my so onvanpas 
gedra het, as die gebed uiteindelik verhoor is en dit 
het dan weer my vreugde gedemp.

Deesdae probeer ek om aan te hou bid met die vaste 
geloof dat alhoewel ek dit nie sien nie, dinge besig 
is om in plek te val.

Die wete wat ek nou het is dat God se tyd baie keer 
in jare gemeet word en nie soos ek wil hê in 
sekondes, minute en dae nie. Dit help my om nou 
met groter vertroue aan te hou bid. Dit help my om 
selfondersoekend vir die Here te vra wat ek moet 
raaksien en waaraan Hy wil hê ek aandag moet gee.

Dit help my om te jubel oor legkaartstukkies wat 
ek nie kan sien nie eerder as om te huil omdat ek 
dink niks gebeur nie.

Dankie Jesus vir U geduld met my.
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VOORSITTER

Riana Furniss

Die afgelope paar weke is ek baie bewus van tyd. 
Nie net dat elke jaar vinniger spoed as die vorige 
een nie. Ook nie dat dit voel asof elke dag net een 
oogknip lank is nie, ook nie dat as September eers 
hier is dit net een oogknip voor DESEMBER is nie. 
Ek is baie bewus daarvan dat God se tydskale 
totaal anders werk as myne. Ek weet die Woord sê 
een dag is soos 'n duisend jaar en vice versa maar ek 
het die betekenis daarvan tot onlangs gemis.

Gedurende tye wat mens worstel met goed wil jy 
hê dinge moet vinnig gebeur. Ons bid ook in dié tye 
soms vir 'n spesifieke uitkoms. As dít waarvoor ons 
gevra het nie vinnig gebeur, volgens ons voorskrifte 
nie, sê ons baie maklik dat ons gebede nie verhoor 
word nie. 

Dis asof die Here my die laaste tyd daarop wys hoe 
Hy goed waarvoor ek al baie jare bid in plek laat 
val. Ek neem ook kennis dat dit presies op die regte 
tyd gebeur. Dit het my geloof so versterk omdat ek 
nou weer met hernude ywer bid met die wete dat 
God elke gebed van my hoor. Die verhoor daarvan 
is soms langer as wat ek sou wou hê en die 
antwoord lyk dikwels verrassend anders.

In die interim tyd tussen gebed en gebedsverhoring 
is daar soms iets wat in my eie lewe moes gebeur. 
Dalk moes ek vergifnis gee of geduld leer of leer om 
anders te dink en te voel oor 'n saak. Miskien moes 
ek raaksien dat daar ook ander moontlike 
oplossings is. Die belangrikste wat ek geleer het, 
was dat ek God kan vertrou. Hy is altyd goed en Hy 
sal my nooit, nooit, nooit verlaat en in die steek laat 
nie. Hy weet altyd beter en Hy IS in beheer al dink 
ek nie so nie. Hy laat altyd alles ten goede meewerk 
al verskil ek van opinie. Sy Woord is waar.

Ek het ook besef dat ek self soms die oorsaak is van 
die vertraging omdat ek nie gehoorsaam is nie.

Terwyl Hy vir MY wag om te doen wat ek moet of 
vir die regte tyd om aan te breek, is Hy besig om al 

Tyd
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naam van die Circle. Ek vra haar naam, en sy neem 
'n foto van my, terwyl sy opmerk dat haar broer 
alweer haar foon opgefoeter het. Haar gesig helder 
op toe ek verduidelik hier is vroue teoloë van regoor 
die wêreld vir 'n konferensie bymekaar. Sy glimlag 
eenstryk deur en reageer met die woorde: “Ek wil 'n 
sterk vrou wees.” En soos 'n vloedgolf vertel sy my 
toe hoedat sy redenaars doen en bekendstaan as die 
amptelike motiveerder in haar graad, want sy weier 
om uitdagings haar te laat oorrompel. En vir 
enigeen wat durf sê hulle het 'n saak met hulle 
toekoms, sit sy op hulle plek - want mens mag nie 
sonder rede afhanklik wees van ander om te moet 
oorleef nie. Sy hoop vir onderskeidings in al haar 
vakke (en sy is goed oppad), omdat sy 'n oogarts 
wil word. En sy glo vroue kan alles doen wat mans 
kan doen, en niemand moet haar probeer anders 
oortuig nie. 

Toe ek uiteindelik kans kry om 'n woord te sê, kon 
ek met volle oorgawe antwoord dat sy een van die 
mees inspirerende mense is wat ek al ooit in my 
lewe ontmoet het, en dat sy verseker haar naam as 
motiveerder gestand doen. Ek vra vir hierdie foto en 
sy haak in asof ons boesemvriende is. En toe ons 
groet, trippel sy soos 'n feetjie weg om op te vang 
met haar maats, wat reeds lankal aangestap het.

Hierdie was waarskynlik my hoogtepunt moment 
van die konferensie – om buite die teologiese 
debatte en fyn argumente wat dikwels gevoer word 
oor wie waar inpas in God se skepping, soveel 
energie en oortuiging te kon beleef. En 'n getuienis 
van 'n jong meisie wat haar nie laat stuit deur 
uitdagings nie. Dit is hoop. So leef vroue in Afrika. 
En onbeperk stroom Genadewater waar dit dor en 
droog is.

In die eerste week van Julie het ek die geleentheid 
gehad om 'n besonderse konferensie by te woon: die 
Pan-African Conference van die Circle of Concerned 
African Women Theologians – 'n netwerk van Afrika 
vroue-teoloë wat spesifiek fokus op die manier 
waarop vroue in en vir die Afrika-konteks teologie 
beoefen. 

Ons ontmoet in Gabarone, op die kampus van die 
Universiteit van Botswana, en ek kry daarmee ook 
die eerste keer kans om hierdie buurland te betree. 
Die sessies is tegelykertyd ontstellend en 
inspirerend – ons moet nog ver reis in soveel dele 
van ons kontinent as dit kom by gelykheid van alle 
mense, ook in die kerk; tog is groot hoeveelhede 
vroue besig met baanbrekerswerk in kontekste wat 
oënskynlik hooploos is.

Een middag skep ek introvert-asem op 'n bankie in 
'n skaars oomblik van tussentyd voor die dinee. 'n 
Borrelende meisie in skoolklere kom aangetrippel, 
groet my met 'n breë glimlag en plant haarself voor 
my neer. Sy wil sien wat op my naamkaartjie staan 
en lees stadig die vreemde van uit, en toe die volle 
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vroue van hul menswaardigheid ontneem 
deur die ontkenning van hul verskeidenheid 
God-gegewe gawes en word hul menswees 
gereduseer tot slegs hul liggaamlikheid. 
Hulle waarde word bepaal deur seksuele 
kuisheid en om kinders in die wêreld te 
bring.

 3.4 Patriargie is ten diepste 'n siekte van die siel 
in die kerk – dit verhef sommige mense tot 
“meerderwaardig” en maak ander 
“minderwaardig”. Dit gaan reëlreg in teen 
die evangelie.

4 Ons doen 'n beroep op die kerk: Neem leiding 
teen die oorsake van geweld teen vroue en 
kinders en teen die patriargale beskouings wat 
die geweld veroorsaak en bevorder.

5 Ons doen 'n beroep op die kerk se leierskap om 
tydens die komende kerkvergaderings en 
sinodesittings breedvoerig aan die saak aandag 
te gee en genoeg tyd tydens die vergaderings in 
te ruim om die saak te bespreek.

6 Ons doen 'n beroep op die kerk om opnuut te 
dink hoe meisies en seuns gesosialiseer word en 
as kerk 'n alternatief te leef waarin 
menswaardigheid grondliggend is sodat die lig 
van die goeie nuus/evangelie vir almal duidelik 
kan wees.

7 As vroue teoloë en predikante spreek ons ons 
dank en waardering uit teenoor alle 
medegelowiges wat alle medemense, ook vroue, 
menswaardig behandel en 'n veilige hawe bied 
vir vroue, kinders en vreemdelinge. Ons bedank 
ook die mans wat saam stry vir geregtigheid en 
draers van die goeie nuus is.

8 Ons bely die God wat mag het oor lewe en oor 
dood en leef in die vertroue dat God ons 
hulproep hoor.

Terwyl ons Vrouemaand gevier het, word Augustus 
opnuut 'n tyd van uiterste geweld teen vroue en 
kinders in ons land. Dit noop vroue teoloë en 
predikante van verskeie denominasies om 'n 
verklaring uit te reik hieroor.  Lees gerus hierdie 
verklaring.

Ons, vroue-teoloë en predikante van verskeie 
denominasies:

1 Spreek ons afgryse uit oor die huidige en 
voortslepende vlaag van geweld teen veral vroue 
en kinders – oor hoe goedkoop hulle lewens 
gemaak word. Ons weeklaag saam met elke 
slagoffer van geweld en roep uit: “Hoe lank nog 
Here?”

2 Ons doen 'n beroep op die geloofsgemeenskap 
en die gemeenskap in die breë, om nie langer stil 
te bly oor geweld teen vroue en kinders nie en 
om op te hou om die stemme wat wel daaroor 
praat, stil te maak.

3 Ons doen 'n beroep op geloofsgemeenskappe om 
te waak teen die maniere waarop die Bybel 
gelees word om geweld teen vroue, kinders en 
vreemdelinge in stand te hou. Dit sluit die 
volgende wanopvattings in:

 3.1 Alhoewel beide man en vrou na die beeld 
van God geskep is, word verskillende rolle 
egter aan mans en vroue toegeken – mans 
ontvang 'n magsposisie van “hoof” en vroue 
die ondergeskikte posisie. So 'n 
magswanbalans lei maklik tot 
magsmisbruik en geweld.

 3.2 Waar God slegs deur manlike leierskap in 
die kerk verteenwoordig word, ontvang 
mans ongebreidelde mag. Ook hier lei die 
magswanbalans tot magsmisbruik, dikwels 
in die vorm van seksuele teistering.

 3.3 In 'n patriargale wêreldbeskouing word 

6

Verklaring deur vroue-predikante
Die verklaring is geskryf deur Carin van Schalkwyk en ander vroue teoloë

THURSDAYS IN

BLACK

Donderdae in swart
Met Vrouedag wat jaarliks op 9 Augustus in Suid-Afrika gevier word, herinner ons graag aan hierdie veldtog, 
#ThursdaysInBlack. Dra swart op Donderdae; dra 'n borsspeldjie om te verklaar dat jy deel van die wêreldbeweging 
is wat opstaan teen houdings en praktyke wat verkragting en geweld toelaat. Toon jou respek vir vroue wat leef in 
die aangesig van ongeregtigheid en geweld. Dis nie nodig om feministies of aktivisties te wees om jou stem te laat 
hoor nie; nooi ander om by jou aan te sluit - dis eenvoudig, maar veelseggend. Badisa ondersteun amptelik hierdie 
veldtog - lees meer op http://www.badisa.org.za/thursdays-in-black/
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Vroue Retraite
word om tot rus te kom en Christus weer te 
ontdek. 

Vroue uit ons sinodale streek het hierheen gekom 
om mekaar in ons broosheid te ontmoet, om 
daagliks  ‘n ritme van gebed en stilword te volg. 
Tydens hierdie naweek-wegbreek kon ons mekaar 
bemoedig, ons kon na mekaar luister en bo alles 
kon ons groei in ons verhouding met Christus. 

Ons het gedurende die naweek ingeval by die 
geloofsritme van die sentrum: Drie maal per dag is 
kapeldienste gehou in 'n pragtige kapel wat 
omskep is uit die Samuel-kampus se perdestalle. 
Ons het heerlik saamgekuier en deelgeneem aan 
gespreksessies in die “sitkamer”.  Dit was ‘n 
naweek waar ons vir mekaar die ruimte gegun het 
om ons geloofspad, vreugdes en hartseer  te deel en 
ons kon diep na mekaar luister. 

Niemand kon agterna sê dat hulle nie TYD gehad 
het nie. Ons het stiltye gehad waar elkeen haarself 
kon herontdek en God weer kon ontmoet. 

Ons vroue het met groot opgewondenheid 
teruggedink aan die naweek. Hulle vertel soos volg:

Mariëtte Steyn
Die naweek van 9-11 Augustus het ons vroue ‘n 
eerste retraite by die Andrew Murray Sentrum vir 
Spiritualiteit in Wellington bygewoon. 25 Vroue 
van ons sinodale streek het die naweek saam gereis 
met God en met mekaar.

Rethie van Niekerk het ons begelei om in gesprek 
met vroue in die Bybel en met mekaar God te 
probeer hoor. In die stilword, saamkuier en kreatief 
wees, glo ons dat God met elkeen van ons besig 
was! Rethie, 19 jaar predikant in NGK Somerstrand 
in PE,  is passievol oor die skep van veilige ruimtes 
waarin mense hulleself kan wees.  

Die Andrew Murray Sentrum  is vroeër vanjaar 
geopen op die Samuel-kampus, wat vanaf 1877-1962 
die tuiste van die Sendinginstituut van die NG 
Kerk was. Dr Andrew Murray het hierdie Sending-
instituut begin en hy het ook die laaste 25 jaar van 
sy lewe in sy huis, Clairvaux, op die kampusgronde 
gewoon. 

Vandag is hierdie sentrum iets nuuts. Met prof Elna 
Mouton as kapelmeester is dit ‘n ruimte wat 
geskep is as 'n geestelike ruimte. Dis 'n plek van 
stilte, afsondering en gebed waar mense genooi 
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Michelle du Toit
Sjoe, wat 'n voorreg was dit nie om in so 'n spesiale omgewing 
al hierdie wonderlike vrouens te kon ontmoet nie!

Ek erken ek het Maandagoggend onttrekkingsimptome gehad 
en sou baie eerder nog ‘n paar daggies met julle wou spandeer 
het – eerder as om kantoor toe te ry. 

Iets spesiaals wat ek saam met my geneem het, is dat God ons 
raaksien, al voel ons soms verlore of onsigbaar.

Net soos die krom vrou, voel dit soms of die lewe swaar op ons 
skouers druk – soveel so, dat mens nie meer kan regop kom nie.

Maar dan herinner God ons dat ons soos sonneblomme ons 
koppe moet lig en na Hom toe draai – dan val die warm strale 
van sy Liefde en Genade op ons en is daar altyd Hoop en Vrede.
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Ek voel hoe ek verleë en skaam word. Maar dan kyk 
Jesus met 'n sagte glimlag na haar en së:
"Marta, Marta ... jy skarrel en werskaf om alles hier 
gereed te kry, maar Maria het die heel beste deel 
gekies ..."

Sy oë ontmoet myne.
Sy oë sê: "Ek sien jou verwondering oor My, jou 
honger na My Vader se Woord raak ... Ek sien raak 
dat jy kies om in my teenwoordigheid te wees. Ek 
sien jou hart ..."

Teen laataand begin Jesus en die manne aanstaltes 
maak om huis toe te gaan. Almal groet mekaar en 
bedank vir Marta vir haar gasvryheid en heerlike 
kos ... en wanneer Jesus by my verbyloop oppad na 
die voordeur, ontmoet ons oë weer mekaar ... Geen 
woorde word gepraat nie, maar in sy oë sien ek net 
liefde en waardering, sien ek erkenning en 'n stille 
tevredenheid ... goedkeuring vir dit wat ek gekies 
het: TYD SAAM MET HOM ... TYD IN SY 
TEENWOORDIGHEID ...

(Marta, Marta ek weet jy is die bedrywige enetjie ... 
die een wat graag alles wil doen en regkry voor die 
tyd. Ek weet jy is altyd besig om te werk en te 
beplan en te doen.... Ek weet want ek het jou so 
geskep ... maar onthou, om saam met My tyd deur 
te bring, is veel meer belangrik... Doen waarvoor ek 
jou geskep het, maar moenie so besig word, dat jy 
van My vergeet nie ...

Maria, mag jy nooit skuldig voel omdat jy so baie 
keer die werk en die mense, eenkant toe skuif 
omdat jy eerder tyd saam met My wil deurbring 
nie. Die werk kan jy nogsteeds later doen en die 
mense kan jy nogsteeds gaan besoek ... maar ek sien 
jou hart en jou 1ste liefde vir My ...)
Lukas 10: 38-41 ...

So het Esmé Sonnekus, een van die retraite-vroue, die 
naweek vasgevat:

Die aandskemering is besig om die klein dorpie toe 
te vou. Hier en daar sien jy reeds die rook lui-lui 
opdwarrel vanuit die skoorstene van huisies waar 
aandetes reeds begin voorberei word. Dis Jesus en 
van sy dissipels wat geselsende in die pad afgestap 
kom en tot stilstand kom by die huisie van Maria ...

Hy klop liggies aan die voordeur, wat binne 'n paar 
sekondes deur Marta oopgemaak word. Ek, Maria 
staan agter haar met 'n stille opgewondenheid 
omdat ek weet ek ook vannaand in sy 
teenwoordigheid gaan wees ...

Ek sien hoe Hy saam met sy dissipels inloop en in 
die klein sitkamertjie by van die manne aansluit. 
Laggend en geselsend groet hulle mekaar en word 
van die manne aan Jesus voorgestel. Die geur van 
sop en varsgebakte brood vul die hele huis en dan 
hoor ek die geskarrel van Marta in die kombuis ... 
ek weet sy is nou besig om die warm brood te sny 
en bakkies vol sop op te skep ... Ek weet ek moet 
haar gaan help, maar my oë bly op Hom vasgenael ...

Dan word dit stil in die sitkamertjie met alle oë op 
Jesus gerig. Ek, Maria beweeg saggies en gaan sit in 
die skemerhoekie van die sitkamertjie, weg van die 
groepie mans. Ek "drink" elke woord in wat Jesus sê 
en verwonder my aan die insig, wysheid, geduld en 
rustigheid waarmee hy gesels en elke vraag 
beantwoord ... Ek het lankal vergeet van alles om 
my ...

Ek is net bewus van Hom ... van sy sagte stem ...
Dan kom Marta die vertrek binne.
Jesus hou op met praat en almal in die vertrek se 
fokus skuif na haar. Sy sit van die gesnyde brood op 
die tafeltjie neer en kyk geïrriteerd na my. Dan vra 
sy ... "Here, gee U dan nie om dat Maria hier sit 
terwyl ek alleen al die werk moet doen nie?”
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Aletia Grundling
Strooidakgemeente is reeds vir 16 jaar in 
vennootskap met Willistongemeente. Hierdie jaar 
is die jaar waarin ons sien dat die droogte ons 
Willistonvriende op hulle knieë gedwing het en 
waar alle addisionele bronne, naamlik water, 
finansies, petrol- & dieselgeld, werksgeleenthede, 
ens, nou opgedroog het. 

Die boere kom moedeloos en hartseer uit die veld 
nadat hulle gesien het hoe swaar die vee kry en hoe 
droog die veld is. Tuis wag sy vrou wat emosioneel 
deur dieselfde woestyn as haar man moet stap.  
Daar word van die vrou verwag om altyd sterk en 
ondersteunend teenoor haar gesin te wees, 
alhoewel daar nie luukshede soos 'n besoek aan 'n 
skoonheidsalon of 'n inspirerende nuwe boek of 
tydskrif vir haar is nie.

Karoovroue-pakkies vanuit strooidakgemeente, Paarl

Strooidakgemeente het besluit om die vroue van 
Williston met 'n interessante pakkie ter waarde 
van R350 te bederf. Hierin was persoonlike 
higiëne-produkte, lekker warm sokkies, ’n nuwe 
tydskrif of leesboek, Cuppacino koffiesakkies, 
interessante eetgoed, gesigmasker,  rome,  
haarprodukte, ens.

Op Maandag 26 Augustus 2019, het ons 'n tee vir 
die dames in Williston skousaal gereël waartydens 
elke dame met die aankoms, 'n Proteablom en 'n 
tydskrif ontvang het. Die 140 dames is heerlik 
trakteer met interessante eetgoed, tee en koffie aan 
hulle tafels. Ds. Fanie Kriel het namens ons 
gemeente die dames moed ingepraat en daar is 
heerlik saam met Strooidakdames wat saamgegaan 
het, gekuier. Na die tee, het die dames elkeen hulle 
pakkie met hulle naam op, ontvang, asook 'n sak 
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met vars groente uit die Boland.

Hierdie omgee-gebaar het wondere aan die dames 
se gemoed gedoen en ons het die pragtigste 
hartsbriefies ontvang.

Strooidakdames het hulle harte so groot 
oopgemaak dat ons nog vir 38 vroue van Van 
Wyksvlei en 106 vroue van Fraserburg ook pakkies 
kon stuur.

Die Skrif het so waar geword dat wanneer een lid 
ly, ly al die lede en daarom was dit vir ons as 
Strooidakdames so 'n besielende projek om met ons 
medesusters te kon handevat en vir 'n oomblik in 
hulle skoene kon klim.

INTERAKSIE 2019
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Stories, Sop en sjerrie
Alida Vorster

Durbanville-Bergsig Gemeente se vroue kuier 

gereeld saam en die jaarlikse vroueaand is 'n 

hoogtepunt op die kalender. Die aand is 'n prettige 

byeenkoms, waar die vroue bietjie vergeet van die 

daaglikse roetine. Die program word gewoonlik lig 

gehou met die fokus op kuier en nuwe verhoudings 

bou. Die ander geleenthede in die jaar fokus op 

geestelike groei en verdieping van geloof. 

Hierdie jaar het ons ook meer gehoor van die 

werksaamhede van die Sinodale Vrouetaakspan en 

die rol wat hulle speel. Daar is gekyk na die 

relevansie van 'n vrouetaakspan in die Sinode. 

Vroue wat vandag leef, soek steeds veilige ruimtes 

waar hul geestelik kan groei. Dit gebeur wanneer 

ons, ons stories met mekaar kan deel.

Die kuieraand was ook 'n aand van stories vertel. 

Die gaskunstenaar, Hilandi du Toit, het almal op 'n 

reis geneem met haar drie kitare. Sy het liedere 

gesing wat oor haar pad gekom het soos wat sy op 

reis is na die volgende dorp waar sy optree. Haar 

liedere het diep betekenis en inspireer. Ook het 

almal lekker gelag vir haar pittighede.

Daar was 'n heerlike voorgereg bedien, sop en 

broodjies en donuts vir nagereg.  
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Durbanville Moedergemeente hou hul eerste Tuinbasaar ...
Mariëtte Steyn
Aanvanklik was dit ‘n effe vreemde gedagte toe 
daar gepraat word van ‘n basaar in die kerk se tuin. 
Nie dat hierdie geskiedkundige gebou nie ‘n 
pragtige tuin het nie, maar met ‘n tong in die kies 
het sommiges gevra: “Tussen die grafte????” Ja 
Durbanville gemeente het die pragtigste ringmuur 
met ou grafte wat daarin gebou is. ‘n Gedenk-
waardigheid soos min. 

Maar, Marnel Agenbag het met soveel entoesiasme 
hierdie projek aangepak dat almal ooropgewonde 
was.Talle stalletjies is rondom die kerk, teen die 
oop dele van die ringmuur en op die gras opgerig. 
Van vroeg af was dit ‘n fantastiese oggend, Saterdag 
14 September. 

Die tuinbasaar was vrolik, feestelik en 'n reuse 
sukses! Die oggend is gekenmerk deur groot 
glimlagte, baie opwinding, 'n gesellige atmosfeer en 
'n groot verskeidenheid van speletjies, interessante 
produkte en heerlike eetgoed wat te koop 
aangebied is. Gemeentelede het boekies met 
kaartjies gekoop wat dan as betaalmiddel by die 
basaar gedien het. Dus was niemand aan die sukkel 
met kleingeld nie. 

Elke kategeseklas was self verantwoordelik vir 'n 
speletjie-stalletjie, en die kinders se entoesiasme 
om die stalletjies te versier en hulle “kliënte” te 
bedien was aansteeklik. Jy kon kies en keur tussen 
die verskillende speletjies wat onder andere 'n 
speelgoed-skatkis, netbal-doelskiet binne 'n 
beperkte tyd, “vang 'n Coke”, “ten-pin bowling” en 
teikenskiet met 'n speelgoedgeweer ingesluit het. 

Die gerug het selfs die rondte gedoen dat dr Tinus 
glad nie sleg gedoen het met die netbal-doelskiet 
nie! Die kinders kon ook na hartelus op die 
springkastele baljaar.

Jean van Niekerk, ons gemeente se Jeugkoör-
dineerder, verdien 'n pluimpie vir haar harde werk 
en effektiewe manier waarop sy soveel van ons 
kinders betrek het.

Vir die lekkerbekke en honger mae was daar meer 
as genoeg wonderlike eetgoed om aan te smul. Jy 
kon kies tussen onder andere sosaties, 
boereworsrolle, hamburgers, fyngebak, pannekoek 
en selfs braaibroodjies. Die gesellige, lang tou by die 
kerrie-en-rys tafel het die wag die moeite werd 
gemaak, en soos altyd was dit uitverkoop voordat 
almal wat wou, ‘n bakkie kon koop.

Die kinders se oë het geblink oor die lekkergoed-
tafel, koeldranke en “slush puppies” wat vir lekker 
lafenisse gesorg het. ‘n Eerste in hierdie mooi 
kerktuin, tussen die wynlande van Durbanville, 
was die wynstalletjie. Natuurlik is daar eers gewag 
dat die spreekwoordelike “vliegtuig oor is” voordat 
die wynstalletjie vanaf 10:30 besoek kon word. 
Danksy goeie ondersteuning van ons wynplase en 
plaaslike Spar asook gemeentelidmate, was daar 
heerlike uitsoekwyne beskikbaar en menige het 
met die koue glasie in die hand, die kospotte gaan 
aandurf. 

Heerlike filterkoffie was natuurlik ‘n wenner en 
saam met al die lekker koek was almal tevrede om 
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“Die gesellige oggend in ons kerk se mooi tuin was heel-
temal te vinnig verby. Ds Andre het tereg opgemerk: Die 
tuinbasaar was 'n absolute hoogtepunt op ons kalender! 
Dankie vir al die gemeentelede se samesyn, betrokken-
heid en entoesiasme – ons sien uit na die Tuinbasaar van 
2020! Op 12 September 2020 maak ons weer so.”

by die ronde tafeltjies of op die hooibale te ontspan en 
kuier. 

Ander lekker aktiwiteite was die tombola-tafel, 
tweedehandse produkte, boeketafel en die pragtige 
plante-tafel. 



16

Seker een van die hoogtepunte van die naweek was 
die stappery.  Ons het ver gestap, 'n hele 3,5 km op 
die sand, elkeen met 'n ballon in die hand. Op die 
ballon moes jy al jou laste neerskryf. Die staptog 
met  'n swaar, lasbelaaide ballon was nie 'n ligte 
takie nie.  Aan die einde van die roete het ons ons 
ballonne verbrand om simbolies uit te beeld hoe 
God ook ons laste by ons oorneem. 

Ons het voldoende alleentyd gehad om in die 
natuur saam met God te kon spandeer. Na die 
alleentyd het ons bymekaargekom en met mekaar 
ons begrip en vertolking van God se Woord gedeel.  

By geleenthede soos hierdie besef 'n mens weer wat 
die waarde van jou kerk, nuwe en ou vriende, kuns, 
saameet en lekker kuier is. Baie dankie aan ds. René 
Potgieter vir 'n belewenis wat ek en die vroue vir 
niks ter wêreld volgende jaar sal misloop nie!

Karen Visagie
Ek het met gemengde gevoelens na die naweek-
wegbreek uitgesien. Ek het daarna uitgesien om 
met God se Woord en ook saam met vriendinne tyd 
deur te bring, maar terselfdertyd was ek 
bekommerd oor die moontlikheid van koue weer en 
veral die buitestort het my nogal gepla.

Groot was ons verligting en dankbaarheid toe die 
weer saamspeel en ons die heerlikste naweek ooit 
beleef het. Die weer was warm en sonnig en so ook 
die stort en die vriendinne!

Die naweek se tema – Hoe belangrik vroue vir God 
is – is uitgebeeld in die kunsprojekte wat ons 
elkeen gemaak het en dit het ook die kern van ons 
gesprekke gevorm. Elke kunsprojek is geskuur en 
geskaaf totdat dit aan ons vereistes en verwagtinge 
voldoen het. Groot was die oomblik toe ons hierdie 
perfekte-onperfekte kunswerke met 'n lagie vernis 
kon verseël. 
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Vroue van Stellenberg breek weg van die stadsgewoel
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Liezl Byliefeldt
Op Saterdag, 14 September 2019, het Kenridge gemeente ons sesde 
Vroue-met-Vlerke geleentheid aangebied met die tema “Kroon van 
sy skepping”. Dr Almatine Leene was die spreker wat ons 
geïnspireer het om saam te dink oor wat dit beteken om as vrou 
ons seksualiteit te omarm met die vreugdes wat dit bring, sowel as  
om die gebrokenheid daarvan te erken. Sy het aan die hand van 
Fil.3:20 die troos vir ons duidelik gemaak dat ons gebrokenheid 
deur Christus herstel en verander word om soos sy verheerlikte 
liggaam te wees.

Die vrouens het ook geleentheid gekry om in groepies saam te 
gesels oor hierdie baie aktuele onderwerp. Die oggend was 'n 
verrykende en insiggewende ervaring vir almal wat dit bygewoon 
het. Ons het afgesluit met 'n interaktiewe agapé-seremonie 
waarmee ons ons verbintenis aan die Here, aan mekaar en aan die 
wêreld betoon het.

Elke vrou het soos ons gebruik is 'n heerlike verrassingspakkie 
ontvang met geskenkies wat vrouwees vier. Natuurlik het ons 
almal ook heerlike en keurig-voorbereide eetgoed geniet. Ons is 
ook dankbaar dat ons soos vorige jare minderbevoorregte dames 
kon uitnooi om 'n feestelike bederfoggend saam met ons te kom 
geniet. Verder het baie van die dames vrywilliglik bydraes gebring 
vir die werk van Sobambisana in Khayalitsha.

Ons dank die Here vir sy seën en eer Hom vir sy goedheid.
Kenridge Vroue-met-Vlerke-komitee
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Kenridge Vroue-oggend
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was dit in ons geval die prográmme wat 'n impak 
op hierdie mammas en hul kinders gemaak het? Ek 
dink nie regtig so nie.  

“Wat ek wel weet, is dat daar goeie verhoudings 
gebou is. Vanuit hierdie VERHOUDINGS kon ons 
mekaar beter leer ken en verstaan; dit het brûe 
gebou. Daar het eensgesindheid in ons diversiteit 
begin ontwikkel, want ons is almal mammas. Ons 
kon mekaar ook van raad voorsien omdat ons 
mekaar begin vertrou het. Bowenal kon ons bewus 
raak van elkeen se unieke uitdagings binne die 
konteks van moederskap, en dáárin kon ons mekaar 
onvoorwaardelik aanvaar en ook liefdevol bly 
ondersteun. 

“Ek het hierdie jaar besef dat die waarde van VKO-
programme onmoontlik suksesvol geïmplementeer 
kan word, sonder dat daar sterk onderlinge 
verhoudings tussen die fasiliteerder en groep 
mammas gebou word.”

Vir verdere inligting kontak Sandra Leeuwner 
sandra@worldatwork.net

Sandra Leeuwner 
In een van Diaconia se pamflette oor VKO (Vroeë 
Kindontwikkeling) word mens uitgedaag met die 
vraag: Wat kan ons doen om in Suid-Afrika 'n 
verskil te maak? 

Ons weet van 'n magdom inisiatiewe wat reeds in 
Suid-Afrika posgevat het en steeds elke dag 
bygevoeg word om nog meer van ons kosbare 
kinders die geleentheid te gee tot kwaliteit-
opvoeding.  “In my hart jubel en juig ek oor elkeen 
hiervan,” vertel Sandra Leeuwner van Biblia 
Houtbaai.

Sy vertel verder: “Biblia Houtbaai het ook die 
afgelope jaar 'n paar VKO-inisiatiewe 
geïmplementeer. Was dit alles suksesvol? Ek kan 
nie met volle oortuiging “JA” sê nie. Het dit die 
impak gemaak waartoe ons gewerk het? Ons missie 
en visie was in plek, ons het alles daaraan gemeet 
en ook nodige aanpassings gemaak soos die 
bediening ontwikkel het. Elke program was GOED 
en het iets na die tafel toe gebring waarmee ons kon 
werk en wat ons nie voorheen gehad het nie. Maar 

Eensgesind in diversiteit – almal mammas!



http://bit.ly/2Ubusre

'n Mens kan egter nie alles vir die erdwurms voer 
nie. Gaar kos is bv nie goed vir die wurms nie. 
Bokashi is nog 'n manier om kompos te maak. 'n 
Mens kan omtrent enigiets in die bokashi-houer 
gooi en die materiaal is vinniger gereed vir gebruik 
in die grond. Bokashi verskaf ook, net soos 'n 
wurmplaas, 'n vloeibare "tee" wat 'n mens as 
voedsel vir die plante kan gee. Vir meer inligting 
hieroor kan www.probio.co.za geraadpleeg word.

Nadat al die glas, papier/karton, blik en plastiek vir 
herwinning gesorteer  is en die organiese afval vir 
die wurms of bokashi gevoer is, bly daar vreeslik 
min oor vir die vullistrok om te laai. En só laat ons 
ons rommelberge krimp.

Voorstelle:
1. Doen 'n gesinsinspeksie van julle huishouding se 

vullissakke. Wat getuig jul vullissakke oor jul 
leefstyl?

2. Reël 'n besoek vir jul gemeente aan jul plaaslike 
stortingsterrein as deel van 'n bewusmakings-
aksie. Praat agterna oor jul waarnemings en 
gevoelens. Wat het julle gesien, geruik, gevoel en 
geleer?

David Botha
Huishoudelike afval is een van die kopsere van 
munisipaliteite. Hulle spandeer miljoene rand om 
stortingsterreine op te rig en te bestuur en om 
vullis wat uit huishoudings kom, op te tel. 

Herwinning maak 'n reuse verskil. As mens die glas, 
plastiek, papier/karton en blik uit jou huisrommel 
verwyder, krimp die inhoud van die vullissak 
drasties. Plaas hierdie items in afsonderlike houers 
en sorg dat dit by 'n herwinningsfasiliteit uitkom 
indien jou munisipaliteit nie herwinning doen nie.

Die maak van kompos sorg dat alle organiese 
materiaal uit die kombuis nie meer in die vullissak 
beland nie. Daar is baie goeie wenke op die internet 
vir die maak van kompos (bv 
http://bit.ly/2G1KNtr)

'n Alternatief vir 'n eie komposhoop is 'n 
wurmplaas. Al die afval van die kombuis se vars 
produkte word vir die erdwurms gevoer wat dit 
binne drie tot vier maande tot goeie en fyn kompos 
verwerk. Nie alleen maak dit die vullissak ligter nie, 
maar dit verskaf dan ook kompos en selfs vloeibare 
kos vir die plante in en om die huis. Dit verlig weer 
die druk op die tuinmaak-rekening. Lees hieroor by 

So laat ons berge rommel krimp
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AnnaMarie de Klerk 
Tussen 2010 en 2011 het 15 dorpieskooltjies in die 
Malingunde-distrik meteens onder die aandag van 
hoofmanne en gemeenskappe ondersteuning en 
bemoediging begin ontvang.

KIX van die Wes-Kaap se meer as 6,000 kinders het 
ywerig fondse bymekaargemaak om 'n boodskap 
deur te stuur na Malingunde:  Ons wil saam met 
julle leer, veral leer dat Jesus ons almal liefhet!
Nadat ons 154 onderwysers met die finansiering 
vanaf KIX, opgelei het, is die twee vroue, Elizabeth 
Kampheta en Mery Chinthuchanji uit die groep 
gekies om in September 2012 met die KIX 
Kleuterskool te begin.  

Hulle ontvang elke jaar, aan die begin van die 
skooljaar in Malawi, opleiding van 'n uitstekende 
primêre skool-onderwyseres. Dit is belangrik dat 
Elizabeth en Mery aan die regeringsvereistes vir 
ECD (Early Childhood Development) voldoen.

Ons gee aan die Here al die lof vir die donateurs wat 
sedert ons opening in 2012, steeds hulle belofte gestand 
doen. Ander borgskappe word ontvang en volgehou van 
onder andere gemeentes in Lilongwe en individue in SA; 
ouers betaal self ook K5,000 (R100) skoolfooie elke 
maand.

Ons opregte waardering ook aan KIX hier in SA, wat met 
soveel eienaarskap deel bly van hulle mees noordelike 
kleuterskool.

Drie uitreikspanne het gedurende die eerste jare enorme 
praktiese en finansiële ondersteuning gegee: Lutzville, 
Alberton-Wes en Calvinia.

Ons vier dus saam met Elizabeth, Mery en die twee jong 
manne wat ook al sewe jaar saam met die onderwysers 
die skool versorg, Yosefe en Biliyeni, 'n perfekte SEWE 
jaar!

Laat die kindertjies toe om na My toe te kom ...

KIX KLEUTERSKOOL SEWE JAAR OUD!
17 September 2012 - 17 September 2019
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