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2020 ...
en is ons nie ongelooik geseënd in hierdie 

land nie! In groot dele het baie reën geval – 

verligting gebring het. Ja die boere se 

probleme is nie verby nie, maar daar’s 

verligting. 

En dan: die skenkings. Alhoewel hierdie skenkings nie die toestand van die 

droogte verander nie, verander dit wel die toestand van die gemeenskap se 

gemoed. Talle gemeentes beleef wat koinonia werklik beteken deur dit wat 

hulle ontvang. Mense gee vir ander wat hulle nie ken nie en mense staan 

dankbaar vir  broodnodige geskenke wat deur onbekendes afgelewer is. Die 

gedagte van “elke-man-vir-homself” het nie meer betrekking nie, want almal 

kry swaar. Mense het mekaar nodig en uiteindelik lyk dit asof die res van 

Suid-Afrika dit ook begin besef. Wanneer boervroupakkies en 

plaaswerkerboksies uitgedeel word, raak ‘n mens getuie van ‘n nuwe vorm 

van reën: Druppels trane van dankbaarheid wat oor swaarkryplooie rol. Dít 

bring hoop.

Die mooiste van alles is om te sien hoe die mense hulle pakkies deel met 

mense wat nie ‘n pakkie ontvang het nie. Hulle ontvang met dankbaarheid 

en deel met blymoedigheid aan die wat nie het nie! 

Hierdie droogte is glad nie maklik nie. Die media verkondig die swaarkry, 

familielede deel hul mense se stories en almal word op een of ander wyse deel 

van hierdie ramp. Lees gerus in ons Interaksie van gemeentes se 

uitreikpogings. Ja, kerke, besighede, skole, ens. het almal hande uitgesteek 

en pakkies of bokse bymekaargemaak. Hoe wonderlik is dit nie! Mense gee 

nog steeds om vir ander en so dikwels dink ons elkeen is maar net vir 

homself.

Kom ons hou hande vas en reik uit. Laat 2020 werklik ‘n dien-jaar wees!

Groete

Mariëtte 

Mariëtte Steyn
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het hy vir 'n lang ruk na die seun gekyk en niks gesê nie. Uiteindelik het hy 

geantwoord: “My seun, jy hou die lewe van die skoenlapper in jou 

hand.”  

As ons aan wysheid dink, dink ons dalk aan akademiese grade en treffende boeke 

wat gelees moet word waarin ons oplossings kan vind. Maar as wysheid die 

vermoë is om te weet hoe God wil hê dat ek moet leef, dan het dit niks met grade 

of trefferboeke te doen nie. Wysheid kan ons net by God kry en God gee dit deur 

God se Heilige Gees. God laat God se Gees in jou woon en God lei jou in die 

waarheid. Hierdie wysheid verander nie net jou uitkyk op die lewe nie, dit 

verander jou hele lewe.  

Deur die eeue is daar al so baie oor wysheid bespiegel en gewonder. Slim mense 

en filosowe het dit probeer ontleed en definisies daarvoor probeer gee, maar op 

die ou end dink ek kom die Spreukeskrywer die naaste aan die waarheid in       

Spr 9:10: “Wysheid begin met die dien van die Here, wie die Heilige 

ken, het werklik insig.”  

Hierdie wysheid kry ons deur tyd met God te spandeer en naby aan God te leef.    

Wysheid veronderstel dat ons sal weet wanneer om te praat en wanneer om ons 

mond te hou – iets waarmee ek maar sukkel. Vir elkeen van ons wat wysheid 

kortkom het die Woord van God raad.  Jakobus skryf in sy brief: “As een van 

julle wysheid kortkom, moet sy dit van God bid, en God sal dit 

aan haar gee …”

Mag God ons die wysheid gee om in elke situasie te kan onderskei waarop dit 

werklik neerkom.

Dit is my wens vir ons vir 2020!

 Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

So aan die begin van 2020 dink ek opnuut na oor die pad wat ek stap met God en die mense 

rondom my en ook die mense ver van my. En my grootste wens is wysheid. Die gawe om te 

kan onderskei, die gawe om raad te kan gee en te ontvang, die gawe om die regte woord op 

die regte tyd te spreek. Hierdie wysheid (dink ek) smag ons almal na. 

Om wys te wees …

'n Mooi voorbeeld uit die Bybel van wysheid is 

waar koning Salomo in 1 Kon 3 aan die twee vroue 

wat oor een baba baklei die volgende raad gee: 

“Sny die kind wat lewe in twee stukke en 

gee vir elkeen van hulle die helfte!”  Dadelik 

het die regte ma geantwoord: “Asb, u 

Majesteit, gee die seuntjie wat lewe vir 

haar, moet hom tog net nie doodmaak 

nie.” Waarop die wyse Salomo uitsluitsel gegee 

het: “Moenie die kind doodmaak nie, maar 

gee hom vir die een daar, sy is die ma!”

Nog 'n mooi verhaaltjie is die van 'n seun wat sy
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dorpie se wyse man wou 

vasvra. Hy het die storie 

vooraf goed deurdink. Hy 

sou 'n skoenlapper in sy vuis 

na die wyse man bring en vir 

hom vra of die skoenlapper 

dood of lewendig was. 

Indien hy sou sê die 

skoenlapper is lewendig sou 

die seun die skoenlapper 

ongemerk tussen sy vingers 

dooddruk, en die dooie 

skoenlapper aan die wyse 

man gee. As hy aan die 

anderkant sou sê die 

skoenlapper is dood, dan 

sou hy hom bloot met die 

lewendige skoenlapper 

konfronteer.  

Alles het volgens plan 

verloop, nadat die strikvraag 

aan die wyse man gestel is,
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Hom deur ons lofprysinge in ons situasie in en dan 

gee Hy uitkomste. Al kom die oplossing nie dadelik 

nie – Jy kry hoop en moed en krag om op te staan en 

voort te gaan omdat jy weet – Ek is nie alleen nie.

Nou kan ek my lied vol vreugde voltooi!

U is die lewenslig, o Heer

Die lamp wat by my voete lig maak, Heer

Ek wil so naby aan U bly, dat u lig in my kan skyn

Dat ek die donkerwêreld help verlig

Vul my olielampie weer, plaas my op 'n 

staander neer,

Laat my lig die donker breek, dat mense 

moed kry, hoor my smeek.

Maak my vol Heer met u gees, en verdryf 

ook alle vrees

wat die donker om my bring – U is die lig 

wat hoop en lewe bring.

Dit werk vir my. Ek doen dit steeds elke dag. 

Probeer dit saam met my.

kom daar 'n aardbewing en en hulle boeie val af en 

die tronkdeure swaai oop.

Ek hoor die Here se boodskap. Loof My ten spyte 

van die donker my kind. Fokus op my. Die geveg is 

Myne. 

Ek hoor ook in dié tyd die lied:

I’ll raise a Halleluja – In the presence of 

my enemies

I'll raise a Halleluja – louder than the 

unbelief

I'll raise a Halleluja – my weapon is a 

melody

I'll raise a Halleluja – Heaven's come to 

fight for me

I'm gonna sing in the middle of the storm

Louder and louder you gonna hear my 

praises roar

Up from the ashes hope will arise

Death is defeated, my King is alive. 

En ek besef dit is 'n kragtige wapen wat die Here 

vir sy kinders gee. Hy nooi ons om te midde van 

slegte dinge wat ons wil verswelg, ons hoop op 

Hom te vestig deur Hom te loof en te prys. Ps 22:4 

sê Hy woon in die lofsange van sy kinders. Ons trek

104

VOORSITTER

Riana Furniss

Om my is alles donker Heer,

Die wêreld soek 'n lig wat dit verteer.

Maar myne brand nie eintlik nou nie, my olie 

is gedaan,

Die storms waai die laaste liggie dood.

Vul my olielampie weer, plaas my op 'n 

staander neer,

Laat my lig die donker breek, dat mense 

moed kry, hoor my smeek.

Maak my vol Heer met u gees, en verdryf 

ook alle vrees

wat die donker om my bring – U is die lig 

wat hoop en lewe bring.

So het ek 'n ruk terug gevoel en dit was asof 'n 

swaar nat kombers bo-op my neergesit is. Alles was 

te veel. Elke nuusberig en negatiewe gesprek het 

dit al donkerder om my laat word. Ek ken daai 

gevoel en weet as ek dit nie dadelik hanteer nie 

raak dit 'n reus.

Ek het met die Here daaroor gepraat. Hy herinner 

my toe heel eerste aan die Israeliete wat 7 keer om 

Jerigo se mure moes loop en op die sewende dag 7 

keer met lofsangers wat hulle lei. Daarna onthou ek 

Koning Josafat wat die opdrag gekry het om in die 

geveg die lofsangers voor die soldate te sit en die 

vyand het homself uitgewis. Hy lei my na die storie 

van Paulus en Silas in die tronk. Stukkend geslaan 

en in boeie en hulle kies om die Here te loof en toe
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SUSTERSconnect 2020 

GEMEENTENUUS

Mariëtte Steyn

SUSTERSconnect is ’n inisiatief wat by Bergsig gemeente se vroue ontstaan het. Die afgelope klompie maande het 

die drie gemeentes Bergsig, Durbanville en Kraaifontein Parke koppe bymekaar gesit om ’n plan van saamdoen vir 

ons vroue uit te werk. 

Dit gaan in die nuwe jaar uitspeel in kwartaalbyeenkomste wat beurtelings in die onderskeie gemeentes aangebied 

word en dan al drie gemeentes se vroue betrek. Dan wil ons ook ’n gesamentlike retraite by die Andrew Murray 

sentrum vir Geloofsvorming in Wellington inwerk. 

Verder sal daar vier kleiner SUSTERSconnect-geleenthede – een per kwartaal (voorlopig by Bergsig en 

Durbanville) – aangebied word. 

Durbanville

verskillende tale en kulture, met 'n wye rits 

gewoontes en voorkeure, is deur die krag van die 

Heilige Gees aan mekaar verbind as volgelinge van 

Jesus. En daardie nuwe identiteit, een wat hulle oor 

grense aan mekaar vasmaak, het baie praktiese 

implikasies vir hul dag-tot-dag bestaan gehad:  

hulle het hul geloof met mekaar gedeel, hul 

besittings verkoop, en die geld met mekaar gedeel 

volgens elkeen se behoefte. Saam het hulle aanbid, 

brood gebreek, en met blydskap en eenvoud en al 

lofprysende mekaar en die Here se teenwoordig-

heid geniet. Daardie getuienis was so uniek, so 

eienaardig, dat daar elke dag nog mense tot die 

gemeente bygevoeg is (Hand 2:43-47). Kort hierna 

lees 'n mens weer van die eenheid van die 

gelowiges, die ontsettende mededeelsaamheid, die 

feit dat niemand gebrek gely het nie, en die 

spontane stelsel van versorging, volgens elkeen se 

behoefte (Hand 4:32-35).

En hoekom? Want hierdie mense het eerstehandse 

ervaring gehad van God Drie-Enig wat 'n 

deernisvolle, omgee-God is. 'n Sorgsame God wat 

nadertrek, versorg, troos, vergewe, en genade 

uitstort. Die geskenk van geloof is 'n present wat 

nooit opraak nie, 'n bron van krag wat nooit ophou 

nie. En daarom kan dit uitgedeel word: nie net deur 

woorde nie, maar juis ook met dade. Omgee-dade. 

Deernis-dade. Wat ons in kontak bring met mense 

wat ons andersins nooit sou leer ken het nie. En in 

die proses skuif ons; vanaf moedeloosheid en 

desperaatheid, hopeloosheid en nood, al nader aan 

die hart van die Groot Versorger. 

Die jaar het behoorlik afgeskop en baie van ons het 

reeds vergeet dat daar iets bestaan soos 

somervakansies en luilekkerdae van niksdoen! Dalk 

het jy met groot entoesiasme hierdie nuwe dekade-

jaar aangegryp en 'n hele rits voornemens op 'n 

lysie neergeskryf. Of dalk is jy meer soos ek – baie 

entoesiasties oor die gedagte van lysies en 

voornemens, maar alreeds effe ontnugter deur die 

uitdagings wat dag-tot-dag ervarings inhou 

wanneer jy verder moet beplan as jou volgende 

middagslapie … Hoe dit ookal sy: mag 2020 vir jou 

meer wees as net “nog 'n jaar” – en jy genoeg 

deernis met jouself hê om nie reeds vroeg in die jaar 

te voel soos 'n mislukking nie.

Ons is die afgelope paar maande diep getref deur 

die deernis en omgee wat medegelowiges aan 

mekaar betoon het, veral ten opsigte van die 

uitmergelende droogte in ons land. Hoe gereeld 

kon 'n mens nie op sosiale media en deur 

eerstehandse vertellings terugvoer hoor oor voer, 

fondse, omgeepakkies, voorbidding en 

ondersteuning wat uit allerlei oorde na allerlei dele 

van ons land gestuur is nie. Op 'n manier het ons, 

ongesproke, dalk te midde van hierdie krisis 

toenemend begin besef dat ons as Suid-Afrikaners 

almal aan mekaar verbind is, dat ons elkeen deel is 

van 'n brose ekosisteem van afhanklikheid; en dat 

wanneer een deel van daardie sisteem swaarkry, 

ander dele weer kan inspring en help.

Dit laat my dink aan die getuienis wat ons vind in 

Handelinge, oor die eerste gemeentes se onderlinge 

versorging: groot groepe diverse mense, uit
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Talitha Conradie

Moedergemeente het 

besluit om op die    

12 Oktober 2019 'n 

Lentetee te hou vir 

die dames in ons 

gemeente. Natuurlik 

was die uitnodiging 

ook inklusief gestel en was daar vele ander vroue 

vanuit ander gemeentes. As Vrouekommissie het 

ons besluit dat ons doelwitte en tema rondom 

vrouekanker sal gaan aangesien ons in die bors-

kanker bewustheidmaand die funksie laat 

plaasvind het. 

Vir die oggend het ons 'n wonderlike spreker gekry, 

Constant Varley. Constant het met ons sy verhaal 

kom deel van sy eie reis met Leukemie (bloed-

kanker). Constant se verhaal was aangrypend en 

inspirerend, sowel as emosioneel. As vrouens het hy 

al die dames uitgenooi om oor kanker te praat, om 

dit nie weg te steek en te vrees nie. Constant het 

ook vir ons 'n getuienis gelewer van hoe God hom 

gedra het deur sy eie reis met Leukemie, en hoe God 

ook sy roeping vir hom al hoe meer duidelik 

gemaak het. 

 

Vanuit sy reis het Constant 'n liefdadigheids-

organisasie begin met die naam #WeAre. Hierdie 

organisasie is 'n ondersteunersgroep waarby enige 

iemand betrokke kan raak, hulle kan gaan luister na

die praatjies en ook self begin oopmaak oor hulle 

eie reis of dié van hulle naastes. Hulle maak ook 

mussies, kombersies, serpe ens., bymekaar deur 

skenkings wat hulle dan uitdeel vir mense wat 

kanker het. 

 ‘n Lentetee soos min

Ons plaas al die sukses van hierdie geleentheid in 

God se hande. Dit was voorwaar 'n inspirerende 

oggend waar elke dame spesiaal kon voel. Dit was 

ook 'n insiggewende oggend waarin almal meer 

informasie kon kry in verband met kanker, en so – 

doende ook waarin almal herinner is dat God in 

beheer is. Hy gee aan ons die nodige krag en energie 

om enige iets in ons pad aan te pak. 

Indien u meer wil weet van #WeAre of selfs jou eie 

storie met hulle wil deel kan jy hulle gerus op 

Facebook vind onder hulle naam #WeAre.

GEMEENTENUUS

Goodwood 

INTERAKSIE            20208

Renée Louw

Die hekel- en breigroepie van Mosselbaai-Suidgemeente 

het spontaan ontstaan deur 'n paar vrouens wat weekliks vir 

twee ure bymekaarkom in die kerksaal. Dan word daar 

gebrei, gehekel en heerlik gesels en gelag. Die groepie het 

baie geheg geraak aan mekaar en bid en ondersteun mekaar.

Buiten 'n hele paar gemeenskapsprojekte waarvoor hulle 

brei, is hulle op die oomblik besig om kombersies, truie, 

musse, serpe en handskoene vir die kinderkankerpasiënte in 

die hospitaal te brei. 

Die SAPS se traumakamer lê hulle baie naby aan die hart en 

daar word steeds beertjies gebrei vir die kinderslagoffers.

Dit bly 'n voorreg om op hierdie manier te help om Jesus se 

Liefde uit te deel en warmte en troos te voorsien aan 

behoeftiges.

Hekel- en brei

GEMEENTENUUS

Mosselbaai
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klein groepie vrouens uit die NG Kerk 

Vandermerwe, Bonnievale. 

Ons maak 'n klein winsie uit die verkoop van twee 

boekies Stories van die Lewe 1 & 2. Ek en 'n 

skrywersvriendin Marchel Bantjes het penne 

bymekaargesit om die boekies op papier te kry. 

BOKSE VAN HOOP SE SOEK DIE STERRE- 

PROJEK

Die STERRE-projek is 'n ontwikkelingsprojek. 

Deelnemers aan die projek verdien STERRE 

waarmee hulle in 'n STERREWINKEL kan koop 

deur deelname aan aktiwiteite bv. leesuur, 

kwekerywerk, vullis optel, bywoon van praatjies, 

maak van collages, plak en kniptyd, hersirkulering 

ens. Maandeliks word een van die deelnemers ook 

beloon met 'n BOKS van HOOP. Die Sterrewinkel 

verskaf baie vreugde. Mens kan hier net met Sterre 

koop en glad nie met geld nie! Wat ons dus nie in die 

BOKSE pak nie kom in die Sterrewinkel vir 

deelnemers van die Sterreprojek. Jy kan slegs die 

winkel besoek as jy 'n minimum van 5 sterre 

bymekaar gemaak het. 

UITDEEL VAN BOKSE VAN HOOP

Bokse word soms op aanvraag gepak of ander kere 

eenvoudig waar daar nood is of waar iemand weer 

HOOP tasbaar moet ervaar. 

MINI-BIBLIOTEEKBOKSIES

Ons ontvang heelwat boekskenkings en daarvandaan 

die gedagte van die mini-biblioteekboksies. 'n 

Biblioteekboksie is 'n stewige boksie met plakpapier 

versier, ons stempel op en 'n nommer. Daar pas 

omtrent 10 boeke in 'n boks. Elke boek word 

skoongemaak, met plastiek oorgetrek, gestempel met 

die Bokse van Hoop stempel en genommer. Die mini-

biblioteekboksies doen diens by tehuise vir bejaardes 

of enige ander plek waar mense dit sal geniet om 'n 

boekie te leen en weer terug te bring. 

DIE BELONING! 

Die beloning van hierdie projek lê in die 

dankbaarheid en verrassing op die gesigte van die 

ontvangers van die BOKS. Mag ons nog baie BOKSE 

volmaak met bederfgoed, kos, klere, plantjies en 

boeke. En mag daar nog baie STERSOEKERS oor ons 

pad kom! Gaan “like” ons gerus op facebook en gesels 

met ons daar. Groete uit Bonnievale!! 

10 INTERAKSIE            2020

        Christa van der Merwe

In 'n tyd soos hierdie in die wêreld waar ons leef en 

in 'n land soos Suid-Afrika met soveel onsekerhede, 

is daar beslis altyd iewers waar ons kan uitreik met 

'n BOKS van HOOP. Vandag kyk ons terug en ek is 

so dankbaar vir elke mens aan wie ons 'n BOKS kon 

gee en elke mens wat deelgeraak het van die SOEK 

die STERRE ontwikkelingsprogram. 

Daar is pragtige STERRE in elkeen van ons wat ons 

Skepper Vader daar gesit het. Soms verloor ons die 

sterre in ons HART a.g.v. omstandighede of dinge 

wat met ons gebeur. Vir 'n tyd verloor ons dan ook 

die STERRE in ons oë totdat iemand ons help om dit 

weer te vind en ons dan weer die blink in onsself 

vind om iemand anders weer te help. Soms gebeur 

dit a.g.v. die manier wat ons ons kinderjare ervaar / 

of ervaar het. 

HOOPVOL VORENTOE

Ons het 'n damesgroepie in ons wyk wat maandeliks 

bymekaarkom om mekaar aan te moedig, mekaar te 

geniet en ons geloof te deel. Te deel met mekaar dat 

daar altyd HOOP is, ten spyte van ... Dis nadat 

hierdie groep reeds 'n paar maande gefunksioneer het 

dat die gedagte van BOKSE van HOOP gebore is. Die 

dames in hierdie groep deel in die projek deur fisiese 

bydraes, gebede, oortrek van boeke en sommer net in 

algemene entoesiasme. Baie dankie aan Ems, Elizma, 

Ingrid, Isobel en Lizl van HOOPVOL VORENTOE 

vir julle elkeen se liefde en vir al die boeke wat julle 

oortrek vir die mini-biblioteekboksies, vir die 

steggies wat julle skenk vir die Sterkwekery en elke 

bydrae tot die projek !

MEER INLIGTING OOR BOKSE VAN HOOP

Ons reik oral in die gemeenskap uit onder ryk, arm, 

oud, jonk, siek, gesond, oor alle grense, kulture en 

groeperings. Ons bestuur die projek deur donasies 

wat ons ontvang. Enige iets is vir ons bruikbaar. 

Enige iets is welkom! Ons gebruik boeke, tydskrifte, 

klere, kos, toiletware, speelgoed, breekware, 

meubels, gordyne, beddegoed, juwele, vetplante, 

malvasteggies en kalanchoe steggies. 

Ons kry ondersteuning en gee maandeliks terugvoer 

oor die projek aan die Hoopvol Vorentoe groep, 'n

In my hart sit my Hemelse Vader die HOOP dat ek iewers 'n verskil 

kan maak in iemand se lewe.

HOE kan ek 'n verskil maak?

HOE sal mense weet dat ek hier was die dag wat ek my kop neerlê en 

vertrek na my Vader se Huis?

Miskien deur die gee van 'n BOKS wat HOOP bring, 'n BOKS gepak met 

items wat iemand anders nodiger as ek het! 

Miskien is daar ander mense ook wat wil help om die BOKSE vol te maak? 

                    Die geboorte van BOKSE van HOOP

GEMEENTENUUS

Bonnievale
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Meer oor ...

Garies is 'n dorpie in  aan die voet van die Namakwaland

Kamiesberg Kamieskroon, sowat 46 km suid van  en 146 km 

noordwes van  Die dorpie is Vanrhynsdorp geleë op die N7.

omstreeks 1845 op die plaas Goedverwagting, wat ook die 

dorp se eerste naam was, aangelê. Die dorp se naam is 

afkomstig van 'n Khoi-woord wat "kweekgras" beteken. Die 

dorp het 'n  en 'n  asook 'n  hotel brandstofvulstasie hoërskool

en 'n  (laasgenoemde in die buurt Mooi-uitsig). Dit laerskool

is die dienssentrum van 'n welvarende . skaapboerderygebied

Die NG gemeente is in 1904 van die moedergemeente 

Namakwaland afgestig en is in die Ring van Namakwaland. 

Die gemeente is opgedeel in vyf dorpswyke en sewe 

buitewyke, asook Koiingnaas (met 'n eie kerk), wat 100 km 

vanaf Garies geleë is en waar daar een keer per maand 'n 

diens gehou word. Afstand van besoekpunte in 'n radius van 

100 km grondpaaie. Ekstensiewe kleinveeboerdery is die hoof 

ekonomiese aktiwiteit in die omgewing. Die gemeente 

bestaan uit 284 belydende en 29 dooplidmate. Die 

gemiddelde ouderdom is 58 jaar.

Soos so baie ander gemeentes in die Boesmanland en 

Namakwaland gaan die Garies-distrik ook gebuk onder die 

knellende droogte. Ons dra graag dié gemeente en alle ander 

gemeentes in die droogtegeteisterde gebeide aan die Here sy 

werksaamhede op aan die Here op. Ons wil hulle verseker 

van ons voortdurende ondersteuning en voorbidding. 

Garies

1812 INTERAKSIE            2020

Moedergemeente reik uit na Garies
Andrew Kok

Durbanville Gemeente en die NG Gemeente Garies in 

die droogtegeteisterde Noord-Kaap is besig om 

kosbare vriendskapsbande te smee. Op 

Vrydagmiddag, 22 November, het André Agenbag, 

Andrew Kok en René Schreuder met 'n kombi, 

volgepak met 

droogtehulp-

voorraad, na 

Garies vertrek. 

Op Garies 

aangekom is 

hulle gul 

ontvang deur 

die dominee, 

Piet Retief, en 

van sy gemeentelede. Die aand is lang stories oor die 

distrik en sy mense gesels. Saterdagoggend is ons op 

'n toer deur die distrik geneem en kon ons meer leer 

oor die omgewing en sy geskiedenis, die impak van 

die droogte op die boere, maar ook van opregte 

Namakwalandse gasvryheid.

Dit was 'n wonderlike naweek waartydens ons 

afvaardiging rondgeneem is om die omvang van die 

droogte en die gemeente 

se werksaamhede beter 

te verstaan. Ons het die 

wonderlikste gasvryheid 

en tipies Namakwalandse 

humor beleef en die 

interessante mense van

Garies beter leer ken. Ons kan baie by hierdie broers 

en susters van ons leer van gasvryheid, hoe om saam 

te staan wanneer dit swaar gaan en ook hoe om dit 

met geloof, blymoedigheid en humor te doen.

Ons stedelinge wat smag na 'n plaasvakansie, om 

onder die sterrehemel uit te kamp (Lanklaas was die 

Aandster so helder as daardie aand), om plaasbasaars 

by te woon (hulle het 6 keer per jaar basaar – een vir 

elke plaaswyk!), maar vir hulle om te weet daar is 

iemand in die stad wat aan hulle dink en hulle 

emosioneel ondersteun, iemand wat hulle kan kontak 

as daar iets nodig is uit die groot stad.

Sondagoggend woon ons die erediens by en André 

Agenbag bedien die Woord. Minder mense as 

gewoonlik woon die diens by, want nou moet jy 'n 

keuse maak tussen in die week Koöperasie toe kom 

of Sondag kerk toe, want petrol vir albei is daar nie. 

Agterna word gesellig saam teegedrink en spoedig val 

ons weer in die pad.

Die gemeente het op verskeie maniere hulle 

waardering vir ons vriendskap uitgespreek en beoog 

om ons volgende jaar te kom besoek. 

GEMEENTENUUS

Durbanville
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Ons 

dank aan 

die Here vir 

hierdie voorreg! 

Ons sê ook dankie 

aan elke lidmaat en 

vakansieganger wat oor 90 

jaar dit vir die gemeente 

moontlik gemaak het om 'n diep 

spoor van hoop en uitreik in die 

omgewing te kan trap. Mag ons nog baie 

jare hier in sy diens wees.

NG Plettenbergbaai plant uit dankbaarheid 600 

spekbome!

As deel van ons verjaarsdagvieringe die naweek het elke gesin 

(600 in die gemeente) 'n spekboom by die erediens gekry 

om te plant. Die gebaar wil wys dat ons omgee vir 

ons omgewing en 'n aktiewe rol speel in 

die bewaring van die natuur. Ons is 

baie opgewonde oor hierdie 

inisiatief!

INTERAKSIE            202014

Francois Cilliers

Tydens die naweek van 24-26 Januarie 2020 het NG 

Kerk Plettenbergbaai feestelik haar 90ste 

bestaansjaar gevier. Die feestelikhede het Vrydag-

aand afgeskop met 'n heerlike geselligheid in die 

geselskap van Mel Botes by die kerkkompleks in 

Marineweg. Sondagoggend het die hele gemeente 

saamgetrek vir 'n spesiale Nagmaal- en verjaarsdag-

diens by die Wittedrift kerkkompleks. ‘n Heerlike 

kuier onder die groot bome na die tyd met 

verjaarsdagkoek en al! In 'n stampvol kerk is die Here 

gedank vir 'n ryke verlede en 'n hoopvolle toekoms.

'n Stukkie geskiedenis

Die NG Kerk Plettenbergbaai het 90 jaar gelede van 

Knysna Gemeente afgestig. Die Gemeente is eers 

vernoem na 'n voormalige predikant van Knysna 

Gemeente, ds P.R. McLachlan. Die kerkgebou is 

opgerig in Wittedrift waar daar vandag nog elke 

Sondag 'n erediens gehou word. Vanaf 1930, tot kort 

na die inhuldiging van die nuwe kerkkompleks in die 

dorp in 1987, het die kerk nog as NG McLachlan 

bekend gestaan. In 1983 het die kerkraad ook die 

besluit herbevestig dat die gemeente vier 

bedieningspunte sal hê: Wittedrift, Plettenbergbaai, 

Harkerville (eiendom in die kerk se besit sedert 1936) 

en Nature's Valley (sedert 1973 word eredienste hier 

gehou). By al vier hierdie komplekse word vandag 

nog eredienste gehou.

In 1987 word die tweede kerkgebou in die dorp 

gebou (Marine Way) as gevolg van die 

bedieningsbehoeftes in Plettenbergbaai self. Dit dien 

vandag as 'n volwaardige kerkkompleks met 'n 

kerkgebou, kerksaal en pastorie, net soos in 

Wittedrift.

Die Leraars tans:

Ds Chris du Preez is vanaf 2001 leraar in die 

gemeente. Hy en sy gesin woon in Wittedrift en hy is 

die leraar verantwoordelik vir die eredienste in 

Wittedrift (elke Sondag) en in Nature's Valley (een 

keer 'n maand).

Ds François Cilliers het in 2017 by die gemeente 

aangesluit. Hy woon in die pastorie in 

Plettenbergbaai waar hy elke Sondag bedien en 

preek asook een keer 'n maand by die kerkkompleks 

in Harkerville.

Plettenbergbaai Gemeente kyk dankbaar terug na 'n 

ryk geskiedenis en geseënde pad die afgelope 90 jaar. 

Daar het groot veranderings in die omgewing 

plaasgevind en waar daar eers hoofsaaklik boere, 

bosbouers en houtkappers in die omgewing was, is 

dit vandag een van die mees gewildste vakansie- 

bestemmings in die land. Binne hierdie konteks is dit 

die gemeente se voorreg om die evangelie van Jesus 

Christus te verkondig. Die gemeente het regdeur 

haar 90 jaar intens betrokke gebly by 

barmhartigheid, sendingwerk en uitreike. Die 

versorging van mense in nood, soms ver buite haar 

grense, was vir die gemeente nog altyd deel van haar 

Goddelike roeping. Dit is 'n taak wat met groot 

dankbaarheid verrig word. Die gemeente kon 

byvoorbeeld in 2019 'n paar honderd duisend rand 

skenk aan gemeentes in die Noord- en Wes-Kaap 

wat boere in droogte geteisterde gebiede ondersteun. 

Maandeliks word daar steeds finansiële bydraes 

gemaak vir behoeftige mense in Plettenbergbaai 

en die gemeente bly voortdurend betrokke by 

kleuter- en ander skole in minder-

bevoorregte gebiede. Die fisiese en 

geestelike welstand van mense bly vir die 

gemeente prioriteit.

INTERAKSIE            2020

Plettenbergbaai word 90! 

GEMEENTENUUS

Plettenbergbaai 
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KIX 
Kleuter-
skool 
SEWE 
jaar oud!

17 September 2012 - 17 September 2019

Omdat ons vertroue in die Inisieerder van hierdie 
kleuterskool is, het Hy 1 Kron 5:20 bevestig:  “… Hy 
het hulle verhoor omdat hulle hulle vertroue in Hom 
gestel het.”

Tussen 2010 en 2011 het 15 dorpieskooltjies in die 
Malingunde-distrik meteens 'n fokuspunt van hulle 
hoofmanne en gemeenskappe geword. 'n Toege-wyde 
onderwyser(es) het die oorvol buitelug klaskamers 
en kerkies se leergierige kindertjies as hul 
bedieningsbetrokkenheid versorg. Kleuterskole 
onder 'n boom, ander met grasdakke of in 'n klein 
kerkie. Elke gemeenskap het gepoog om hul 
kindertjies voor te berei vir die 'groot skool'. 

In Suid-Afrika het KIX van die Wes-Kaap se meer as 
6,000 kinders ywerig fondse bymekaargemaak.  Hulle 
het een doel gekoester met hierdie boodskap: ons wil 
saam met julle leer, veral leer dat Jesus ons almal 
liefhet!

Dié boodskap het Malingunde se gemeenskappe 
bereik!  By die Jeugkamp is groepe van 30 
onderwysers opgelei in kinderevangelisasie en 
onderwysmetodiek. Met finansiering van KIX in 
Wes-Kaap, is 154 onderwysers bemagtig. Meteens is 
opelugskooltjies opgradeer omdat 'n hoofman en 
gemeenskap se primêre doel was om eienaarskap te 
neem. 

KIX Kleuterskool op Malingunde is binne nege 
maande gebou en met die opening in September 2012, 
het Elizabeth Kampheta en Mery Chinthuchanji,

twee toegeruste onderwysers uit die 154, hulle rolle 
as hoof en visehoof begin.

Drie uitreikspanne het gedurende die eerste jare 
enorme praktiese en finansiële ondersteuning gegee:  
Lutzville, Alberton-Wes en Calvinia. Ons gee aan die 
Here al die lof vir die donateurs wat sedert ons 
opening in 2012, steeds hulle beloftes gestand doen. 
Ander borgskappe word ontvang en volgehou van 
onder andere gemeentes in Lilongwe en individue in 
SA.

Ouers het noemenswaardige insette begin lewer en 
betaal self ook MK5,000 (R100) skoolfooie elke 
maand. Hulle bly dié kleuterskool se motiverings-
bron. Die resultate wat KIX-leerlinge behaal, is nie 
net akademies-gesentreerd nie. Die invloed van 
kinders wat onderrig word en Skrifwaarhede kan 
uitleef in hulle families, bereik 'n interkerklike 
ouergroep met vrugdra-impak.
           
Dit is belangrik dat Elizabeth en Mery aan die 
regeringsvereistes vir VKO (vroeëkind-
ontwikkeling) voldoen. Daarom handhaaf die KIX 
Kleuterskool-leierskap elke nuwe skooljaar 'n 
gedissiplineerde program van addisionele opleiding 
aan die onderwyseresse. Ons opregte waardering aan 
KIX in Wes-Kaap, wat met soveel eienaarskap deel 
bly van hulle mees noordelike kleuterskool.
            
Ons vier dus saam met Elizabeth, Mery en hul span, 
sewe jaar van ononderbroke trou van die Here.

Met dank aan Die Getuie nuusblad van 
Getuienisaksie
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Mariëtte Odendaal

‘n Ondersteuningsgroep van mammas met jong babas bring vele 

VREUGDEVOLLE geleenthede om diensbaar te wees. 

Sandra Leeuwner van Biblia Houtbaai vertel: “So is ons deur die 

loop van die jaar verras met geskenkpakkies van oraloor wat 

deur verskillende mense aan ons gestuur is. Van die geskenke 

was mamma-bederfsakkies; 'n pragtige handsak met allerlei 

benodigdhede, soos onder andere onderarmsprei, seep, 'n 

waslap en ook 'n lekker eetdingetjie. Vir die babas was daar 

weer 'n unieke gehekelde sak vol boudroompies, babapoeier en 

nog meer. 

“Wat sal 'n ou babatjie dan nou ook doen sonder 'n lekker voel-

en-vat gebreide teddiebeertjie? En dan was daar ook pragtige 

mussies om hul kleine koppies knuswarm te hou gedurende die 

lang en nat winteraand-koues so teen Hangberg.

Sandra vertel verder: “Daar was ook geleentheid vir kundiges 

om betrokke te raak. Helen, 'n verpleegster en eienaar van 'n 

babakliniek in die Houtbaai-vallei, het ons eendag genader om 

haar nuutgevonde opleiding as baba-masseuse met ons te kom 

deel. Dit was 'n gestoei, 'n gelag en saam het ons ook hier 

kosbare mylpaal-oomblikke gedeel, soos toe Aariz sy eerste 

treetjies, wankelrig en dapper, in so 'n masseringsklas kon gee! 

“Elke mamma was toe ook 

oorstelp van VREUGDE toe 

Helen na afloop van al hierdie 

sessies elkeen beloon het met 

'n opledingsertifikaat in 

babamassering. “Die 

toerusting wat ons van buite 

ontvang, is van onskatbare 

waarde!”

Met dank aan 

Arbeidsbediening

Wat jy vryelik 
ontvang en 
uitdeel, bring 
vreugde aan ander

Wat jy vryelik 
ontvang en 
uitdeel, bring 
vreugde aan anderONS TAAKSPAN

Marelise Krige

Mariëtte Steyn
REDAKTEUR

Riana Furniss
VOORSITTER

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

 Ankia du Plooÿ
UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

Theresea Pieterse

Sanet van Rooyen



19 INTERAKSIE            2020

KIX 
Kleuter-
skool 
SEWE 
jaar oud!

17 September 2012 - 17 September 2019

Omdat ons vertroue in die Inisieerder van hierdie 
kleuterskool is, het Hy 1 Kron 5:20 bevestig:  “… Hy 
het hulle verhoor omdat hulle hulle vertroue in Hom 
gestel het.”

Tussen 2010 en 2011 het 15 dorpieskooltjies in die 
Malingunde-distrik meteens 'n fokuspunt van hulle 
hoofmanne en gemeenskappe geword. 'n Toege-wyde 
onderwyser(es) het die oorvol buitelug klaskamers 
en kerkies se leergierige kindertjies as hul 
bedieningsbetrokkenheid versorg. Kleuterskole 
onder 'n boom, ander met grasdakke of in 'n klein 
kerkie. Elke gemeenskap het gepoog om hul 
kindertjies voor te berei vir die 'groot skool'. 

In Suid-Afrika het KIX van die Wes-Kaap se meer as 
6,000 kinders ywerig fondse bymekaargemaak.  Hulle 
het een doel gekoester met hierdie boodskap: ons wil 
saam met julle leer, veral leer dat Jesus ons almal 
liefhet!

Dié boodskap het Malingunde se gemeenskappe 
bereik!  By die Jeugkamp is groepe van 30 
onderwysers opgelei in kinderevangelisasie en 
onderwysmetodiek. Met finansiering van KIX in 
Wes-Kaap, is 154 onderwysers bemagtig. Meteens is 
opelugskooltjies opgradeer omdat 'n hoofman en 
gemeenskap se primêre doel was om eienaarskap te 
neem. 

KIX Kleuterskool op Malingunde is binne nege 
maande gebou en met die opening in September 2012, 
het Elizabeth Kampheta en Mery Chinthuchanji,

twee toegeruste onderwysers uit die 154, hulle rolle 
as hoof en visehoof begin.

Drie uitreikspanne het gedurende die eerste jare 
enorme praktiese en finansiële ondersteuning gegee:  
Lutzville, Alberton-Wes en Calvinia. Ons gee aan die 
Here al die lof vir die donateurs wat sedert ons 
opening in 2012, steeds hulle beloftes gestand doen. 
Ander borgskappe word ontvang en volgehou van 
onder andere gemeentes in Lilongwe en individue in 
SA.

Ouers het noemenswaardige insette begin lewer en 
betaal self ook MK5,000 (R100) skoolfooie elke 
maand. Hulle bly dié kleuterskool se motiverings-
bron. Die resultate wat KIX-leerlinge behaal, is nie 
net akademies-gesentreerd nie. Die invloed van 
kinders wat onderrig word en Skrifwaarhede kan 
uitleef in hulle families, bereik 'n interkerklike 
ouergroep met vrugdra-impak.
           
Dit is belangrik dat Elizabeth en Mery aan die 
regeringsvereistes vir VKO (vroeëkind-
ontwikkeling) voldoen. Daarom handhaaf die KIX 
Kleuterskool-leierskap elke nuwe skooljaar 'n 
gedissiplineerde program van addisionele opleiding 
aan die onderwyseresse. Ons opregte waardering aan 
KIX in Wes-Kaap, wat met soveel eienaarskap deel 
bly van hulle mees noordelike kleuterskool.
            
Ons vier dus saam met Elizabeth, Mery en hul span, 
sewe jaar van ononderbroke trou van die Here.

Met dank aan Die Getuie nuusblad van 
Getuienisaksie
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Mariëtte Odendaal

‘n Ondersteuningsgroep van mammas met jong babas bring vele 

VREUGDEVOLLE geleenthede om diensbaar te wees. 

Sandra Leeuwner van Biblia Houtbaai vertel: “So is ons deur die 

loop van die jaar verras met geskenkpakkies van oraloor wat 

deur verskillende mense aan ons gestuur is. Van die geskenke 
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weer 'n unieke gehekelde sak vol boudroompies, babapoeier en 

nog meer. 

“Wat sal 'n ou babatjie dan nou ook doen sonder 'n lekker voel-

en-vat gebreide teddiebeertjie? En dan was daar ook pragtige 

mussies om hul kleine koppies knuswarm te hou gedurende die 

lang en nat winteraand-koues so teen Hangberg.

Sandra vertel verder: “Daar was ook geleentheid vir kundiges 

om betrokke te raak. Helen, 'n verpleegster en eienaar van 'n 
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Dr Pieter van Jaarsveld, skrywer van ‘n Gelukkige kind en Dink 

jouself gelukkig, bied ‘n 2-ure praatjie aan oor positiewe sielkunde 

en emosionele intelligensie. Pieter het voorheen talle rubrieke in ons 

Interaksie geskryf en ons het daarin geslaag om hom te kry vir 

artikels vanaf ons Junie-uitgawe.  

Nou wie is Pieter

Pieter het sy doktersgraad gedoen in die selfdunk en eie-waarde van 

die mens. 

Hy’s ‘n gereelde gas op radio en televisie en werk hoofsaaklik as 

konsultant in die buiteland deur sy maatskappy   

www.tandemtraining.co.za.

Hy is ‘n uitstekende spreker en om een van sy werkswinkels by te woon, is lewensveranderend, veral met die 

negatiwiteit wat mens elke dag bombardeer. 

Onderwerpe wat bespreek word:

*  Nuutste navorsing en tegnieke in emosionele intelligensie en positiewe sielkunde

* Wat as depressie in gene is? - Met die regte skietgoed in jou arsenaal kan jy selfs beter vaar as mense wat glad nie 

 geneties affekteer word nie

*  Die krag van positiewe stellings

*  Herbedraad jou brein

*  Verminder negatiwiteit

Pieter is weer terug!!!

Volgende Interaksie: 

12 The Homesteads

h/v Bowlers & St John | Durbanville 7550

mariette@designaprint.co.za

T 021 975 9648 | F 021 976 5032

2020 INTERAKSIE            2020



Dr Pieter van Jaarsveld, skrywer van ‘n Gelukkige kind en Dink 

jouself gelukkig, bied ‘n 2-ure praatjie aan oor positiewe sielkunde 

en emosionele intelligensie. Pieter het voorheen talle rubrieke in ons 

Interaksie geskryf en ons het daarin geslaag om hom te kry vir 

artikels vanaf ons Junie-uitgawe.  

Nou wie is Pieter

Pieter het sy doktersgraad gedoen in die selfdunk en eie-waarde van 

die mens. 

Hy’s ‘n gereelde gas op radio en televisie en werk hoofsaaklik as 

konsultant in die buiteland deur sy maatskappy   

www.tandemtraining.co.za.

Hy is ‘n uitstekende spreker en om een van sy werkswinkels by te woon, is lewensveranderend, veral met die 

negatiwiteit wat mens elke dag bombardeer. 

Onderwerpe wat bespreek word:

*  Nuutste navorsing en tegnieke in emosionele intelligensie en positiewe sielkunde

* Wat as depressie in gene is? - Met die regte skietgoed in jou arsenaal kan jy selfs beter vaar as mense wat glad nie 

 geneties affekteer word nie

*  Die krag van positiewe stellings

*  Herbedraad jou brein

*  Verminder negatiwiteit

Pieter is weer terug!!!

Volgende Interaksie: 

12 The Homesteads

h/v Bowlers & St John | Durbanville 7550

mariette@designaprint.co.za

T 021 975 9648 | F 021 976 5032

2020 INTERAKSIE            2020



DESIGN A PRINT 021 975 9648

P
h
o
to

: 
G

o
o
g
le


