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Mariëtte Steyn

REDAKTEUR

Liewe Vriendin

Soos ek hier sit en skryf, weet ek nie wat die toekoms gaan inhou nie. Ek en jy weet 
nie hoe lank hierdie grendeltyd nog gaan aanhou nie en almal doen in hierdie 
omstandighede die beste wat hulle kan. Soos wat dinge ontwikkel, word ons deur 

die media en ons president op hoogte gehou.

En hierdie “lockdown”-tyd het vir my verskriklik baie dinktyd gebring en ek, soos julle 
almal seker, het heelwat veranderinge in my lewe, my emosies en ja, sommer my alles, 
ervaar.

Ek het weer by ’n punt gekom dat as ek die son sien sak, kyk ek na ’n nuwe horison. Ek 
doen die meeste wat ek kan, ek het dieper emosies as vroeër en ek leer wat dit regtig 
beteken om EK te wees. Victor Frankl het gesê dat primêre motivering is om vas te hou 
aan die lewe, dat daar meer sin daarin is om te “commit to yourself than to people and 
organisations.”

En in grendeltyd het ons almal weer begin leer wat dit is om “committed” te wees aan 
mense – mede-Suid-Afrikaners. Ons het geleer dat mens moet vashou in ’n tyd soos 
hierdie. Dat mens moet lewe ter wille van ... Ja ter wille van ’n groter saak.

Nie een van ons is in hierdie tyd alleen nie. Niemand staan alleen in ’n tyd soos dié tyd 
nie. Die hele wêreld staan saam met ons in hierdie onsekertyd.

Kom ons hou aan om met dankbaarheid te leef en as dit sleg gaan met jou, hou vas aan 
HOOP. Dit laat my dink aan ’n treinspoor. Daar is twee spore en as ek op die treinspoor 
loop, kan ek my spoor kies. Wil ek stap op die spoor van Hoop en vorentoe kyk sodat ek 
die son kan sien opkom of wil ek koponderstebo op die spoor loop: ’n Koponderstebo van 
selfbejammering, vaskyk teen die harde ysterstawe en die donker gruis. 

Alles gaan om gesindheid: Vashou, want ek lewe, ek sien die son opkom, is dankbaar oor 
die laaste klompie dae se lekker reën, het kos, het tyd om nood raak te sien en om liefde te 
leef.

Ons het besluit om hierdie Interaksie uit te bring al is dit steeds grendeltyd. En die rede 
is omdat ons die wonderlike harte en oop hande van ons mense met julle wil deel.  Soveel 
wonderlike dinge gebeur in hierdie tyd en ons almal raak weer bewus van mense rondom 
ons. Geniet die stories. Dan is ons bevoorreg dat dr Pieter van Jaarsveld ingewillig het om 
vir ons  paar artikels oor emosionele intelligensie by kinders te skryf. Baie dankie Pieter, ’n
ons waardeer jou. Lees gerus op p 8 oor hoe om  gelukkige kind groot te maak. In ’n
hierdie Interaksie lê ook Esmé se stories – Grondpad. Lees dit gerus. Dis so mooi ons 
moes dit en haar getuitenis met julle deel.

Sterkte vir elkeen van julle - winter is hier en ons kaggeltjie brand. Hoe bevoorreg is ons 
nie.  

As die son sak ...
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groot tuin. Ons het nog nie regtig by tuinmaak uitgekom in die 

6 jaar wat ons hier bly nie. Maar in hierdie afgelope 2 maande 

het ons omtrent die hele tuin verskuif, elke plantjie is op ’n beter 

plek (volgens ons) oorgeplant en word nou daagliks met liefde 

bekyk en vertroetel. Ek het geleer ek hou van tuinmaak. Ek hou 

daarvan om buite te wees en te sien hoe groei en gedy die tuin, 

selfs in hierdie tyd. Ons maak meer vuur, al braai ons net ’n 

broodjie. Die sit by die vuur is so lekker. Ons leer ’n ander ritme, 

’n stadiger, amper meer aardse ritme. Dit resoneer diep in my 

binneste.

Ek leer ook dat hierdie lekkertes vanuit ’n posisie van 

bevoorregting is. Die pandemie bevestig en verskerp die 

ongelykhede in die gemeenskappe waarin ons leef. Na die eerste 

week van #Lockdown vertel ’n nuusberig dat daar 87 000 meer 

gevalle van gesinsgeweld aangemeld is. Ek was so verlam 

hierdeur. Dit kan tog nie waar wees nie. Ons is dan so knus 

tussen al ons plante en “flap jacks” en koejawels.  

Ek het soveel geleer in die afgelope 2 maande.

Ek dink onwillekeuring aan Paulus se gebed vir die gemeente in 

Filippense: 

“Ek bid dat julle liefde al hoe meer 
sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 
sodat julle die dinge sal kan onderskei 

waarop dit werklik aankom.”

Ek bid dit vandag vir myself en vir elkeen van julle…

Liefde
Ankia

 Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

Korona-virus, Covid-19, Wuhan, grendeltyd, staat van inperking, “social distancing”, kwarantynareas, 

Nasionale Bevelsraad, “flattening the curve” – dit is alles nuwe woorde/frases wat ek die afgelope 2 maande 

geleer het. Ek ken baie meer ministers se name as voorheen en weet watter portefeulje’s hulle beklee. Ek 

het oornag ’n nuwe woordeskat geleer en gesprekke waarin hierdie woorde gebruik word, is volop. Aan die begin, 

toe van hierdie woorde oor my lippe rol, het ek vir myself kundig geklink en nou, nou wens ek ons hoef nie meer 

hierdie woorde te gebruik nie. Elke Covid-19 profeet gebruik dit en klink asof hy/sy presies weet …

Gelukkig het ek ook ’n paar ander dinge geleer. Ek 

het my eerste appeltert gebak en toe ons 

koejawelboom hierdie jaar (vir die eerste keer in 6 

jaar) soveel vrugte dra dat ons nie meer weet wat om 

daarmee te doen nie, toe gaan haal ek my Kook en 

Geniet (wat ek nog nooit gebruik het nie) uit en ek lê 

koejawels in. Ek bak pannekoek en “flap jacks” vir 

Dolf en hy maak roosterkoeke en knie deeg vir 

vetkoeke. Ons (meer Dolf as ek, maar ek dink al die 

werk uit) omdolwe ons tuin. Hierdie pastorie het ’n 

Korona, koejawels en keuses
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waarna het ons so gejaag?

Ek hoor ook van gesinsgeweld wat toeneem en van 

mense wat honger is en baie bekommerd is omdat 

niemand weet hoe môre gaan lyk nie. Besighede het 

gevou en ander oorleef net-net. Almal het geleer om 

met veel minder klaar te kom. Ek hoor hoe mense 

mekaar help en ondersteun en liefhet in hierdie tyd.

Ek sien ook hoe mense terugdraai na die Here toe, 

nader aan Hom groei, hulle afhanklikheid van Hom 

bevestig. Dalk is alles nie net sleg nie. Dalk gaan 

ons oor 'n paar maande terugkyk na dié tyd, met 

verlange en die diep wete – dit was goed vir my. 

Ek het geleer om dankbaar en eenvoudiger te leef. 

Ek het besef die gejaag was eintlik maar na wind.

Dalk moet ons nie toelaat dat ons so verstrengel 

raak in die wêreld dat dit weer ’n Covid-19 kos om 

ons daaruit los te maak nie.

Dankie Here, dat U alles te goede 

laat meewerk – altyd.

INTERAKSIE BYDRAES

Ons laaste Interaksie vir 2020 

verskyn in Oktober. 

Sperdatum vir berigte is 

20 September 2020.

Stuur asb vir ons nuus uit jul 

gemeentes.

Al bogenoemde voorregte het ons so as 

vanselfsprekend aanvaar. Dit was dikwels ook ’n 

las wat ons weggewens het. Hoe dikwels het ons 

traag opgestaan om kerk toe te gaan en nog traer 

om werk toe te gaan. Noudat dit ons ontneem 

word, kyk ons met dankbaarheid en hunkering 

terug en begeer dit. 

As ek net weer by ’n vriendin kan gaan tee drink of 

sonder ’n masker deur die winkels dwaal. As ek net 

weer ’n naweek kan wegbreek of selfs net by die see 

kan gaan stap. As ek weer my dierbare huishulp 

sien, gaan ek haar omhels – Covid of “NOT”.

Maar die natuur skep asem. Dis asof daar ’n 

rustigheid neergedaal het. Die lewensspoed het 

verlangsaam. Ek hoor weer die voëls sing. Dis asof 

die lug varser ruik. Die rustigheid is voelbaar. Die 

gejaag na ??? is weg. Soms wonder mens wat jy nog 

kan doen om die ure vol te maak. Ek dink die 

meeste huishoudings was lanklaas so georganiseerd 

en reggepak en uitgesorteer. Ek merk op die 

besoedeling in Kaapstad se lugruim is so te sê weg. 

Ek mis ook glad nie die verkeer nie en ek wonder 

VOORSITTER

Riana Furniss

at ’n vreemde kwartaal. Alles is tot 

Wstilstand geruk met die Covid-19 

pandemie en die gevolglike 

afsondering. As dit net 21 dae was soos aanvanklik 

beplan, sou dit dalk nie so ingrypend gewees het 

nie. Terwyl ek hier sit en skryf, is ons nou al by dag 

55. Almal is totaal uit hulle gemaksones geskud. 

Ons is erg ontwrig. Almal voorspel dat dit 'n 

onomkeerbare verandering gaan meebring.

Dalk is dit goed. 
Miskien is dit nodig dat ons 

met ander oë na ons wêreld kyk.

Met dankbaarheid dink ek aan alles wat ons so 

vanselfsprekend aanvaar. Dit is ’n voorreg om te 

kan werk. Dis genade dat ons kinders skole en 

kleuterskole en kolleges en universiteite kan 

bywoon. Dis onverdiende guns om ’n huis te hê 

waar ons veilig en versorg kan wees. Dis absoluut 

fantasties om met vriende en familie te kan kuier. 

Dis wonderlik om Sondae te kan kerk toe gaan en 

kontak te hê met medegelowiges. Elke ete is 

genade. 

Voorregte ...
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Selfoontoepassing 
vir kerk op pad

Die sinode van Wes-Kaapland is besig met die 

ontwikkeling van ’n selfoontoepassing. Die toepassing is 

veeldoelig en sal ’n platform vir gemeentes, sowel as 

sinodale diensgroepe wees. Die toepassing sal eersdaags 

by proefgemeentes uitgerol word en sal teen einde 

Augustus beskikbaar wees.

in elke gemeenskap in ons land. Ons kan buite die 

boks dink oor barmhartigheid en diensbaarheid, en 

wat dit beteken om prakties ons geloof te leef – te 

midde van inperkings. Die genade en getuienis van 

die kerk in Suid-Afrika is dit: dit gebeur! Op 

verskeie maniere, op onsigbare en publieke 

platforms. 

Bure reik uit na mekaar, jongmense doen inkopies 

vir bejaardes en siekes wat nie die huis kan verlaat 

nie, kinders en tieners bemoedig deur sosiale media 

(en video- en stemboodskappe), boere skenk gratis 

kos om versprei te word, kos en klere bereik 

behoeftiges in elke provinsie van die land. Kerke 

werk saam met nie-regerings organisasies en 

plaaslike polisiekantore en bou netwerke en 

beradingskanale word gevestig in ruimtes waar 

daar voorheen niks was nie. 

Ons hoef nie verder te wonder oor die 

noodsaaklikheid van “beweeg oor grense” nie – 

nood dwing ons nou om dit eenvoudig te doen. En 

wat ’n geskenk is dit nie vir die kerk nie: om oraloor 

tekens te wees, van geloof wat lewe!  

ie afgelope paar maande is die ganse 

Dwêreld omgekeer, en as't ware tot 'n halt 

geroep. Alles wat bekend en 

vanselfsprekend was ten opsigte van gesondheid, 

sosiale kontak, die ekonomie, publieke vervoer, 

werksomgewings, onderrig en opvoeding, en selfs 

die aankoop van kruideniersware is deur die 

teenwoordigheid van Covid-19 impakteer. Ons 

moet gedurigdeur ervarings van verlies, vrees en 

onsekerheid navigeer op verskeie terreine van ons 

lewens – en probeer sin maak uit dit wat nou die 

“nuwe normaal” geword het, waarvoor niemand ’n 

padkaart het nie.

Ook geloofsgemeenskappe is diep getref: baie van 

ons maak op tegnologie staat om deel te wees van 

eredienservarings, en die groot feeste van 

Paasnaweek, Hemelvaart en Pinkster is hierdie jaar 

oor die afstand heen gevier – in isolasie. Ons 

verlang na ons medegelowiges en die ervarings van 

familie-wees wanneer ons saam aanbid en bedien. 

Predikante word uitgedaag om sosiale media en 

sagteware baas te raak en om telefonies pastorale 

werk te doen. Kerkklokke lui in sommige dorpe as 

herinnering aan God se teenwoordigheid, terwyl 

die kerkgeboue leeg en geslote staan. 

Bybelstudiegroepe is nou WhatsApp-groepe en ons 

skerms en oorfone is nou die ruimte vir 

koffiekuiers.

Covid-19 het wel ook ongelooflike geleenthede voor 

die deure van gelowiges en gemeentes geplant. Die 

omgee- en uitreik-hartklop van die Liggaam van 

Christus het nou op 'n besonderse manier die kans 

om die botoon te voer, deur hande en voete te wees 

14My broers en susters, wat help dit 

as 'n mens sê jy het geloof, maar jou 

lewe wys dit nie? Só ’n geloof kan jou 
15nie verlos nie. Sê nou jy sien ’n 

Christenbroer of -suster wat kos en 
16klere nodig het, en jy sê: “Ek hoop 

dit gaan goed met jou; sorg dat jy 

warm aantrek en genoeg eet,” maar 

jy gee nie vir daardie persoon kos of 
17klere nie. Wat help dit dan? Dis 

duidelik: Om net te sê jy glo, is nie 

genoeg nie. Geloof wat nie dade 

word nie, is eintlik glad nie geloof 

nie – sulke geloof is dood en help 
18niks. Maar iemand sou kon 

redeneer: “Party mense het geloof, 

en ander het dade.” Ek sê: “Wys my 

jou geloof wat sonder dade is. Maar 

juis uit my dade sal ek jou my geloof 

wys.” Jakobus 2:14-18, Nuwe Lewende Vertaling
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Nina Müller van VeldenNina Müller van Velden

Geloof wat léwe!
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onderwysers is in elke klas die drie uitstaande leerders 
uitgewys maar hulle is versoek om onder geen 
omstandighede hierdie drie leerders spesiaal te hanteer 
nie. Inteendeel, kameras is geïnstalleer om seker te 
maak dat die nie gedoen word nie. Die resultaat aan die 
einde van die jaar? Hierdie drie studente was die 
topstudente. Hier is die vangplek. Dit was eintlik ’n 
leuen, want hierdie drie leerders was doodgemiddelde 
leerders! Wat het hier gebeur? Die onnies het 
onbewustelik, nie-verbaal, aan die leerders oorgedra 
hulle is sterre. Meer nog, die kinders het dit 
geïnternaliseer en werklik soos sterre opgetree! Dink 
aan die implikasie vir jou as ouer! God skep ons met ‘n 
brein met 100 miljard breinselle waar iedereen dieselfde 
potensiaal van een skootrekenaar het! Jy en jou kind is 
ongelooflike rekenaars op bene! Hoe gaan jy hierdie 
studie se bevindings met jou kind gebruik?

TYE EN LIEFDE

Ons weet maar te goed dat liefde vir 
jou kind gespel word: T-Y-D.

Zig Ziglar vertel van ’n regter wat op die punt was om 
’n jongman te vonnis en het besluit om op die kind se 
gevoel te speel. Die regter sê toe vir hom dat sy pa hier-
die vreeslike bekende regsgeleerde was wat al hierdie 
bekende regsboeke geskryf het.  So,  wat onthou hy van 
hierdie besonderse man. Die kind se antwoord was: “U 
Edelagbare onthou hom as ’n bekende regsgeleerde, 
maar ek onthou hoe ek wou speel dan sê hy hy is besig 
en moet die boek klaar skryf. U onthou hom as ’n 
besondere regsgeleerde. Ek onthou hom as verlore 
vriend.” Die regter se kommentaar was: Die boek is 
klaar maar sy kind het hy verloor.

Spesiale tyd met jou kind is nie om saam TV te kyk of 
saam in dieselfde vertrek te wees nie. Dit is veel meer as 
dit. Dit is een ouer saam met een kind; doen iets wat 
julle albei geniet; dit hoef nie baie geld te kos; dit is 
beslis nie tyd voor die skerm nie; dit moet elke dag 

gebeur as dit moontlik is en dit moet ten minste tien 
minute duur. Gaan maak nou ’n lysie en sien hoeveel tyd 
het jy die afgelope week met elke kind spandeer.

Luister na jou kind, want daarmee programmeer jy in sy 
brein jy is lief vir hom en hy is belangrik. Onthou die 
SOLER-tegniek as jy luister. S staan vir squarely wat 
beteken jy kyk jou kind (ook ander) vierkantig in die 
gesig; O staan vir openly wat beteken jy praat met nie-
mand met gevoude arms nie, L vir learning forward wat 
beteken jy leun effens na vore dat die persoon kan sien jy 
is teenwoordig en besig met hom, E vir eye contact wat 
weereens wys jy is besig met hom en R vir relaxed, want 
as jy gespanne is, dra jy dit oor aan die kind. Toets hier-
die week hoe goed jou SOLER is. Vertel jou man daar-
van en kyk hoe vaar julle. Jy onthou nog hoe om 
komplimente aan jou kind te gee, want dit bou sy 
selfvertroue? Vermy die “-stes” soos jy is die mooiste, 
slimste, dis eintlik maar ’n leuen en die kind weet dit. 
Gebruik beskrywende lof. 

Beskrywende lof beteken om te sien presies wat die kind 
doen wat jou bly maak en dit aan hom te beskryf (die 
daad). Draai na die kind en sê: “Ek sien hoe mooi julle 
met die lego’s speel (daad) sonder om mekaar s’n te 
gryp”. As jy kritiseer, geld dieselfde beginsel. Om te sê 
“Hou asseblief op” is niksseggend. Die regte manier is 
om die daad wat die kind doen, te kritiseer. ’n 
Voorbeeld: Jou vierjarige kind pluk kort-kort aan jou 
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minder vergeetagtig sal wees, beter sal presteer en 
beter verhoudings kan handhaaf. Dit klink vir my 
baie belangrik.

Waarom ons veral na die stres moet kyk, is omdat 
wanneer die kind gestres is, bly hy moeg, kan hy nie 
konsentreer en fokus nie. Hy vergeet, sy oordeels-
vermoë laat hom in die steek en studies wys dat tot 
74% van alle siektes deur stres (kortisol) veroor-
saak word. Moenie dink dat jou kinders nie stres 
het nie. Inteendeel hulle het dit gewis – baie meer 
as toe jy kind was. Nog iets wat ons in gedagte 
moet hou: Slegs vyf minute van enige negatiewe 
emosie soos bekommernis en woede laat die 
liggaam vir ses uur geen IGA afskei nie. Dit is vir 
die liggaam se immuunsisteem verantwoordelik. 
Het jy al gesien as jy ‘n moeilike week gehad het? 
Die volgende week het jy verkoue, griep of skeel-
hoofpyne?

Wat kan die ouer doen?
DIE INVLOED VAN DIE OUER

Het jy al opgelet as jy in die gang loop en jy glimlag, 
dan glimlag die ander persoon meestal ook? My 
kleinseun, Thomas-Henry, wou nie eet nie en my 
skoondogter doen toe die bekende: “Maak oop die 
garage, hier kom die karretjie.” Soos sy naderkom 
met die lepel kos, gaan sy mond oop, maar net so 
my en my vrou s’n! Die mens het spieëlneurone in sy 
brein en dit tel die emosie en gedrag van ‘n ander 
persoon binne 2-16 minute op. Iets wat ons as ouers 
in gedagte moet hou. Kyk dus baie goed na hoe jy as 
ma (of pa) nie-verbaal kommunikeer met jul kind. 
Groot invloed! (Lees gerus my boeke “Dink jouself 
gelukkig” of ‘n Gelukkige kind” om daarmee te 
help. Ek wil meer klem lê op wat die ouer met die 
kind kan doen).

Rosenthal en ander navorsers het in skole die 
kinders intelligensietoetse laat doen. Aan die 

Het jy ook gedink, voor die geboorte van jou 
kind, ek gaan sowaar nie maak soos my 
ouers kinders grootgemaak het nie? ’n Paar 

maande na die geboorte, het jy ook gewonder of ek 
nie maar soos hulle moes gemaak het nie!

Ons het vir alles ’n sertifikaat nodig, maar vir 
kinders grootmaak doen ons sommer na goed-
dunke. Soos ’n ma vir my paar weke gelede gesê het:

 “Ek glo die beste manier 

is net om baie liefde te gee!”
 Daar is nogal groot waarheid daarin, maar 
ongelukkig is liefde nie genoegsaam nie. Nee, 
kinders grootmaak vereis ook ’n bietjie meer 
kennis. Jy wil tog nie op die operasietafel lê en dan 
sê die chirurg vir jou hy het nog nooit hierdie 
operasie gedoen nie, maar jy moet net weet hy het 
al sy pasiënte baie lief. Wat sou jy in die geval 
gedoen het? Nouja, kom ons gesels oor hoe om ’n 
gelukkige kind groot te maak, want liefde alleen is 
nie genoegsaam nie.

Waarom is dit belangrik om ’n gelukkige kind 
groot te maak? Die geleerdes sê dit laat die kind se 
Hippokampus groter ontwikkel, maar vir ons as 
ouers beteken dit dat die kind ’n beter geheue gaan 
hê, beter leer en onthou, minder stres ervaar, 

Pieter van Jaarsveld

’n Gelukkige kind
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GOEDVOELSTORIES

Uit ons streek

Chanel Janse van Vuuren en 
haar man het vrywilligerwerk by 
MES Bellville gedoen. 

Jaco skryf: “Ons beleef 
gedurende lockdown 'n 
buitengewone geseënde 
tyd. Ons bedien daagliks 
saam met MES die 
haweloses by Bellville. Is 
dit uiters ‘gevaarlik’? Vir die 
wêreld, ja, vir ons, nee. 
(Corona is die ding daar waar-
voor jy die minste hoef te vrees.) 
Ons is baie dankbaar dat 
ons kon ‘volunteer’ en 
beskikbaar wees om hierdie 
waardevolle geleenthede te 
kon gebruik en gebruik te 
kon word.” 

Chanel: “Om armoede te 
ken, is een ding, maar om 
uit tasbare eerstehands 
ervaringe dit te beleef, is 
heeltemal anders. Dit 
verander jou lewensuitkyk, 
en as jy dit toelaat, sal dit 
jou lewe ten goede 
verander.

Eenvoudige dinge maak jou 

hart warm en breek dit terselfdertyd in  miljoen ’n
stukke, soos om die vreugde van  klein seuntjie te ’n
sien wanneer hy 'n nuwe kombers kry. Om  ’n
persoon se dankbaarheid vir  maaltyd te sien, is so ’n
’n nederige ervaring. Laat mens besef hoe luuks en 
uitspattig ons leef. En hoe min ander mee moet 
oorleef. 

Ons is almal in verskillende seisoene van die lewe. 
Op die oomblik kan ek my tienerseuns tuis laat om 
op straat te dien. In jou seisoen het jy miskien klein 
kinders en  tuiskantoor, of is jy te verswak om in ’n
die strate rond te hardloop. 

Moenie dink dat jy nie 
effektief in die Koninkryk 
kan wees nie. Ons bedien 
elke dag kos wat gemaak 
word deur naamlose, 
gesiglose dames wat nie 
sien wat ons sien nie, maar 
wat waardeer word deur 
diegene wat die ete 
ontvang.

Ek weet dat ons nie almal 
kan help nie, maar ons kan 
begin deur een te help ... 
hou jou oë oop en wanneer 
die geleentheid kom, gryp 
dit vas. Dit sal jou kos, maar 
dit sal die moeitewerd wees.”

Joan Swart
Voorverlede Saterdag om 12:00 kry ek ’n oproep van 
my tuinman. 

“Mevrou, ons is honger en het geen 
kos in die huis nie.” Hy het 5 kinders en ons 

betaal hom steeds sy loon (plus ekstra), maar om so 
’n groot gesin te voed, kos nogal en dit wat ons gee 
rek seker nie te ver nie. Gou-gou OK Foods toe en 

ons koop 3 sakke kruideniersware en neem dit tot 
by sy huis. Die dankbaarheid op sy verhongerde 
gesig bring ’n knop in jou keel.

Dan is daar die blanke dame wat my rekenaar diens 
– 'n soebat-boodskap vir werk. Wel my rekenaar 
werk goed - maar 'n donasie het verligting by haar 
gebring want sy het tans geen werk nie.
So kan ons voortgaan met uitreik waar ons kan ...

Rondom ons kry mense swaar ... Onrus
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skouer terwyl jy met jou ma oor die foon praat en as jy sou sê 
“Jy is lastig” is dit sleg vir die selfbeeld. Regte een sou wees: 
“Jy pla my as jy aan my pluk, want nou kan ek nie hoor wat 
ouma sê nie.” Ek is seker jy verstaan die beginsel.

POSITIWITEIT

Jy besef dat positiwiteit in jou lewe nie net goed is vir jou 
gesondheid nie, maar ook ’n positiewe impak op ander het. 
Nou het jy seker ook al gehoor dat daar daagliks 60,000 
gedagtes deur jou brein gaan en dat 70% negatief is. Hoe op 
aarde raak mens daarvan ontslae?

Lekker maklik! In ’n studie het hulle ’n klomp mense ’n 
deuntjie aangeleer wat met die een hand op ’n klavier gespeel 
moes word. Die helfte van die groep moes dit vir twee uur per 
dag vir vyf dae met die een hand speel. Die ander moes dit vir 
dieselfde tydperk net in hulle gedagtes doen. Resultaat? Na 
vyf dae was die bedrading van die brein vir albei groepe 
bykans dieselfde! Wow! Het jy besef dat jy met jou gedagtes 
inderdaad jou lewe kan verander! Ja, dit is wat die 
neurowetenskap in hierdie eeu bewys. Gaan kyk net vinnig 
wat die Bybel reeds eeue gelede in Rom. 12:2 gesê het!

Stel vir jouself en die kinders elk ’n lysie van tien positiewe 
karaktertrekke op. Herhaal dit elke dag. Binne drie weke tot 
drie maande is julle nuwe mense! Plak dit op “Post it” in die 
gang of langs die tandeborsel waar julle dit elke dag kan sien. 
Met die kleiner kinders maak ’n bewertjie (mobile) en skryf 
dit daarop en sit dit in hulle kamers.

Besef jy jy kan ook hierdie beginsels gebruik om jou groter 
kinders te help om doelwitte te bereik? Vir die kind wat bang 
is vir die eksamen: “Ek is goed voorbereid vir die eksamen en 
gaan goed vaar!” Besluit hoe jy dit gaan doen vir jou seun wat 
die 100 meter gaan hardloop.

Wat van 21 dae van positiwiteit in julle gesin? Sit ‘n rekkie 
om julle arms. Sodra iemand negatief is, moet hy die rekkie 
aan die ander arm sit. Die wenner is die een wat 21 dae 
positief kan bly.

Die volgende kere gaan ons gesels oor hoe die ouer die brein 
van die kind in sy hande het en oor emosionele intelligente 
dissipline.



Markus 14: 3-9
3“In daardie stadium was Jesus nog 
in Betanië. Hy het by Simon, wat 
melaats was, gaan eet. ’n Vrou kom 
toe die eetkamer in. By haar het sy ’n 
potjie baie duur parfuum gehad wat 
van nardus gemaak was. Sy het die 
potjie oopgemaak en alles op Jesus 

4uitgegooi, veral op sy hare. Van die 
ander mense aan tafel was baie 
omgekrap. Hulle het eers so 
onderlangs gemompel en toe vir die 
vrou gesê: ‘Hou op, hoekom mors jy 

5die parfuum so?’ Ons kon dit 
maklik gaan verkoop en amper ’n 
jaar se salaris daarvoor gekry het. 
Dink net hoeveel arm mense kon ons 
met daardie geld gehelp het.’ Hulle 
het sommer lelik met haar geraas. 
6Jesus sien toe wat aangaan. ‘Los 
haar! Waarom kraak julle haar so 

af? Wat sy vir My gedoen het, 
beteken vir My baie. Dit is so ’n 

7mooi gebaar.” Onthou een ding: 
Julle kan later die arm mense help, 
want daar sal altyd van hulle wees. 
Julle sal meer as genoeg kans kry om 
dit te doen. Maar Ek gaan nie altyd 

8so by julle wees nie. Sy het hierdie 
parfuum oor My uitgegooi terwyl sy 
nog kon. Hierdie liggaam van My 
gaan binnekort in 'n graf lê. Sy het 
egter die parfuum betyds oor My 
uitgegooi terwyl Ek nog hier by julle 

9is. Sowaar, waar mense in die 
toekoms oor My gaan praat, gaan 
hulle oor haar ook praat. Dit maak 
nie saak waar dit is nie, maar hulle 
sal haar onthou.” Die Boodskap

GRONDPAD sien die lig – nou in die middel van 
Lockdown. 
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Ons wat hierdie       skat in ons het, 

is maar kleipotte         wat maklik breek; 

die krag wat alles oortref, 

KRUIKE
kom dus van God, nie van ons nie.

2 Korintiërs 4:7

Esmé Sonnekus
y hart was nog altyd om sommer net te Mskryf … als wat ek voel, als wat vir my 
mooi is en getuienisse oor wat God in my 

lewe doen. So het my 7 Kruike-Facebookblad ont-
staan waarop ek net alles deel. Mense het al vir my 
baie keer gesê: “Skryf ’n boek”, maar ek het dit nog 
altyd net afgelag … Ek is ook baie lief daarvoor om 
foto’s te neem en so het ek begin om die foto’s saam 
met die geskryfde stukke op Facebook te deel ...

Ek het net gedoen wat in my hart is … maar God 
was besig met ’n groter plan. Net voor die “Covid-19 
Lockdown” begin mense weer vir my ewe skielik 
vra en sê: “Wanneer skryf jy nou jou boek?” My 
bestuurder se pa kom een oggend by die werk na 
my toe en sê, ek lees jou stukkies op facebook en dit 
raak regtig my hart. Jy moet ’n boek skryf.  Ek lag 
dit maar weer af, maar die volgende dag is hy weer 
by my met ’n voorbeeldboek.  Hy sê as hierdie vrou 
’n boek kon maak, dan kan jy ook. Lees daardeur en 
ek gaan jou hou daarby om jou boek te begin skryf. 
Sy vrou, Mariëtte Steyn, het ’n drukkersbesigheid 
en hulle kan dit vir my uitlê en laat druk. In 
dieselfde tyd kry my man ’n pragtige handgemaakte 
pen by iemand … maar hy gee dit vir my. Nog ’n 
vroutjie by die werk bring vir my ’n boek met die 
mooiste foto’s en geskryfde stukke in … en dis asof 
God vir my begin sê: “Skryf nou die boek!!”

God begin op ’n ander manier vir my laat skryf en 
soms wanneer ek bestuur, kom die woorde net in 
my gedagtes op en trek ek letterlik van die pad af 
om alles neer te skryf.  So begin ek om al die stukke 
en foto’s wat ek al geneem het, bymekaar te sit. Ek 

neem dit na die ontwerpers wat my help met die 
uitleg van die boek en om ’n kwotasie te kry. Die 
bedrag beloop R24 852 …  Ek sê vir die Here, waar 
gaan ek daardie groot bedrag geld kry? Ek weet dat 
U hierdie boek wil laat druk. Dan herinner die Here 
my aan my effektetrust-geld wat ek al vir ’n 
geruime tyd elke maand spaar, om vir my broer-
hulle in Nieu-Zeeland te gaan kuier of sommer net 
vir 'n noodgeval “back-up”.  Ek vra vir een van die 
vroutjies by my werk om asb. te gaan kyk hoeveel 
geld in my effektetrust is en dit vir my op ’n 
papiertjie te skryf. Sy kom sit die papiertjie op my 
tafel, die bedrag … R24 836.  God is so getrou en ek 
moes net gehoorsaam wees …

Die dag voor die “Lockdown” gaan die boek na die 
drukkers toe, maar agv die “Lockdown” kon die 
boek nie dadelik gedruk word nie. In my hart begin 
ek skuldig voel oor die groot klomp geld wat ek 
gaan uitgee om 'n boek te laat druk. Ek sê vir die 
Here, daar is so baie nood daarbuite … moes ek nie 
eerder die geld gevat het en iemand wat swaarkry 
daarmee gehelp het nie? Wat sal die mense sê ..  
Maar dan kom gee God ook vir my daar 'n 
antwoord in Markus 14, die vrou met die 

nardusolie. En God sê: “Moenie jou 
steur aan die geld en wat die mense 
gaan sê nie  – “HOU JY NET AAN OM OLIE OOR 

MY TE GOOI … MY NAAM TE VERHEERLIK …!!”  

“GRONDPAD”… God gebruik ons gawes, talente en 
seer om sy storie te skryf !! Alle eer aan Hom .

As ’n mens se hart sê: Skryf.
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Wynand Seymore-Breytenbach
Na aanleiding van ‘n klompie vrae, vind ons uit 
waarmee hierdie ongelooflike span besig is tydend 
“lockdown”.

Hoe pas jul almal bymekaar in en wie is almal? (Ek 
dink veral aan Sprouting Minds. Waar het 
Sprouting Minds ontstaan, wanneer en hoe?)
World United is die vaandel waaronder ons saam 
werk. Dis sommer net ’n gemeenskaplike etiket wat 
ek en Enrique Hermanus geskep het sodat ons lekker 
deursigtig en gemeenskaplik kan saamwerk sonder 
dat name genoem hoef te word. Sulke inisiatiewe kan 
vinnig meer begin gaan oor die mense wat die werk 
doen as die mense wie gedien word. 

Sprouting Minds is die ruggraat van hierdie 
inisiatief. Gelukkig het Cornelia Owens, een van die 
direkteure, my ge-epos toe hulle hoor ons is betrokke 
in Morningstar. Hulle het my en Enrique kom red 
van ’n logistieke nagmerrie. Alhoewel, moenie hulle 
verwar met ’n klomp logistiek-tipe mense nie. Hulle 
is vreesloos daarin om die kos in plekke te kry waar 
daar honger mense is. 

Sprouting Minds is ’n bestaande NPO wat kos gee 
aan die kinders in Morningstar wat niks kry nie.  
Hulle bestaan al 4 jaar en het 'n verhouding met die 
skool opgebou. Dit was dus net gepas dat Sprouting 
Minds die nuwe kosprojek saam met Wynand en 
Enrique verder sou aanpak. Sprouting Minds bestaan 
uit twee dieetkundiges, wat kennis het oor voeding, 

insluitend voeding tydens ramptye, asook ’n 
onderwyseres. Ons het die organisasie begin, want 
ons wou teruggee aan die gemeenskap en hoop gee 
vir die kinders. Ons glo vas dat kos van uiterste 
belang is vir kinders om te presteer in die skool.

Wynand en Enrique is jeugbedienaars by hulle 
onderskeie kerke en het jare ondervinding met 
uitreikprojekte. Wynand ken die gemeenskap van 
Durbanville soos die palm van sy hand.

Hoe het die kosprojek begin?
Ek en Enrique dien saam op die Ward Committee 
van Theresa Uys. Ek verteenwoordig die Vulnerable 
Groups & Faith Based Orginasations en Enrique die 
Education Sector. So ons ken mekaar van daar af en 
hy het my die week voor die “lockdown” genooi vir 
koffie en gevra dat ons moet saamwerk om honger 
mense se honger te help verlig. Albei van ons het 
gevoel ons kan dit nie sonder mekaar doen nie. 
Hierdie is Enrique se breinbaba. 

Dis belangrik om te noem dat ons besluit het om net 
die families van die kinders wat op voedingskemas is 
te help. Die nood is net eenvoudig te groot en ons 
wou verseker dat die mees kwesbare mense die kos 
sou ontvang. Alpha Primêr, Attie van Wyk en 
Hoërskool Durbanville se kinders was van dié wat 
ontvang het.  

Het dit ’n naam – indien wel wat is dit?
World United. Dis eintlik net ’n instagram blad, 
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Sonstraal Gemeenskapskerk

Christopher Martin het ’n selfvernietigende lewe 
gelei terwyl hy deel was van ’n bende. Sy gesin was 
besig om uitmekaar te val. Sy lewe is telkemale net-
net gered met letsels steeds sigbaar op sy lyf agv 
aggressiewe aanvalle. 

Een oggend in 2016 ná ’n erediens van Sontraal 
Gemeente se Gemeenskapskerk by Bottelary 
Laerskool, kom wys Christopher vir sy seun, 
Tyreek, waar hyself skoolgegaan het. Een van die 
kerkleiers, Lion, het hulle “raakgesien” en dadelik 
ingenooi. Die kerklede word geleer om dadelik uit 
te reik na mense. Só word Christopher se gesin óók 
genooi en deelgemaak van hierdie 
geloofsgemeenskap.

Hierdie manier van kerkwees is ’n vars uitdrukking 
(“Fresh Expression”) van kerk. Elke lid word met 
liefde omarm en aanvaar.    

Christopher se lewe is getransformeer toe hy die 
oorweldigende liefde van Jesus Christus beleef het 
en hy kon leer om as dissipel te leef. Bottelary 
Transformasie het hom opgelei as ’n leier en 
steunpilaar in die gemeenskap (NG Bergsig het 
hulle gesponser om Veritas kursus te doen . Sy )
onbaatsugtige “servant leadership” is hier sigbaar 
waar hy tydens Covid-19 pandemie kos versamel en 
uitdeel aan al die kinders. Sy teenwoordigheid 
Sondae bring ’n wonderlike dinamiek en hy is ’n 
groot aanwins vir die NG Kerk en Bottelary 
Gemeenskap!

Christopher en Eloise Martin getuig graag hoe 
hulle lewens as gesin heeltemal verander het sedert 
hulle die leiding van ’n kerk ontvang wat direk by 
hulle betrokke is en hulle die vaardighede kon leer 
om óók ’n verskil te 
maak rondom hulle. 

Die direkte gesin is 
geïmpakteer en 
Christopher en Eloise 
het reeds hul ouers en 
ander familielede ook 
betrokke gemaak by die 
kerk. Hulle lewens is 'n 
getuienis van die 
rimpeleffek van die 
Evangelie.

Indien u graag vir Christoper wil nooi om sy 
getuienis te deel of vrae het om te weet hoe om uit 
te reik, kontak asseblief vir Hester du Toit by 
0833024319

Van dwelmbende na kosvoorsiener

14

“World United” in Durbanville ... so word saamgespan!!

Enrique Hermanus (El Shaddai), Tialet Potgieter (Sprouting minds), Carina de Fries (Sprouting minds), Cornelia Owens (Sprouting minds), 
Wynand Marc Seymore-Breytenbach (Durbanville Gemeente)

GEMEENTENUUS

Durbanville
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genoeg om 4 mense vir 'n week te voed. 
Wat sê die mense?
Van die mense wat ontvang het, voel dat dit hoop 
bring, dat daar nie van hulle vergeet word nie. Die 
mense op die plase is veral baie dankbaar, want min 
verspreiders kom by die plase uit. Soms word huis-
werk saam met die kospakkies op die plase afgelewer. 
Ek dink van die kinders het geskrik … maar het die 
kos met liefde huis toe gedra. Die juffrouens is baie 
bekommerd oor die kinders op die plase. Die 
verligting is tasbaar by die mense. 

Is dit spesifiek Christelik – deel julle ook 
Christelike boodskap met uitdeel?
Ons organisasie is gebaseer op Christelike beginsels. 
Ons bid saam en bemoedig mekaar soos Jesus wil hê 
ons moet. Ons gee egter nie net uit aan mense van 
Christelike geloof nie, ons vra nie daardie inligting 
nie. Sonder God se genade sou niks hiervan moontlik 
gewees het nie. Ons het met die eerste paar pakke 
wel Christelike boodskappe ingesit en beoog om dit 
weer te doen.  

Is daar enige oomblikke tydens die uitdeel wat 
uitstaan – enigiets wat dit spesiaal maak?
Die feit dat al ons oornagsessies se mense in nood, in 
basies 4 weke verander het van blote kennisse  na 
vriende. Dit is amazing om te kan sien hoe nie een 
persoon wat ons help selfsugtig optree nie, die doel 
is om mense te voer wat geen opsies oor het nie. Ons 

wil nie hê mense moet dink dit is ons wat “goed” 
doen nie, maar ons bring werklik die goeie nuus dat 
God sorg vir sy kinders deur ons. Wynand het 
vandag gesê dat om vir die plaaskinders te gaan 
uitdeel, was vir hom ’n baie nederige ervaring. Die 
opregte dankbaarheid wat die mense toon, die 
respek wat hulle het vir ons, is ongelooflik. Dit is ook 
ongelooflik om te sien hoe ’n gemeenskap kan 
bymekaar staan in tye van nood. Ons glo opreg dat 
God baie goeie dinge uit hierdie slegte ding gaan laat 
kom.  

Baie mense tydens “lockdown” “worry” net oor 
hulself – hoe voel dit om deel van iets groter in 
hierdie geskiedkundige tyd te wees? Wat beteken 
dit vir julle?
Vir baie van ons maak dit die lewe nou meer 
“bareable”.  Ons is meestal jongmense wat die 
organisasie bestuur, en persoonlik dink Cornelia dat 
mense tussen 30 en 40 baie keer in ’n existentiële 
krisis verkeer. Die vraag “maak dit wat ek in die 
alledaagse lewe doen, regtig saak?” en “is ek 
gelukkig?” Om deel te wees van World United help 
mens om te besef dat ons God se hande en voete is en 
dat ons hier besig is om te bou aan die Ewige 
koninkryk.

By gesê: die logistiek is kompleks en stres ons elke 
Donderdag wanneer ons moet rondry na die ver-
spreiders toe. Ons wil hulle nie teleurstel nie. Ons 
ontmoet so baie nuwe mense en wil hulle nie seer 
maak met valse hoop nie.

  

maar 
dis 

plaaslik. 
Plaaslike 

kerke, plaaslike 
Spar en plaaslike 

NGO's wat met die 
Gemeenskap-leiers 

saamwerk om die kos-
hampers te versprei. Ons wil 

alles deur die gemeenskap vir 
die gemeenskap doen. Die 

gemeenskap moet gedien word deur 
ons. Veral deur die kerk. Veral die NG 

Kerk in my opinie. 

Wat behels dit? – wie skenk almal (borge, 
privaat individue), wie pak en waar uitgedeel?

Die hele skema bestaan uit vier bewegings. 

Donasies
Ons is totaal afhanklik van donasies. R210 maak dat 
mens ’n familie van vier kan voed vir ’n week. Ons 
pak weekliks bykans 420 pakke. Tot op hede het ons 
1 700 hampers uitgedeel. Mens kan op twee maniere 
bydra: By Spar kan mens ’n R10-donasie by jou 
aankope sit. Dit word dan afgetrek van ons rekening 
aangesien ons alles by hulle koop – sonder “mark-
up”. Die tweede manier is om ’n EFT te doen in die 
rekening in. (Die rekening word geadministreer deur 
Durbanville Gemeente se finansiële beampte sodat 
daar verantwoordbaarheid kan wees)  

Verpakking
Die plaaslike Spar (Palm Grove) het met alles inge-
klim om die gemeenskap te dien. Theunis en Graig, 
die eienaars, het groot harte vir die gemeenskap van 
Durbanville. Hulle het vir ons ’n veilige pakplek 
gebied. Dis die area wat in die toekoms ’n Tops gaan 
wees. Daar word al die COVID-regulasies gehand-
haaf om seker te maak dat almal veilig pak. Maskers 
en gereelde “handsanitiser” word toegepas volgens 
streng reëls. Vrywilligers kom uurliks in en pak die 
hampers. Nooit word meer as 8 mense per uur in 
dieselfde spasie toegelaat nie. Die vrywilligers kom 
meestal uit kerke uit en van die vriende van 
Sprouting Minds asook baie jong volwassenes en 
mammas van Hoërskool Durbanville. 

Aflewering 
Daarna word die verskillende hoeveelhede hampers 
na die verspreiders geneem. Hulle is die ware helde 
en heldinne! 

Michelle, Debi, Chris, Lynn en Lucy van Morningstar 
waag dit om uit te deel ten spyte van mense wat 
hulle dreig omdat almal nie hampers ontvang nie. 
Niellie, John, Monica en Cindy versprei in Fisante-
kraal ook onder baie druk. Die mense is honger en 
hulle sit baie keer druk op die verspreiders om eerder 
vir hulle te gee as vir die kinders. Rose en Zimasa in 
Klipheuwel het seker gemaak dat daar geen 
onrustigheid in die gemeenskap is nie. 

Hierdie mense en nog baie ander, is die ware 
gemeenskapsleiers wat opstaan in tye van nood. 

Verspreiding
Op hierdie stadium fokus ons op kinders in 
Klipheuwel, Fisantekraal, Morningstar en die afgeleë          
plaasgemeenskappe van die breër Durbanville. Die 
verspreiders maak lyste van waar hulle aflaai sodat 
ons kan seker maak mense dupliseer nie of gee nie vir 
mense wat nie regtig kwesbaar is nie. 

Wie is almal betrokke? 
Dit het begin met El Shaddai Christian Church en 
Durbanville Gemeenskap deur my en Enrique se 
vriendskap. Niemand het met meer passie ingeklim 
as Sprouting Minds, Spar en Urban Edge nie. Die 
Bron kerk, Tygerberg Gesinskerk, Durbanville-
Bergsig NGK, Caring Network, Lazy Lawns (tuin-
dienste van Vierlanden wat hulle trokkie leen 
aangesien hulle nie mag werk nie), Oak Hill, New 
Day United, Wonlife NGO en dan natuurlik elke 
individu wat ’n donasie maak. Daar is verskeie 
individue wat ook bydrae, so ver as Duitsland en 
Kanada vir ons stuur. Aan die stuur staan die 
volgende persone: Enrique Hermanus (El Shaddai), 
Tialet Potgieter (Sprouting Minds), Carina de Fries 
(Sprouting Minds), Cornelia Owens (Sprouting 
Minds), Wynand Marc Breytenbach (Durbanville 
Gemeente) 
 
Wat is in tipiese kospakkie?
Die balans tussen proteïne, stysel en vette is vir ons 
baie belangrik. Die kos moet ook 'n paar maaltye kan 
maak. Daar is hoofsaaklik mieliemeel, koekmeel en 
gis, olie, geblikte groente, lensies, bone, blikkies vis 
en “bullly beef”, uie, pasta, soppoeier, rys, melk en 
nog ’n paar ander goed. Ons probeer 
ook om vir elke pakkie ’n 
opvoedkudige item in te sit vir 
die kinders. Die pakke se 
inhoud is gebaseer op die 
Wes-Kaapse riglyne van 
wat in so ’n pakkie 
moet kom, sodat dit 
kan voldoen aan 
mense se nutrisionele 
behoefdes. Een pak is 
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van die sopkombuise ontwikkel. Geen sopkombuis, 
wat elkeen deur een of twee vrywilligers bedryf 
word, kan sewe dae ’n week kook en regstaan nie. 
Ten minste een dag ’n week moet die vroue rus. En 
wat doen die honger mense dan? 

Daarom is begin om sopsakkies te verpak. Dit 
bestaan uit ’n mengsel van rys, lensies, “soup mix” 
en sout, wat in ’n sakkie verseël word. Op die 
sakkie word dan die hoeveelheid water wat gekook 
moet word, aangedui, sowel as die verwagte 
kooktyd. Elke soppakkie voed 4 volwassenes.

Die gemeente het entoesiasties by hierdie projek 
ingeskakel. Party het self die bestanddele aange-
koop, terwyl ander die aangekoopte voorraad 
verpak het. Die gemeente kon nie voorbly om die 
bestanddele op ’n sentrale punt af te laai nie! 
Honderde sakkies, elkeen met liefde gepak, party 
selfs met ’n bemoedigende woordjie daarby, is by ’n 
winkel in Plettenbergbaai afgelewer, vanwaar dit 
na Wittedrift vervoer is. 

Hierdie sopsakkies het ook die gemeente en Covid- 
19 subkomitee se “spaargeld” geword. Omdat dit 
droë bestanddele is, kan dit gemaklik gestoor word. 
Die dag wanneer al die ander hulp opgedroog het, 
sal hierdie sopsakkies die laaste bastion in die stryd 
teen honger wees.

Die sesde bedieningsarm tydens die Covid-19 krisis, 
is uiters versigtig geaktiveer. Aangesien alle hulp 
vanuit munisipale, provinsiale en nasionale 
regeringskringe streng volgens Suid-Afrikaanse 
identiteitsnommers geskied het, is gou besef dat 
daar ’n groep mense is wat deur niemand gehelp 
word nie. Die gemeente, in samewerking met die 
subkomitee, het toe na burgers van Malawië en 
Zimbabwe begin uitreik. Kospakkies is stil-stil 
vanuit die kerksaal op Wittedrift aan hierdie mense 
gegee of anders by hul huise in Kwanokuthula gaan 
aflaai. Hulpverlening moes op so ’n manier gedoen 
word dat Xenofobia nie aangewakker word nie

Te midde van ’n verskriklike krisis, in ’n tyd soos 
wat niemand nog beleef het nie, was dit hierdie 
gemeente se groot voorreg om, in die Naam van die 
Here Jesus, hulp en diens in die gemeenskap van 
Wittedrift / Green Valley / Uplands te lewer. 

Soli Deo Gloria!

like mediese personeel en 'n groot span vrywilligers 
bestaan, is geld en kosskenkings vanoor die hele 
land gewerf. Die munisipaliteit het self ’n R1 000 
000 se kospakkies bewillig. Hierdie skenkings is 
pro rata tussen die sewe wykkomitees verdeel. 
Geld wat ontvang is, is aangewend om veral JAM, 
’n baie voedingsryke pap, aan te koop. Dit hoef 
slegs met water gemeng te word en het ’n heerlike 
vanieljegeur en -smaak.

Mettertyd het dit duidelik geword dat die uitdeel 
van kospakkies nie volhoubaar is nie. In 
GreenValley is in totaal 536 kospakkies tydens vier 
uitreike uitgedeel. Weens die beperkte aantal 
pakkies beskikbaar, het dit die subkomitee vier 
weke geneem om aan elke hongergesin ten minste 
een kospakkie te gee. Intussen het dié wat eerste 
gekry het, reeds weer ’n behoefte ontwikkel. 

Daar is toe besluit om sopkombuise in Green Valley 
te aktiveer. Een bestaande en vyf nuwe sopkom-
buise is by die program ingeskakel. Dit was 
wonderlik om te beleef hoe vroue uit Green Valley 
op eie inisiatief vorentoe tree en hul huise en hande 
vir hierdie werk aanbied. Dit was die derde vlak 
van versorging in die gemeenskap, ’n poging om ten 
minste een keer per dag ’n warm ete in elkeen wat 
honger is, se maag te kry. 

Groenteskenkings deur ’n weldoener, die werwing 
van skenkings en fondse deur komiteelede en die 
gemeente se noodfonds het die sopkombuise week-
liks van genoeg voorraad voorsien om te kan funk-
sioneer. Ongeveer 600 mense is per dag gevoed.

Intussen het die gemeente ook ’n vennootskap met 
Helpende Hand van Solidariteit gesluit. Weder-
sydse konsultasie het ’n paar gesinne opgetel wat 
deur die krake geval het. Helpende Hand het die 
gemeente ook baie gehelp om kansvatters uit te sif. 
Groenteskenkings wat via Helpende Hand 
gekanaliseer is, het die gemeente se hulp aan 
lidmate, wat nie kan werk nie, versterk. Dit was die 
vierde been van die gemeente se betrokkenheid 
tydens Covid-19.

’n Belangrike – en steeds voortgaande – projek is 
die vyfde bedieningsaksie: Sop- of “broth”-
sakkies. Die gedagte het rondom die ondersteuning 
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Ons geveg teen honger

GEMEENTENUUS

McGregor

Geraldene van Deventer
Wat ’n wonderlike voorreg om deel te vorm van 
Jesus se hande, uitreikarms, warm glimlag en ’n 
broodnodige kospakkie in hierdie COVID-19 
grendeltyd.

Ons is ’n klein plattelandse gemeente met ’n totaal 
van 95 lidmate, maar ons harte klop vir die werk 
van ons Hemelse Vader, SY Koninkryk en SY 
mense.

Ons vorm deel van twee reeds goedgekeurde 
skemas wat permitte het om in hierdie tydperk te 
mag kospakkies uitdeel en sop aan die behoeftiges/ 
hongeres te voorsien.
 
Ons manier is om hoop en liefde in hierdie onseker- 
tyd te dra.

Chris du Preez
Toe die staatspresident op 23 Maart die aanvanklike 21 dae 
lange grendelstaat aangekondig het, het niemand besef presies 
watter impak dit op die gemeenskap sal hê nie. Uiteindelik 
het dit egter aan die gelowiges van hierdie gemeente ’n 
wonderlike diensgeleentheid gebied, ook in samewerking met 
ander, nie-kerklike partye.

Alhoewel die noordelike bedieningswyk van die gemeente, 
Noorderkruis, meer as net die dorp Wittedrift bedien, vertel 
ons meestal van die dienswerk in die Wittedrift / Green 
Valley / Uplands area. Die rede daarvoor is dat die groter 
Plettenbergbaai kort na die aanbreek van die grendelstaat in 
'n aksiekomitee georganiseer is, met verskillende areas of 
wyke wat onder die sentrale komitee resorteer. Die 
wyksgemeente is spesifiek versoek om by die versorging van 
die Wittedrift / Green Valley / Uplands area betrokke te 
wees. Die oostelike deel van die bedieningsblok het weer 
onder die subkomitee in The Crags ingeskakel.

Wittedrift is ’n klein gemeenskap, met ongeveer 2 200 mense 
wat in die dorp en omliggende plase woon. Die inwoners 
werk meestal in Plettenbergbaai en pendel die 16 km heen en 
weer. Green Valley self huisves ongeveer 600 huishoudings. 
Armoede is ’n werklikheid. Werkloosheid en alkoholisme, 
tienerswangerskappe en dwelmverslawing is bekende 
probleme. 

Uiteindelik, soos die inperking verleng is, is ses stappe/ 
vlakke van nood aangespreek:
Die eerste stap in die gemeente se noodplan was om dadelik 
reëlings vir kospakkies te tref. Dit was veral op medegelowiges 
gerig, lidmate wat weens die inperking nie kon werk nie. In 
samewerking met die plaaslike slaghuis is daar gedurende die 
eerste ses weke van die grendelstaat bykans 'n honderd 
kospakkies deur die slaghuis gepak en in die gemeente 
afgelewer. Lidmate, ook vakansielidmate, het wonderlike 

finansiële bydraes inbetaal om hierdie 
uitreik te finansier. Selfs vreemdelinge 
het fondse en kospakkies geskenk 
wanneer hulle van die projek verneem 
het.

Die tweede vlak van diens het 
ontwikkel vanuit die uitnodiging om, 
saam met ’n groepie vrywilligers uit 
die gemeenskap, die plaaslike tak of 
wyk van die Covid 19 Relief Effort te 
aktiveer. Vanuit die sentrale Covid-19 
komitee in Plet, wat uit verteenwoor-
digers van die munisipaliteit, plaas-



Dis nie aldag maklik om in hierdie grendeltyd voort 
te gaan met jou bediening nie, veral nie as jy beperk 
word ten opsigte van kontak met ander mense nie. 
Arbeidsbediening se dienswerkers en vrywilligers het 
natuurlik nie op hulle laat wag nie en dadelik planne 
begin maak.

In Mosselbaai het twee van ons vrywilligers, Annette 
Strydom en Yolandè Kotze, hul sangbediening begin 
gebruik om mense tydens die grendeltyd te 

bemoedig. “Sang raak mense emosioneel 
en maak die seer oop – op so ’n wyse 
kry ons ’n geleentheid om mense te 
bemoedig,” verduidelik Annette Strydom. “Ons 

het die afgelope tyd in verskeie plekke sangbediening 
gedoen soos by die OK Minimark, Foodzone en 
Nedbank. Van die personeel het uitgekom en saam 
begin lofprys en dans.”

In die  het ’n Helderberg-kom
oud-hulpwerker, Gert Berning, 
weer betrokke begin raak en 
weer weekliks wonderlike 
geestelike boodskappe aan ’n baie 
groot groep mense begin e-pos. 
Letitia en Jan van den Berg het 
gereël dat Gert se boodskappe 
nou ook weekliks aan al die 
Arbeidsbedieningshulpwerkers gestuur word. Hulle 
sorg dan dat dit na die besighede wat geestelik deur 
hulle bedien word, ge-epos word. Die eienaars of 
bestuurders word dan versoek om 'n verantwoorde-
like persoon aan te wys om die boodskap voor te lees 
in die tyd wat die hulpwerker die besigheid sou 

besoek. Jan het ook vir al die hulpwerkers laat weet 
dat hy bereid is om telefonies traumaberading te 
doen vanuit sy tuiskantoor.

Nog ’n wonderlike nuwe hulpmiddel wat deur een 
van Arbeidsbediening se geestelike werkers, Jaco 
Leeuwner, ontwikkel is, is die  wat Let's Talk-toep
ondersteuning aanlyn gee. Dis ’n bedieningsapp wat 
ondersteun word deur aanlynplatforms soos 
WhatsApp, Facebook, Mailchimp, ens. Verskeie 
mense wat pastorale sorg benodig, word dan deur sy 
vrou, Sandra, opgevolg. Die toep (app) bevat 'n werk-
plekgebeds- en ondersteuningslyn wat elke Maandag 
en Dinsdag verskillende tydgleuwe vir mense bied 
om aanlyn te gaan wat gebed en berading benodig; 
Woensdae word verskeie musiekkunstenaars se 
musiek gespeel en op Donderdae en Vrydae sorg Ted 
en Barbara Coulson via hul -program Business Contect
vir die uitsending van bemoedigende klankopnames; 
op Saterdae en Sondae bied  The Bible Project
Bybelonderrig aan deur animasie-uittreksels uit die 
Bybelboek.

Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir 
meer inligting.

Arbeidsbediening se kreatiewe grendeltydplanne

Annette Strydom besig met haar sangbediening

Gert Berning

12 The Homesteads

h/v Bowlers & St John | Durbanville 7550
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T 021 975 9648 | F 021 976 5032
20

Wat jy vryelik 
ontvang en 
uitdeel, bring 
vreugde aan ander

So vind wonderwerke by UITSIG plaas
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Liana Beeton
Ek deel graag onderstaande oor die klein projek wat 
hier in ons gemeente net 3 dae voor Moedersdag 
plaasgevind het.  

Annelise Wiid het in haar boekie “Abjater is ’n 
Kuierkat”, geskryf:

“Here, maak my sommer net ’n 
‘houspyp’ – wat tevrede is om dag na 
droë dag, net ’n kanaal te wees vir U 

strome van Lewende water.”
Wie het ooit gedink Covid-19 gaan in 2020 dit 
opnuut kom onderstreep!

Deur ’n jarelange vriendin, Ammie Olivier, betrokke 
by Ruyterwacht Dienssentrum het op kort kennis-
gewing ’n versoek gekom vir hulp met hul Moeders-
dagprojek, want Covid-19 het Moedersdag so ietwat 
op die agtergrond geplaas. Al wat hulle wou doen, 
was om ’n alledaagse koekie seep in ’n waslappie 
toegedraai vir 183 vroue met Moedersdag te gee.

Covid-19 het reeds mense in ’n 
ekonomiese drukgang. Mens 
voel eintlik laat hierdie net 
verbygaan. Hoe kan reeds 
vuisvoos-mense nog verder 
gevra word vir hierdie bydrae.

Soos altyd het ek net geweet ek 
is die Here se ‘houspyp’. Al wat 
Hy verlang, is ’n kanaal 
waardeur hierdie info vloei. Ek 
moet erken dat ek gedink het 
deur hierdie info sal ons met 'n 
gedeelte van die benodigde 
pakkies kon help. Wat 'n 

wonderlike Covid-19 verrassingspakkie het gebeur ... 
God laat daardie info wat gevloei het, soos die 
weduwee se kruik, gevul word!

Binne twee dae seën God die projek met 221 mooi 
opgemaakte pakkies en genoeg waslappe en sepe vir 
nog 34 pakkies! Beursies gaan oop en ’n bedrag 
kontant asook EFT's gebeur.

Vyf bokse sampioene, ’n boks naartjies en ’n krat met 
koffie, rys en ander items,  land so tussen alles deur.

Almal se stom staan stil:

“God, U het opnuut bewys 
ons dien ’n God van wonders.”

U het deur ’n kring van vriende, gemeentebestuur en 
gemeentelede van Bellville Uitsig gewerk om die 183 
vroue te bedien met u goedheid. U het ook die 
bestuur van Ruyterwacht Senior Sentrum se hande 
versterk wat reeds onder geweldige druk was met 
etes, sop en kospakkies uitry op 'n daaglikse basis.

Daar is selfs ekstra fondse vir ander aankope in 
hierdie Covid 19-uitdaging.

Watter heerlikheid dat U opnuut ook ons, as gewers, 
se geloof versterk het deur ’n koekie seep en ’n 
waslap.”
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