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et die groet van ons Interaksie is dit geregverdig om so bietjie in die argiewe 

Mte gaan delg het. Om vir oulaas bietjie terug te stap op die spore wat 

Interaksie met die Vrouediens/Vrouebediening, met verskeie voorsitters en 

UK-lede, met verskeie redakteurs, skrywers en ander betrokkenes, gestap het. Dis 

onmoontlik om aan elkeen en elke saak deurdringend aandag te gee, maar ons het tog 

probeer om ‘n klompie herinneringe af te stof en met ons vroue te deel. Daar is verseker 

nog mense wat deur die jare bydraes gelewer het, maar agv. verskeie redes kon ons nie 

almal akkommodeer nie.

Dit was vir my ‘n groot voorreg om vir 13 jaar redakteur te wees van Interaksie. Om ‘n tyd 

in die Vrouebediening te beleef van geweldige skuiwe en veranderings, van ongemaklike 

besluite, van groet en hello sê vir mense. Deur die jare het ons gepoog om in voeling te bly 

met ons sinodale gebied se vroue, om die veranderinge in struktuur en fokus te 

kommunikeer, om aan te pas by die nuwe sosiale media en om nuut te bly dink.  

In die Vrouebediening het baie groei plaasgevind. Van die eerste Vroue Zendingbond tot 

waar ons vandag is, het nie sommer net gebeur nie. Baie dink en beplan en onderhandel 

was deur die jare die UK se grootste uitdagings. 

Ek het ‘n klompie oudvoorsitters en UK-lede gevra om vir ons ‘n bietjie van hul tyd by die 

Vrouebediening te vertel. Ek hoop hierdie vertellings bring ook mooi herinneringe vir dié 

wat deel daarvan was. 

 Ek wil graag dankie sê vir elkeen saam met wie ek in die UK kon werk. Vanaf Jeanne, 

Madelein, Aletta en Esther wat van my eerste kennismaak met die bediening, my welkom 

en tuis laat voel het, tot waar ons vandag staan met Ankia en Riana. Ja, elke voorsitter, 

bestuurder, redakteur, sekretaresse, skrywer, gemeentevoorsitter skriba wat deel gevorm 

het en saamgewerk het om kwartaal na kwartaal die Interaksie te help bou. Sonder julle 

sou ek dit nie kon doen nie.  

Ook my span hier by die kantoor, Anne-Marie en Leigh-Ann wat met nuwe idees en 

groot kreatiwiteit ons Interaksie altyd  ‘n trots-tydskrif gemaak het. Baie dankie julle.

Mooi loop en onthou volg ons op sosiale media.

37 jaar se dankie ...

Mariëtte Steyn

REDAKTEUR
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 Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: 

VROUEBEDIENING

Met die laaste Interaksie breek die einde van 'n era aan.  Die eerste skakelbrief van die destydse 

Vrouediens van die NGKerk in SA (Wes-Kaapland) verskyn in 1981 en in 1984 word hierdie 

skakelbrief die Interaksie gedoop. Die Interaksie is hierdie jaar 37 jaar oud. Ek is seker vir baie van 

julle is sy 'n getroue vriendin wat julle lewens oor baie jare verryk het. 

Ek is maar 'n kort tydjie deel hiervan. Die vraag wat in my hart leef is: Wat sê 'n mens aan die einde van 37 jaar? 

Dalk wonder julle hoekom ons besluit het om nie 

voort te gaan met die Interaksie nie. Dit was nie 'n 

besluit wat die Vrouebediening ligtelik geneem het 

nie, alhoewel dit al vir die afgelope paar jaar dikwels 

in gesprekke opgeduik het. Die afgelope 5 jaar het 

die oplaag per uitgawe omtrent met 'n 1000 kopieë 

gedaal. Vir 2020 het die oplaag na minder as 300 

gedaal. Die Vrouebediening het 'n groot deel van die 

uitgawes vir die tydskrif geborg om dit bekostigbaar 

te maak, maar ons moes egter ook die realiteit in die 

Die einde van ’n era ...
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oë kyk en die moeilike besluit neem om nie meer die 

Interaksie uit te gee nie. 

Dit beteken darem ook nie dat ons glad nie meer met 

julle gaan kommunikeer nie. Ons gaan maandeliks 'n 

elektroniese nuusbrief uitstuur aan gemeentes. Dit sal 

ook op ons facebookblad en webtuiste beskikbaar wees 

(www.vroueweskaap.co.za). 

So wat sê 'n mens na amper 4 dekades? Ek sou graag 

wou hê dat ons hulde bring aan al die medewerkers oor 

die jare, deur INTERAKTIEF te leef. Wat bedoel ek 

hiermee? Wel ek dink ons moet elke geleentheid 

aangryp om oor grense te beweeg, alle mense te omarm, 

voete te was en regop te staan.  

Met ons interaksies moet ons ruimtes skep wat veilig 

en waagmoedig is. Ruimtes waarin ons glo dat alle 

mense gelykwaardig na die beeld van God geskape is en 

daarom met gelyke respek en waardigheid behandel 

behoort te word.  Ruimtes waarin ons saam weeklaag 

oor die afmetings wat geslagsgebaseerde geweld in ons 

land aanneem. Ruimtes waarin ons saam feesvier en 

ander kere saam ons skuld bely.

Ek wil ons getroue lesers en 

ondersteuners van die Interaksie 

uitnooi om steeds 

saam met ons verder te reis. 

Ons het nie 'n harde kopie Interaksie 

nodig om 'n lewe van 

INTERAKSIE te leef nie.
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Vroue was nog altyd, en is steeds, my hart se punt. 

Vroue is dapper en hoopvol en blymoedig en het die 

vermoë om aan te hou te veg. Teen siektes, vir hulle 

mans en kinders, vir hulle kerk. Hulle skroom nie 

om hulleself op te offer vir 'n saak wat hulle na aan 

die hart lê nie. Dis wat die Vrouebediening nog 

altyd verteenwoordig het.

Gedurende die tyd wat ek betrokke was, het ek 

gesien hoe daar verandering binne die Vroue-

bediening kom. Ek het bewusgeraak dat vroue diep 

binne-in 'n behoefte het om saam te wees. Hulle het 

ook 'n diep begeerte om saam nader aan hulle 

Skepper te kom, Hom beter te leer ken, Hom toe te 

laat om hulle te vorm en te slyp. Dis wat ons droom 

is, om vroue daarmee te ondersteun.

Ons persoonlike kontak met vrouediensgroepe was 

aastes en totsiens te sê, is altyd hartseer. Die 

Llaaste jaar moes ons afskeid neem van baie 

dinge sonder dat ons tyd gehad het om 

behoorlik totsiens te sê. Dis net weggeruk uit ons 

lewe.

Ons is dus bevoorreg om afskeid te neem van ons 

geliefde Interaksie. Ek hou van gedrukte leesstof in 

my hand, hetsy dit 'n tydskrif of boek is. Niks kom 

daarby om 'n nuwe tydskrif rustig deur te blaai of 

die reuk van 'n nuwe boek in te asem nie. Maar 

dinge verander en een van die karaktereienskappe 

van mense wat oorleef, is om verandering te kan 

hanteer. MAAR nie om dit net tandeknersend te 

verdra nie, maar om dit te omhels en die beste van 

die nuwe te maak.

Ek is so ses jaar betrokke by die Vrouebediening. 

VOORSITTER

Riana Furniss
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elke keer baie spesiaal. Om te sien hoe hulle saam 

die Here dien, maar ook verskil van dorp tot dorp. 

Daarmee sal ons wil voortgaan. Die Interaksie se 

foto’s en berigte daaroor sal ons egter mis.

Saam groet ons vandag die gedrukte Interaksie en 

sê dankie vir die plek wat dit oor baie jare, as 

kommunikasiemiddel in die Vrouebediening, gehad 

het. 

Kom ons omhels ook saam die nuwe en vertrou 

Vader dat dit van krag tot krag sal gaan.

ONS 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

Melissa Hoffmann
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Goue jare

Van Toeka tot Nou

AKSIE
ie Vrouediens (vroeër Vroue-Aksie) het in 1983 tot stand gekom. Met die jare het ons Daangepas en vernuwe, maar die kern, die belangrikste het gebly: Ons is steeds Christenvroue 
wat deur die kruis van Jesus Christus een is, familie is en ons wil steeds elke vrou se hart 

aanraak.

Op 18 November word die Vroue-Aksie gebore en die eerste Interaksie Jaargang 1 no 1 verskyn vroeg 
in 1984. 

Van die begin af was Interaksie ‘n skakelbrief wat die brug tussen die Sinodale Komitee van die 
Vroue-Aksie en die vroue in gemeentes gevorm het. Daardie jare was Christenvroue in 237 
gemeentes verspreid.

1983

 Die eerste Sinodale Vroueaksie word verkies.

Hierdie jare is gekenmerk deur verskillende fasette waar vrouelidmate die werk van die Here op 
baie terreine verrig het. Die diensgroepe het afgebakende terreine geskep waar diens gelewer kon 
word op die nodigste plekke. Talle projekte is so aangepak. 

Jaarliks is Ringsbyeenkomste gehou en elke vier jaar ‘n Sinodale Byeenkoms waar vroue kon 
hande vat en saamwerk.
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1993, NOVEMBER
Interaksie 1993: 4 verskyn as 

gedenkuitgawe vir 10 jaar 
sedert Vrouediens totstand 

gekom het.

Die boekie
 Liewe Vriendin 

word uitgegee ter 
herdenking van           

10 jaar.

1994, JANUARIE
Interaksie 1994: 1 kondig die Jeugkommissie se 

Gesinsjaar aan.

Vrouediens Wes-Kaapland skryf oor 
Kommunikasie in die huwelik.

Lees en Skryfkursusse vir huishulpe vind sy 
oorsprong in Noorder-Paarl.

Die jaar staan ook bekend as ‘n jaar waarin          
daar baie gefokus word op VREDE.

1996, 
September 

Daar word o a naald-
werkklasse deur 15 

Wes-Kaapse vroue in 
Makatini en Msinga 

aangebied 
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1996, Februarie 
Projek Omgee maak praktiese betrokkenheid moontlik

90’s

1998, Mei
Die Sinodale Kommissie vir Vrouediens 
van die Wes-en Suid-Kaap stal tydens 
hul jaarvergadering 100 tafeldoeke met 
skrifverwysing in Chichewa, uit.  Dis 

geskenke, gemaak deur gemeentes, aan 
Vrouedienstakke in Malawi.

1999
Hester Louw word gekies 

as sektretaresse by die 
Sinodale Konferensie
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00’s

2003, FEBRUARIE
Kantoor trek na Bellville

2001
 Sinodale Kommissievergadering

op Kleinmond 

2001
Geboue vir Vroue-projek

Vigssentrum in 
Hugenote Kollege, 

Wellington Vrouediens 
begin Emmers 

van Hoop-projek 

2003
Naamverandering na

Bediening aan Vrouelidmate

8
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2003 
Sinodale byeenkoms 

2007, MEI
ABC-projek sorg vir berge Bokse vir Buksies 

by Sinodale byeenkoms

Volwasse 
Geletterheid

vloei uit 
ABC-kursus

Villa Ulongue kry sy nuwe ambulans 
waarvoor die Vrouelidmate meer as 

R60 000 ingesamel het.

2006, FEBRUARIE    
ABC-Projek skop af
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Aan die einde van 2007 kyk ons terug 
oor redes vir die ABC-projek?

In Interaksie 2007:4 skryf Ilsa van Schalkwyk 
oor die selfwaarde van mense 

as die rede hoekom ons as kerkvroue 
ons met geletterdheid bemoei:

2009
Interaksie kry 

nuwe gesig

2010
Ons nuwe webwerf sien die lig!

2011, 
FEBRUARIE

10’s
Volwassegeletterheidsprogram

word deur Hilde Liebenberg 
saamgestel

10
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2012
GROOT HERSTRUKTURERING

Ons skuif Stellenbosch toe

Vrouediens verander 
van naam na

VROUEBEDIENING

Vrouebediening word deel van Communitas

2011, 18 MEI 
Sinodensittingbesluit 
dat nuwe pad nodig is.

COMMUNITAS
iziko lokucetyiswa kwamabandla
netwerk vir gemeentebediening

CHRISTUS

AKTIEF VIR

ELKE VROU

2013
Ons Interaksie lyk nuut!!

2012, NOVEMBER
Vir die eerste keer hou Vrouebediening

’n Bederfdag (by Mangwanani, Zewenwacht)
vir predikantsvroue wat meer as 
20 jaar in dieselfde gemeente is.
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2013
Begeleiers word deur Nico Simpson
opgelei om Geloofsreis aan te bied

GRABOUW

Vroue-met-vlerke 
fokus op mekaar en op God

2013
Gemeentes opgewonde oor 

VROUE MET VLERKE

2014
Geloofsreisaanbiedings kring uit

deur die sinodale gebied

Vroue

 met Vlerke

2016  
Ons skop af met Roadshows

om by gemeentevroue uit te kom

to 
to Be

OR NOT
Be...

2015
Antoinette tree uit en Ankia du Plooy 

word nuwe voorsitter .

VROUEBEDIENING 
Wes-Kaapland

2016
Vrouebediening kry ‘n nuwe logo

2016
Na amper 23 jaar groet 

Esther Blackaller

      Ons groet 

    vir Esther

2015
FACEBOOK blad 

word geskep
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2018
ONS VERLOOR ‘N GOUE STER

Annelise Wiid skielik oorlede

Sy het God se Woord goed verstaan,
want sy het God se hartklop teen haar wang gevoel ...

2017 ROADSHOWS

2019
Ons eerste retraite by Wellington se 

Andrew Murray Spiritualiteitsentrum.

2019
Droogte laat 

mense handevat

Bonnievale Durbanville

Mosselbaai

Paarl

Kangovallei

Plettenbergbaai

Langebaan

Suid-Kaap 

Caledon

13

2019 
’n Uitreikjaar 
vir gemeentes
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ook aan my 'n spreekbeurt gegee het. Die 

presidentsvrou, mev. Banda was ook teenwoordig 

en baie mooi bande van welwillendheid is daar 

gesmee.

Tydens my dienstyd by die Vrouediens was ek ook 

voorsitter van die Minnie Hofmeyr Kollege-raad in 

Worcester waar jong mense as maatskaplike 

werkers opgelei is om in daardie jare veral in die 

bruin gemeenskappe te werk. Ons Vrouediens het 

die studente se studies gesubsidieer en elke keer 

wat ek daar besoek afgelê het of vergaderings gelei 

het, is ek met groot dank ontvang. Toe daar later 

sprake gekom het dat hierdie Kollege sou sluit, het 

ek voorgestel dat die Hugenote Kollege in 

Wellington, sowel as die Universiteit van 

it was vir my so 'n groot voorreg om vir 'n 

Dtydperk voorsitter van die Vrouediens te 

kon wees.

As ek so vinnig terugdink aan my dienstydperk in 

die Vrouediens (wat vir my so na aan die hart gelê 

het), kan ek enkele aksies en hoogtepunte onthou. 

Ja, dit was ‘n tyd van Diensgerigtheid. Met ons 

diensgerigtheid na buite, het ons hulp verleen waar 

dit ookal nodig en moontlik was:

Ek noem o.a. van ons ondersteuning aan die 

Magdalenahuis vir ongehude moeders waar ons 

hulp met meubels verskaf het sodat die meisies 

gerieflik en gemaklik vir enkele maande daar kon 

vertoef.

In daardie tyd het ons ook bewusgeword van baie 

nood in ons buurland, Malawi, waar daar veral 

groot behoefte aan hospitaaltoerusting was. Dinge 

soos medikasie, beddegoed en wat meer.  

Daarom het ons vrouens en gemeentes hier plaaslik 

en elders in Suid-Afrika aangemoedig om voorrade 

te skenk. Die reaksie was so oorweldigend dat 'n 

treinvrag mediese voorrade en ander hospitaal-

benodigdhede na Malawi gestuur is. Daarop het die 

vroue van Malawi my genooi na 'n geleentheid waar 

hulle hulle dank betuig het, gevra het dat ek die 

dank aan ons mense in Suid-Afrika sal oordra en 

Leiers deur die jare ...

Ons het ‘n klompie oudvoorsitters, redakteurs en kantoorpersoneel gevra om van hul ervaringe, 
uitdagings, projekte, transformasie, ens. by die Vrouediens/-bediening te vertel:

Annetjie du Toit
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Stellenbosch, genader moet word waar die meisies hulle 

studies kon gaan doen of voortsit en voltooi. Dit het wel 

gebeur en talle jongmense is van laas-genoemde 

instansies af uitgestuur om waardevolle werk in hulle 

gemeenskappe tegaan doen.

My herinneringe aan die 10-jarige feesvieringe van die 

Vrouediens se bestaan, is nie meer so helder nie. Ek 

onthou dat ons Vrouedienste in gemeentes aange-

moedig het om in hulle eie gemeentes feesgeleenthede 

in te rig. Ons het toe ook 'n groter, gesamentlike 

feesviering hier in die Strand gehou waarheen ons die 

vroue in ander gemeentes genooi het. Dit was 'n 

heerlike daglange geleentheid waar ons o.a. heerlike 

gebak gehad het, waarvan my dogter die resep uit 

Amerika gebring het! (Resep is nog by my beskikbaar!)

Wat vir my uitstaan van my dienstydperk as voorsitter, 

is dat die Here dit daardie tyd sterk op die hart gelê het 

om baie aandag te gee aan die rol van die vrou in die 

kerk. Ek het met ons bestuurslede dikwels gesprekke 

gevoer en daarop klem gelê oor hoe die vrou haar 

Godgegewe talente meer kan en moet aanwend, nie net 

as vrou en moeder nie, maar veral wat haar rol in die 

kerk betref. Dit was vir my belangrik dat die vroue (en 

ook die manne!) sou besef dat die vrou 'n gelykwaardige 

rol saam met die man in die kerk het. 

In hierdie verband het ek dikwels gereis en 

vrouedienste toegespreek, kursusse aangebied oor 

persoonlike geestelike verryking en oor die belangrike 

en onontbeerlike rol van die vrou in die kerk. Hierdie 

sake het ook ter sprake gekom by die aantal lekker 

kampe wat ons as Vrouediensbestuur gehou het om 

mekaar beter te leer ken, en om benewens admini-

stratiewe sake, baie aandag te gee aan ons geestelike 

verryking en ons rol en verantwoordelikhede in die      

kerk – gelykwaardig naas die man.

Mooi wense vir julle!

 

Laaste Minnie Hofmeyr Groep studente!! 1993



16 INTERAKSIE            2020

et die versoek om iets vir die laaste 

MInteraksie te skryf, laat julle my nou 

darem ver terugdink! Ek kan ook nie so 

mooi al die datums en goed onthou nie! Kobus en 

ek was eers saam in die VGK, op Zithulele waar ek 

betrokke was by die Manyano en het in 1973 na 'n 

NG gemeente in Parowvallei geskuif waar ek 

sommer by die Vrouediens van destyds moes inval. 

Toe, in ons volgende gemeente, Stellenberg, was dit 

Vrouesendingbond en toe smelt die twee saam.

So het ons die Vrouediens in Stellenbosch Sentraal 

gekry. Eers het ek as verteenwoordiger vir 

Getuienis betrokke geraak by die sinodale komitee 

in omtrent 1990 en toe in 1996 tot 1999 as voorsitter 

van Wes-Kaap, wat beteken het ek moes ook op 

die AKV dien. Ek het myself nooit as een wat op die 

“stoele” wou sit, gesien nie en weet ook nie hoekom 

ek daar beland het nie!  Maar die Here het ‘n plan 

gehad.

 

In my soeke na stof vir hierdie Interaksie, ontdek 

ook nou Kerkbodeberiggies en foto’s van die ou 

tannies en Interaksies wat nog R8 per jaar gekos 

het!  Ek onthou nou ook weer die tafeldoekprojek 

waar ons gemeentes hier vir die gemeentes in 

Malawi tafeldoeke geverf of borduur het vir hul 

Chikwirizano vrouebyeenkomste.

 

Liefdegroete en sterkte

Louise Koch

Louise Koch 
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bv Emmers van Hoop vir die vigslyers, Mobiele kliniek vir 

Vila Ulongue, Jeugwerkers vir Makatini, klere vir 

Kwazulu-Natal kleuters, Badisa Kleuterskole, Bokse vir 

Buksies, Geldelike hulp vir Ervaringsleerkampe. Die 

projekte het steeds voortgegaan. En dan die talle 

Vrouekampe wat meestal deur wyle Annalise Wiid 

gefasiliteer is en wat vir duisende vroue met wonderlike 

geestelike gawes toegerus het. Hoe geseënd was dit nie!

Annalise was so siek by die Biedouwkamp, dat sy die 

hele pad in die kombi, met bekwame bestuurder Esther 

Blackaller, gelê het en amper nie eers geroer het toe 

Esther ’n slang in die pad moes trotseer nie!  

Daar was ook genoeg humor en pret op die reis. Dit was 

vir my baie belangrik om persoonlik by die vroue op die 

Jeanne Cillié  

en dag, lank lank gelede het ek in ‘n oomblik 

Evan waansin gedink dit sal baie “cool” wees om 

eendag die voorsitter van die Vrouediens van 

Wes- en Suid-Kaapland te wees ... Ek het amper die kar 

omgegooi toe ek besef wat ek gedink het en die gedagte 

vir ewig, so het ek gedink, weggebêre. (Miskien was dit die 

snyerspakkies en die pêrels wat my sinne verdoof het!!!!)

Tot in 1999 …

Louise Koch se termyn as voorsitter sou toe eindig en 

ek was houtgerus, want ek het voltyds by ‘n 

verbeteringskool gewerk en as werkende vrou sou ek 

dit nie kon doen nie ... Uitgesorteer. 

Here, baie jammer, ek glo U sal die regte persoon 

voorsien. En toe sluit die departement die skool 

summier einde April 1999 en daar misluk my hele 

betoog.

Tannie Margie Smuts, legendariese predikantsvrou, het 

eendag vir my gesê: 

“As jy gewillig is, 

sal die Here jou bekwaam” 

en daaraan het ek vasgeklou, want na die aanvanklike 

skok het ek besef dat die Here my wou gebruik in sy 

Diens. En watter verrykende ervaring was dit nie! Met 

uiters bekwame dames in die kantoor, het hulle my 

gehelp en my take baie vermaklik. Wat soos ‘n berg 

voor my gelê het, was een van die mees vervullende tye 

in my lewe. 

Ek onthou die tientalle projekte wat aangepak is deur 

die vroue in feitlik al die gemeentes: In 2005 was daar 
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platteland uit te kom, hulle in die oë te gaan kyk en 

dankie te sê vir hulle ywer en entoesiasme vir die 

Here se werk. 

So het ek en Madelein Gerber, uitvoerende 

beampte, een keer ‘n toer na die verste gemeentes 

onderneem en aangedoen by Riana Vosloo en die 

groepie vroue van Klawer. Nadat ons die amptelike 

sake afgehandel het en voordat die tee bedien is, het 

ons hande gevat en Riana het vir die oudste en 

seker wysste tannie, gevra om te bid. Haar 

eenvoudige, maar in-die-kol-gebed, sal my altyd 

bybly:

“Ag Here en soos U                              

die ou eenvoudige geel snotbelletjies 

in die grond geanker hou op die 

barre aarde, hou asseblief                 

die twee dames van die Kaap ook 

stewig geanker in U. Amen.”

Wat ‘n belewenis!!!!
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Daar is 'n Afrika-spreekwoord wat sê: 

“As die ritme 
van die dromme verander 

moet jou danspassies aanpas”.

n die vroeë jare na 2000 was die Vrouediens se 

Igrootste UITDAGING om by veranderende 

omstandighede aan te pas. Die bevordering en 

finansiering van Sendingwerk was vir jare die hoof- 

fokus van die Vrouediens. Duisende rande is via die 

Vrouediens Hoofkantoor, namens die Vrouediens, in 

gemeentes na verskillende werksaamhede van die 

kerk binne- en  buitelands (sendingprojekte in 

Afrika) gekanaliseer. 

Die herbesinning van gemeentes in terme van hulle 

roeping, groter betrokkenheid van vroue in 

gemeentelike/ breër kerklike strukture en 'n groter 

bewustheid van plaaslike nood het 'n klemverskui-

wing tot gevolg gehad en op die werksaamhede van 

die Vrouediens geïmpakteer. Bydraes  vir Sending-

werk en ondersteuning aan ander werksaamhede van 

die Kerk via die Vrouediens en bydraes om die 

Vrouediens Kantoor in stand te hou het sodanig 

afgeneem dat personeel verminder moes word en 

daar nuut gekyk moes word oor die pad vorentoe.  

Daar is baie gebid, vergader, gepraat, velle papier vol 

geskryf, en kilometers afgelê na gemeentes om 'n 

nuwe visie en missie te formuleer en te kommuni-

keer. Die kommissie vir Vrouelidmate is gebore met 

'n nuwe logo en 'n webblad.

Op 'n ligter trant - by die Kantoor vir Vrouelidmate 

moes ons ook die sente of liewer die vierkante meter 

begin tel. Ons het oor 'n tydperk van twee jaar twee 
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keer in dieselfde gang getrek om by die mees 

bekostigbare kantore tent op te slaan! Ons moes 

inderdaad ons danspassies aanpas! Alle dank aan die 

Here wat ons op hierdie moeilike pad wysheid en 

leiding gegee het.

• SPESIALE ONTHOUGOED ~ Daar was 'n nuwe 

fokus op die geestelike bemagtiging en -onder-

steuning van Vrouelidmate deur VROUEKAMPE 

wat ons oral in die provinsie aangebied het:  

Franschhoek, Wellington, Hartenbos, Strand-

fontein, Beaufort-Wes, Victoria-Wes, Bettysbaai, 

Oudtshoorn en nog meer. Annalise Wiid het ons 

eerste kamp aangebied en daarna elke jaar een. Sy 

het 'n geestelike basis gelê waarop daar gebou kon 

word en ons geïnspireer met haar musiek. Elkeen 

van hierdie kampe was uniek in terme van onder-

werp en aanbieder en ek glo dit het besondere 

geestelike waarde vir elke vrou gehad.

• SPESIALE PROJEKTE soos Emmers van Hoop, 

Bokse vir Buksies en die Geletterheidsprogram vir 

Volwassenes wat Bedieninge vir Vrouelidmate se 

fokus op plaaslike nood gevestig het en vroue plaas-

lik betrokke gemaak het. Vroue het elke keer met 

entoesiasme en kreatiwiteit ingespring, ’n unieke 

karakter daaraan gegee, dit nommerpas te maak.

• Die aankoms van die nuwe INTERAKSIE by die 

Kantoor was altyd vir my en Esther spesiaal. Ons het 

alles gelos, dadelik 'n boks oopgemaak, die reuk van 

die nuwe tydskrifte ingeadem, die buiteblad 

bewonder, elkeen 'n tydskrif geneem en van voor tot 

agter sit en lees. 'n Groot dank aan Mariëtte en haar 

personeel vir hulle toewyding wat oor soveel jare die 

harte van vroue en hulle dienswerk in gemeentes 

vasgevang en gekommunikeer het. 

• VROUE wat my pad gekruis het - uniek geskep, 

geesvervuld, gehoorsaam 

aan die Here, sterk geeste-

like leiers, innoverend, 

entoesiasties, opofferend 

en vreesloos.  Julle waarde 

is ver bo die van korale.

Madelein Gerber 
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Liewe vriendinne

Jinne, nou moet ek ver terugdink. By die eerste 

Vrouediens vergadering wat ek bygewoon het, 

Stellenbosch-Noord gemeente, word ek gekies as 

voorsitter van Diens van Barmhartigheid, pas 

getroud en ’n volle 21 jaar oud! Later het ek op die 

Sinodale bestuur gedien en lank daarna is ek as 

voorsitter van Vrouebediening Wes- en Suid-Kaap 

verkies.

Voel soos ’n leeftyd!

Om ’n voorsitter van die Vrouebediening te wees, 

was vir my voorwaar ’n uitdaging, maar ook ’n 

voorreg. Alle krediet aan my bestuur saam met wie 

ek kon werk. Ons het stadig maar seker besef die 

Vrouebediening is besig om haar vas te loop in die 

kerk, ons moes haar die heeltyd regverdig en 

verdedig by kerkrade en preidkante. Daar was ook 

die botsende belange en andersdenkendes van 

verskillende generasies in die kerk. Die fokus van 

vroue het begin skuif en stemme het begin opgaan: 

die huisvrou, die werkende vrou, mammas met 

klein kindertjies, die doeners, die denkers ens. In 

die tyd het ek geleer om te observeer en intens na 

mense te luister om hul reg te verstaan. Ek het my 

totaal beskikbaar gestel vir God, myself soms 

afgesonder, Hom onvoorwaardelik ingenooi en Hy 

het my laat deeltjies sien van waar sy Gees beweeg 

in mense. Al wat ek moes doen is:

observe, observe observe!
Ons Vrouebediening is ingenooi deur Communitas 

teenoor wie ons baie dankbaar is. Saam met die 

manne het ons begin nuut dink oor die Vroue-

bediening. Dit was ’n uitdaging!! Die Here was nog 

altyd getrou en in beheer en saam het ons geloofs-

onderskeidend begin soek na waar Hy ons wil 

gebruik in sy Koninkryk. Dit was ’n ontwrigtende 

tyd, moeilike besluite moes geneem word, geen 

resep vir sukses net vertroue op die influistering van die Gees, 

sonder agendas! Ons het met afwagting op God gewag.

Na baie samesprekings en kundige begeleiers het ons 

geloofsonderskeidend die eerste groot stap geneem en ons 

kantoor van Bellville na Stellenbosch geskuif. In die 

ontwrigting word ons fokus geskuif en word ons Geloofsreis 

ontvou. Vroue met Vlerke word gebore en later daarmee saam 

Eva se gebed. (Dit bly vir my so mooi.) Groot dank aan Nico

Simpson wat verstaan het hoe ons vroue dink en ons kon help 

om die geloofsreis te kon uitpak en verwoord. Ons geloofsreis 

het begin met ons gewyde teks Luk 1:26-38 en ons het 

gemeentes begin besoek. Vroue was ontvanklik en hulle het 

roerende Godstories begin deel en daardeur ander vroue 

geïnspireer om deel te neem aan geloofsgesprekke.

Ongelooflik hoe ons die hand van die Here in die reis kon 

ervaar. Generasies se fokus het saam na God geskuif. Vroue se 

vlerke is los gemaak en hulle kon hul passie begin leef en

saam kon ons geduldig in afwagting van God wag ... en nie vir 

God voorskryf waar en hoe Hy met ons moet kontak maak 

nie.

Samesprekings tussen ons en die VGK-vroue het plaasgevind 

ten spyte daarvan dat daar struikelblokke was. Ons het egter 

vriendskaplike geleenthede gereël om mekaar beter te leer 

ken. Ek het persoonlike kontak met sommige vroue gehad en 

daardeur het ons vertroue in mekaar ontwikkel. Communitas 

het bygedra tot verdere gesprekke, en die VGK-Vroue het my 

uitgenooi na hul Sinodale byeenkoms in Wellington om die 

geloofsreis kortliks te verduidelik. Met behulp van ’n tolk kon 

ek kortliks aan die vroue die geloofsreis verduidelik en ek het 

ervaar dat waar God werk, geen verduideliking nodig is nie.

’n Baie bevestigende dag, vir my persoonlik, was toe ons 

September 2014 ingenooi word deur die vroue van VGK, Ring 

Stellenbosch, om die geloofsreis te kom aanbied. Met ons

aankoms was daar reeds ’n heerlike atmosfeer geskep. Ons kry 

toe 45 min. om die aanbieding te doen. In dié tyd kon ek 

Antoinette Muller
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• Ek glo vroue het vlerke!! Ek wil hulle help vlieg! 

Ek wil hul verbeelding oor God bou!

Wanneer God begin fluister, hoor almal! Vroue se 

ervaring van God het my bemoedig en gevul met 

energie. Ek dank God vir al die geleenthede wat ek 

kon kry as voorsitter van die Vrouebediening. Ek 

het in dié tyd my plek en posisie aanvaar: waar God 

my geplaas het en ek leef my passie uit. Ek dink met 

aangename herinnering terug en bid die seën van 

die Here aan die Vrouebediening toe.

Ek is ’n dankbare ouma van 6 pragtige kleinkinders 

en het begin om lammertjies wat ooie weggooi te 

red en nou is ek ’n 

“pastorie skaapboer” 

in Aurora!

Groetnis, gebruik jou 

vlerke en gaan leef jou 

passie!

verduidelik waaroor ons geloofsreis gaan, dat 

elkeen deur God se Gees, direk by God hoor waar 

sy is op haar geloofsreis en dat ons mekaar gaan 

help om dit te hoor. Tyd was later nie meer ’n 

faktor nie!

Ons het mekaar gehelp en dit beleef dat ons reis 

belangriker is as die bestemming; dat die Gees 

nooit klaar is met ons nie; dat die Gees 

verskillend met elkeen van ons besig is; dat daar 

nie een antwoord is wat vir almal pas nie; dat ons 

nie vir mekaar kan sê wat om te doen nie, maar 

slegs saam kan luister en wag op die Here, want

elke vrou verstaan haar eie reis die beste. Ek wil 

ten laaste graag my persoonlike visie wat ek vir alle 

vroue reg oor die land gehad het en nog steeds het, 

met jul deel:

• Ek wil vroue help om Godstories in hul 

gemeenskap raak te sien en ’n geleentheid vir hul 

skep om daaroor te praat.

• Ek wil vroue help om hul unieke rol en bydrae tot 

die koms van die Koninkryk raak te sien en uit te 

leef.

• Ek wil en kan vroue bemoedig en aanmoedig om 

hul vrouwees te sien as opdrag en gawe van God

• Ek wil vroue help om die lewe te geniet en uit 

dankbaarheid die gemeenskap te dien.
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Esther Blackaller
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ie Interaksie het vir soveel jare oor 

Dwerksaamhede, aksies, bedieninge, 

vennootskappe, kampe, geloofs-

groeigeleenthede ens. van vroue vertel of meegedeel.

AGTERGROND

In SA word die eerste aksie vir vroue van die NG Kerk, 

die Vroue Zending Bond (VSB) in 1889 te Wellington 

gestig. Die VSB word 'n sterk aksie en ook ander 

sinodale streke volg kort hierna die Kaap se voorbeeld. 

Die volgende aksies/instansies word deur die 

bemiddeling van die VSB begin:

• Die Kindersendingkrans – vir die laerskoolkind 

(1890)

• Die Medesendingarbeidsters – vir jong meisies 

• Friedenheim – later Hugenote Kollege

• Minnie Hofmeyer Kollege – vir Maatskaplike 

Werkers

• Die Stigting van die Christelike Sustersbond – 

Vrouediens v/d NG Kerk in SA 

Na die Tweede Vryheidsoorlog het armoede en 

ellende gevolg en die sendingverenigings kon nie 

toereikende hulp verleen in die fisiese nood van die 

mense nie. Uit hierdie tyd dateer die ontstaan van die 

bekende barmhartigheidsorganisasies (toe armesorg-

verenigings) nl die Vrouefederasie in Transvaal, die 

ACVV in die Kaap, NCVV in Natal en OVV in die 

Vrystaat. Die sending- en barmhartigheidswerk het 

toe tot 'n mate geskei. Die Vrouesendingbonde het 

onontbeerlike hulp aan die kerk se sendingaksie 

verleen en armsorgverenigings het noodsaaklike 

diens gelewer. 

WAARDERINGSONTHALE

'n Vorige voorsitter van die Wes-Kaapse Vrouediens, 

mev Christerine Hattingh, het reeds in die 1970's die 

Waarderingsonthaal ingestel. Die doel was om 

erkenning en waardering te bied aan predikante wat 

deel was van die Vrouediens Sinodale Kommissie, 

afgetrede VSB sendingdames en afgetrede persone in 

diens van die kerk wat 'n konneksie met die Vroue-

diens gehad het. Hierdie onthaal word steeds jaarliks 

aangebied en die Getuieniskommissie behartig dit 

sedert 2014. 

Ek herroep Rom. 12:11: 

“Moenie in julle toewyding verslap nie, 

bly altyd geesdriftig, dien die Here.”

Hierdie teks weerspieël sigbaar in gemeenskappe, 

dorpe en stede regoor SA waar vroue met 

entoesiasme hul opstandingsdoel uitleef. Dit getuig 

van karakter. Die voorreg om saam met gelowige 



vroue te kon werk (vir 23½ jr), vyf voorsitters en 

bekwame komiteelede, bevestig dat gelowiges die 

werklikhede wat ons almal tref, anders hanteer. 

U lees elders van vrouewerk op soveel gebiede. Ek 

meld graag ook die Getuieniswerk. Die Wes-Kaap se 

Sinode is aan die volgende Sendinggebiede gekoppel: 

Zimbabwe, Malawi, Mosambiek, Msinga en 

Makatini. Ons Vrouebediening het 'n enorme verskil 

gemaak om sendelinge, onderwysers, verpleeg-

personeel, ens. in díe gebiede 

finansieel en geestelik te 

ondersteun. Vrouetoere is 

na die gebiede onderneem. 

Huibrecht McDonald, 

voorheen van Morgenster 

(Zimbabwe), het in 1996 

haar ekonomiese groot-

maat resepte met ons 

gedeel en só het “Sende-

linge se Gunstelinge” 

resepteboek ontstaan. Ons 

het ook ons ander sende-

linge se gunstelinge 

hierby ingesluit. 

Dit was 'n voorreg om gedurende 

1988-1991 in Zimbabwe te kon 

woon en mej Hélène Hugo te leer 

ken. Haar ouers, eerw HC en mev 

Hugo, het die skool vir Blindes in 

Zimbabwe (toe Rhodesië) begin toe die radelose 

moeder van 'n blinde seuntjie, hom by hulle kom 

afgee het om hom van 'n verdrinking deur sy vader te 

red. So het mev Hugo ook vir ses blinde kinders in 

haar klas onderwys gegee, totdat die skool vir Blindes 

op 26/7/1928 geregistreer is. En sý het daarna aan die 

hoof van die opset wat 'n laerskool, hoërskool en 

werkswinkel vir Blindes, gestaan.

'n Groot hoogtepunt was my besoek aan aan Malawi 

in 2011 aan die Vroueskool by Malingunde en Kix-

kleuterskole wat deur AnnaMarie de Klerk begin en 

gevestig is. Ook met behulp van opvoedkundige 

materiaal wat deur Wes-Kaapse vroue saamgestel is.  

Ek het ook op uitnodiging die Malawi 

Vrouedienskonferensie op Nkhoma Sendingstasie 

naby Lilongwe bygewoon en 'n groeteboodskap nms 

Wes-Kaap se Vrouediens oorgedra.

CABSA, die Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika

In die vroeë 1990's was min kennis oor Vigs 

beskikbaar. Die statistiek het mettertyd in die 

volgende jare aangedui dat een uit elke nege 

Suid-Afrikaners HIV-positief is. Die Here 

het 'n las op mev Logy Murray se hart gelê, 

(toe Gemeenskapswerker by die Christelike 

Maatskaplike Raad (CMR) van die Kerk), 

om Christengemeenskappe te help 

mobiliseer in antwoord op hierdie groot 

uitdagings en geleenthede. Haar las het tot 'n 

roeping gegroei. Op 1 Julie 2001 het die 

Hugenote Kollege op Wellington CABSA, die 

Christen Vigsburo vir Suidelike Afrika, begin. 

Die doel was om vanuit 'n 'een-stop' 

verwysingspunt kerke en geloofsgroepe 

te help om as Liggaam van Christus 

gereed te wees om God se liefde prakties 

uit te leef op die terrein van MIV en 

VIGS.

Met die aanvangsjare van hierdie jong 

organisasie was die Vrouediens een van 

die sleutel-vennote wat bereid was om 

die nuwe pad saam met CABSA te stap. 

Daar was spesifieke projekte wat op die Kinderkrans 

gefokus het, verskeie besoeke en optredes tydens 

eredienste, by Vrouedienste en ruim finansiële 

ondersteuning wat altyd krities was vir nie-

winsgewende organisasies. Een van die hoogtepunte 

vir my was die die Emmers van Hoop-Projek. Tydens 

die Sinodale Byeenkoms in Mei 2003 wat deur 360 

persone bygewoon is, het Vrouedienste vanoor die 

breër Wes-Kaapse Sinodale streek, 20l emmers 

gekoop en gevul met skoonmaak- en 

versorgingsmiddels vir tuisversorgers, linne, 

komberse, klere, ens. wat aan 
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tuisversorgingsorganisasies versprei is. Díé 

ruimhartigheid het CABSA instaat gestel om hierdie 

Emmers van Hoop baie wyd in die Wes-Kaap te kon 

versprei. 

CABSA is steeds daartoe verbind om kerkleiers en 

geloofsgemeenskappe op te lei, bemagtig en 

ondersteun om op 'n verantwoordelike manier op die 

MIV pandemie te reageer. Die programme sluit ook 

portuurleieropleiding in vir jongmensse, vroue en 'n 

MIV Plaasprojek wat spesifiek op plaas-

gemeenskappe fokus. 

Ons is ook ten sterkste daartoe verbind om 

geslagsgeweld teen vroue en kinders aan te spreek en 

daarom is ons aktief betrokke by die bemarking van 

die Thursdays in Black-veldtog. 

CABSA is steeds afhanklik van die bydraes en 

gebede van gelowiges en is 

dankbaar vir God se genade en 

voorsiening tot op hede. 

Die grootste geskenk wat 

elke mens kan ontvang is 

hul identiteit in Jesus. 

Dit is nie in onsself 

gesetel of in ons 

prestasies, familienaam, 

of ons seksualiteit nie. 

Dit is gesetel in Iemand 

wat groter as ons is. 

Jesus. Jesus wat by ons 

lewe teenwoordig is 

met twee lewens-

veranderende woorde: 

“Volg My”. 

 Vroue leef juis 

empatie, omgee en 

barmhartigheid uit. 

Ek was bevoorreg om deel te wees van die Vroue met 

Vlerke-projek wat 'n kragtige Geloofsreisgeleentheid 

is waar enige persoon toegerus word om 'n dieper 

vreugde in Jesus te ontdek. 

Vroue is steeds betrokke – met sensitiewe harte en 

diep insig om hul medemens op verantwoordelike 

wyses beter daaraan toe te laat: Om onverskrokke op 

te staan teen onreg en daadwerklik 'n verskil te maak 

en 'verantwoordelike leef' te bewerkstellig, aktief 

deel te neem om die aarde vir ons nageslagte te help 

bewaar en nog talle ander.

Dankie aan elke persoon, 

veral vroue, wat steeds 

hul medemens op die wyse dien.

Jeanne Cillié en Aletta Olivier was van die            

begin 1990's die redakteur van Interaksie.            

Mariëtte, geluk met 'n mooi Interaksie                       

wat jy vir soveel jare keurig voorberei het. 
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Groeteboodskappe 

UK-Lede, skrywers, ens.

Ilsa van Schalkwyk
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y pad as UK-komiteelid 2003 tot 2011 

Mwas vir my 'n heerlike, verrykende 

leerskool. Alhoewel Oudtshoorn ver van 

die Kaap lê, was die UK-vergaderings altyd kreatiewe 

hoogtepunte. Die uitstekende organisasie van die  

onderskeie voorsitters en administratiewe beampte, 

die insiggewende besoeke van die diensterreine se 

sinodale predikante en die energie tussen  

komiteelede, het beslis positief deurgewerk na 

gemeentes se vrouebedieninge.

 

Lank gelede was die Vrouediens se leuse

  “VERKONDIG en DIEN”
en ek knoop my laaste Interaksie-bydrae hieraan:

VERKONDIG

Een van die hoogtepunte vir my was die Sinodale toer 

na Mosambiek, Malawi en Zimbabawe in 2009 met 

12 swart, bruin, Indiër en blanke afgevaardigdes. 

Indringende gesprekke is gevoer en nuwe 

verhoudings is gevorm op die langpad Noorde toe. 

Om saam langs 'n kindergraffie in die Morgenster-

begraafplaas te staan, het ons almal se perspektief oor 

Woordverkondiging in Afrika, opnuut verbreed. 

Soveel opofferings om Afrika te bereik!

DIEN

Die toergeselskap was baie beïndruk met die 

Vroueskool op Malingunde – 'n vorige projek van die 

Vrouebediening . Ons het egter raakgesien dat meer 

Malawiese vroue ook as kleuterskoolonderwyseresse 

opgelei kan word. En so word die wonderlike projek 

gebore: ABC leer leef, Bokse vir Buksies! Terug in die 

Kaap is gemeentes aangemoedig om  bokse te vul met 

10 roomysbakke vol skêrtjies, klei, blokkies, ens. 

Bokse is versprei na Malawi asook na behoeftige 

kleuterskole naby plaaslike gemeentes.

Diensbaarheid is mos vroue se 

sterkpunt om 'n verskil te maak!
 Laat ons dus aanhou fokus op ons  Koning en volg 

waar Hy ons nodig het! Seënwense!



oor die korrupsie, wanbesteding van noodsaaklike 

fondse, toenemende werkloosheid en armoede, 

desperaatheid en sinnelose geweld, en die 

voortgesette oorlog op vroue en kinders se liggame 

en menswees regoor die land.

Ons staan nou op 'n drumpel tussen “Die 

Pandemie” en “Die Nuwe Normaal”. Dit is 'n 

onsekere tyd vir baie van ons, omdat ons nie 'n 

roetekaart het vir die volgende tree na soveel 

trauma en ontwrigting nie. Ons ervaar iets van “in 

limbo wees”, van “hang”, en “tussen-in” leef. Party 

noem hierdie tipe ervarings liminale ruimtes, of 

sommer eenvoudig gestel: tussen-tyd. Daar is 

diegene wat meen dat tussen-tyd juis vir ons die 

geleentheid bied om ons kreatiwiteit te ontdek, en 

om dinge te probeer wat ons dalk nie binne netjies 

afgebakende grense sou doen nie – juis omdat niks 

et die skryf van hierdie bydrae wink 

MOktobermaand, en moet ek myself 

herinner dat ons net meer as ses 

maande lank reeds in 'n “Rona-wêreld” leef. 

Maskers, handreiniger en sosiale afstand het deel 

van ons alledaagse gewoontes geword. Op soveel 

vlakke is elkeen van ons met verlies gekonfronteer 

hierdie jaar: siekte en die afsterwe van geliefdes, 

verminderde en gebrekkige inkomste en 

werkloosheid, skoolkalenders gestroop tot die 

minimum, voor-die-handliggende roetines en 

beplanning wat moes halt of uitgevee word ... 

Ek dank die Here vir ons Suid-Afrikaanse 

veerkragtigheid en humor, wat ons help om die 

reuse sosio-ekonomiese en politieke uitdagings wat 

hierdie virus ontbloot het vir korte wyles 

verteerbaar te maak. Maar ek hou ook my hart vas 
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Met Hoop, in die tussen-tyd
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presies seker is nie. Tussen-tyd is die vrugbare 

grond waar nuwe moontlikhede kan ontkiem en 

groei, soos 'n dolgelukkige Checkers Little Garden- 

saailing op 'n oggendson vensterbank.

In geloofstaal noem ek tussen-tyd (H)oopvolle 

hoofstukke: geleenthede om speels te kan wees, 

waar ons bietjie laf kan wees, en waar ons spontaan 

kan dans binne die veilige arms van God se genade 

al ken ons nie die passies nie. Tussen-tyd is 

geskenktyd, waar ons met gemak maar mag 

probeer en nuuskierig wees. En so dalk verras word 

deur moontlikhede wat ons andersins nooit sou 

raaksien nie. 

Mag ons deur die genade van die Gees verby ons eie 

behoefte aan vastigheid en voorspelbaarheid leer 

kyk, ook so in die laaste skof van hierdie 

onderstebo jaar. Mag ons onsself oopstel vir nuwe 

lewe, te midde van tussen-tyd. En mag ons 

vorentoe kyk, hoopvol, met die versekering dat dit 

juis is waar geloof groei:

 “Om te glo, is om seker te wees

 van die dinge wat ons hoop, 

om oortuig te wees van die dinge 

wat ons nie kan sien nie” 

(Hebreërs 11:1).
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ie vrouediens ...  so sal dit vir baie jare nog in 

Ddie mond van die kerk (vroue en mans) 

bekendstaan. Vandag word dié taakspan 

van die sinode, die Vrouebediening genoem en deur 

die jare het hulle baie meer as net hul naam verander. 

Ek het die voorreg gehad om van 2004 af nou met die 

taakspan saam te werk. Ek is as PSD: Jeug verkies op 

hulle uitvoerende komitee en ook reg so, want ons, 

die Jeug, het deur die jare baie geld van die vroue 

ontvang. Mens moet seker op een of ander manier jou 

belange beskerm!

VROUEDIENS EN HUL PLEK LANGS DIE 

KERKRAAD

Ja, die vrouetaakspan het jaarliks soveel geld geskenk 

aan Jeug en Sending en opheffingsinisiatiewe dat dit 

seker maar die rede is hoekom die naam “Vrouediens” 

bly vashaak het. Dis mense wat graag dien en ander 

help waar hulle kan. 

As ek my feite reg het, is die ontstaan van die 

Vrouediens juis 'n uitloopsel daarvan dat vroue 

vroeër jare nie op die kerkraad kon dien nie. Die 

gevolg is dat vroue in hul ywer om te dien 'n 

struktuur soortgelyk aan die kerkraad geskep het, nl. 

die Vrouediens. Op 'n Vrouediens was daar dus 

soortgelyke kommissies soos die kerkraad nl. Jeug, 

Barmhartigheid, Sending, ens. 

SINODALE TAAKSPAN

Met die kerk se besluit dat vroue op die kerkraad 

mag dien, het die bestaansreg van dié struktuur 

noodwendig op die tafel gekom. As gevolg van die 

goeie werk wat gedoen is, het niemand gedink dit 

moet ophou bestaan nie, maar in watter formaat?

Die slegste moontlike opsie was dat dit net vir 

gasvryheid bly voortbestaan het. Die groep mense 

wat vir die tee na kerk en die begrafnisbroodjies en 

gemeentefunksies verantwoordelik was. 

Die Sinodale Taakspan het van die begin af die groter 

potensiaal van 'n Vrouediens probeer ontsluit en hul 

in die vestiging daarvan begelei.  

Projekte soos Boksies vir Buksies – 'n geletterdheids-

program vir kleuterskole en 'n ekologie projek  – die  

spekboominisiatief,  het baie gedoen om kerkrade te 

laat besef hier is 'n struktuur met baie invloed en 

woema. 

Dit was egter vir die Sinodale Taakspan ook nodig 

om vroue te bemagtig om meer as net projek- 

organiseerders te wees. Ook geestelike leiers in die 

volle sin van die woord. Projekte soos Vroue met 

Vlerke  is gebore.  Die taakspan het daarmee op 

streeksbesoeke gegaan en vroue opgelei en bemoedig 

om die geloofreis in hulle eie gemeentes te ondergaan. 

Gielie Loubser
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Geloofsdrielinge is bekend gestel, vrouediens 

kampprogramme is herskryf ... alles in 'n poging op 

vroue te laat regop staan in die sinagoge (Luk 13:10-17)* 

en die geestelike potensiaal van vroue vir gemeentes 

meer beskikbaar te maak.

In my laaste paar jare saam met die taakspan, was dit 

duidelik dat die Here hulle baie spesifiek wil gebruik 

om vir kerke en leiers te leer wat dit vra om veilige 

ruimtes te skep en ook te wees. Die uitdaging is 

moeiliker as wat dit klink.  

Daar was 'n tyd wat die kerk die ekskommunikeer 

werk moes doen. Die kerk was die hof en die polisie 

en die skool als in een. Van daardie spore het 

steeds bly vassteek en steeds beleef mense 

die kerk as krities en onveilig wat geneig is 

om te oordeel en te veroordeel. 

Ons sal dus nuwe vaardighede en houdings moet 

aanleer. Ons sal ons bewussyn moet opskerp en ons 

sal die liefde van Jesus moet beliggaam om vir die 

geknakte riete en rokende lamppitte die lewensbrood 

en melk en heuning gratis en verniet te kan aanbied.

 

Mag die Taakspan vir Vrouebediening ons hierin 

voorgaan, mag hulle bly navorsing doen en oefen 

sodat hulle ons daarin kan begelei en mag julle 

hulle nooi om in julle kerksale en liturgiese ruimtes 

vir julle te kom demonstreer hoe ons veilig en 

onbevange bymekaar kan wees. 

* Luk 13:10-17 is tans die teksvers wat die 
Vrouebediening gebruik tydens die Geloofsreis 

en besoeke aan gemeentes.
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Ons is aan die einde van ’n op-en-af-jaar en 
ten spyte van onsekertye wat nog voorlê, 

het ons steeds baie om dankbaar voor te wees. 

Mag hierdie Feesgety vir elkeen van julle 
’n tyd van vrede wees - ’n ware Christusfees.

Ons wens is dat 2021 vir ons almal 
meer sekerheid en rustigheid bring. 

Vriendelike groete

Taakspan
Vrouebediening

Liewe Lesers
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