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Ek was nog altyd aan die woord, maar Antoinette het iets om te
vertel. Sy wil so graag die wonder met julle deel oor haar moeder wat
by ons kom aansterk het na haar siekte.
Omtrent ‘n maand gelede het haar moeder, ma Corrie, siek geword
en het hulle gedink dis maar net griep. Sy land toe in die hospitaal met
longontsteking. Tog wou hulle dink dis nie so erg nie en stuur die dokters
haar terug na so 3 dae in die hospitaal.
Na nog so 3 dae is ouma erger en gaan hulle weer terug hospitaal
toe. Daar sou hulle vind dat sy aan die begin longontsteking gehad het
en dat dit nou heelwat erger was. Alles draai om ouma en sy is maer
en bleek en dit gaan nie goed nie. Sy kan nie eet nie en die dokters is
bekommerd.
In die hospitaal eet sy bietjie-bietjie, maar die groot storie was dat sy
geweldig ontwater het en dat sy eintlik besig was om vinnig agteruit te
gaan. Ons maak gereed vir die ergste en kuier elke moontlike oomblik
by haar in die hospitaal.
Hulle plaas haar op ‘n drip en beweer die kalsiumvlakke in haar
liggaam is besonders laag. Sy eet hande vol pille en drink vreeslik baie
water (alles onder dwang). Die dokters voel sy word beter en stuur
haar huistoe. Maar hierdie keer kom sy na ons huis toe en Antoinette
pas haar op.
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Antoinette voer haar baie water en forseer haar om meer te eet. Sy
het binne ‘n week wonderbaarlik herstel en weer teruggekeer as die
ouma wat ons ken en wat meer eet as Antoinette en weer haar ou self
was. Ons wil haar nog hier hou, maar sy wil opsluit nou huistoe. Ek dink sy
kry nie genoeg geselskap deur die dag nie en by die aftree-oord is daar
baie ou mense wat kan kuier.

Antoinette is net vreeslik
dankbaar dat sy haar moeder
nog ‘n tydjie kon versorg en
liefhê en geniet. Sy wil so graag
hê dat ons die gawe van ‘n
moeder wat die Here vir ons
gee, sal oppas en geniet en
versorg en liefhê, terwyl hulle nog
daar is en terwyl mens nog kan.
Groete,

Ds Christo en Antoinette.
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Bid

vir óns mense

Tannie Thea Pretorius se skoondogter was in die hospitaal,
en haar seun moes ‘n spesialis gaan sien;
Kobus Erasmus is weer geopereer;
Oom Robbie Rademeyer sukkel steeds met sy
gesondheid;
Edna Claase se broer het brandwonde opgedoen met
chemikalië;
Surinda Lombard het gesukkel met brongitis;

Edna Claase se enigte oorlewende tante is oorlede;
Gerda du Plessis het ‘n naby vriendin wie haar man aan die dood
afgestaan het;
Hou mense met pyn, hartseer en ander uitdagings voortdurend in ons
gebede;
Bid dat God ons gemeente sal seën en versterk, en ook dat Hy ons
eiendom sal beskerm

Here,
hoor my stem…
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‘n jaar ouer!

1 Augustus
5 Augustus

6 Augustus

7 Augustus
9 Augustus
10 Augustus
11 Augustus
14 Augustus
15 Augustus
17 Augustus
18 Augustus
21 Augustus
22 Augustus
25 Augustus
27 Augustus
30 Augustus
31 Augustus

Daniël Janse van Rensburg
Shaun Pretorius
Matihanda Rautenbach
Avancia Matthysen
Jason McEwan
Armand Oosthuizen
Ben van Deventer
Willem van Zyl
Christel Labuschagne
Maria Muller
Suzette Maloney
Danie Scheepers
Juanita Edwards
John Botha
Charmaine Drotsky
At van Niekerk
Elizabeth Fourie
Drikus Behrens
Jan van Heerden
Alida Austin
Francois de Jonge
Cornelia Seymore
Jeanett Rossouw
Wynand van Loggerenberg
Lomari du Toit
Petro Edwards
Mercia-Lee Matthysen
Nico Venter
Maria Coetzee
Werner van Rheede van Oudtshoorn
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Augustus:

Seisoen vanBarmhartigheid

Ons vier Augustus as die Seisoen van Barmhartigheid. Ons is steeds in
Koninkrykstyd, die tyd waarin ons herinner word dat God ons optrede
deel maak van die koms van sy koninkryk. God se koninkryk word
sigbaar gemaak deur ons betrokkenheid by die liggaamlike, geestelike
en emosionele nood van die wêreld.

Barmhartigheid as teken van beskawing
Iemand het eendag vir die antropoloog Margaret Mead gevra wat die
vroegste teken van beskawing in enige kultuur sou wees. Die persoon
het gemeen haar antwoord sou iets in die lyn van ’n kleipot of ’n
vishoek of ’n maalsteen wees. Haar antwoord was dat dit ’n femur
(dybeen) sou wees wat genees het. Sy het verduidelik dat ’n femur wat
genees het in die “surival of the fittest”-reël van die oerwoud beteken
dat een persoon ’n ander, wie se dybeen gebreek was, se jag- en
versorgingstaak oorgeneem het totdat die ander een se femur kon
aangroei en genees. Die bewys van deernis (compassion) is die eerste
teken van beskawing.
6

Sondag

18 Augustus 2019
18:00

Aanddiens
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9 Augustus

Klaggebed vir Vrouedag
Luister tog, Herder van Israel, U is die Een wat sorg, die Heilige! Wees
ons naby.
Oral om ons sien ons geweld, onreg en die misbruik van mag – in ons
huise, kerke, dorpe en land, maar ook in strukture en ideologieë.
Openbaar u mag en kom help ons tog!
Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons
redding!
Here, almagtige God, hoe lank nog sal U afsydig staan teenoor die
gebed van u volk? U het aan ons trane vir kos gegee en ons ’n beker vol
hartseer laat drink.
Ons vroue word verkrag, ons dogters gemolesteer, ons oumas geslaan,
ons jong meisies mishandel en ons werkende vroue onderdruk.
Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons
redding!
Hou u hand oor die mense wat deur U uitgekies is, oor elke mens wat na
u beeld geskape is.
Here, gee aan ons monde wat die stilte oor gesinsgeweld breek, ore wat
die stemme hoor van die stemlose vroue en kinders wat mishandel
word, oë wat die verborge seer sien van dié wat gemolesteer is, en lywe
wat ’n veilige ruimte skep waar mense genesing kan vind.
Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons
redding!
(Lou-Maré Denton; uit: Woord en Fees 2017-2018.)
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MOSES LAAT STROME WATER UIT
’N ROTS VLOEI!
MERIBAWATERS. – Moses het vandag hier sy volgelinge verstom toe hy vir hulle
water uit ’n rots laat vloei het. Só baie was die water dat almal, ook die vee, na
hartelus kon drink.
Die water het nie net die Israeliete se dors geles nie, maar ook hulle veglustigheid
gedemp. Hulle was die laaste tyd baie wrewelrig teenoor Moses omdat hy hulle die
woestyn ingebring het terwyl hulle in Egipte gewoond was aan volop water. Nadat
hulle vanoggend weer begin mor het, het Moses eenvoudig sy kierie gevat en vir die
mense gevra of hy vir hulle water uit die rots moet laat kom. Daarna het hy twee maal
met die kierie teen die rots geslaan, en siedaar! ’n Kitsfontein.
Lees hiervan in Num. 20:1-13.

Koning Dawid trou stil-stil
JERUSALEM. – Koning Dawid het vandeesweek hier in die huwelik getree met ’n
vooraanstaande weduwee van die stad. Sy is Batseba dogter van Eliam, kaptein in die
koninklike leër. Haar eerste man, Urija die Hetiet, was ook ’n offisier in die koninklike
leër. Hy het vroeër vanjaar gesneuwel in gevegte om Rabba, die hoofstad van die
Ammoniete.
Die huwelik is in die paleis gesluit, en daarna het ’n baie klein geselligheid gevolg.
Slegs die intiemste vriende van die koning en sy nuwe bruid was aanwesig. Op ’n vraag
waarom daar nie ’n groot bruilof gereël is nie, het die koning geantwoord: “Ek dink nie
dit is gepas om ’n luisterryke troue te hê terwyl my soldate in ’n oorlog gewikkel is
nie.”
Lees hiervan in 2 Sam. 11.
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Sit, staan, kniel?

Toe ek nog ’n student was, was daar eenkeer ’n vraag in ’n wyksbyeenkoms wat ons ouderling
redelik laat kopkrap het. Hoekom die vraag in Ou Nederlands was, weet ek nie, maar dit het
daaroor gegaan of “de houding waarin men bad” belangrik is. Dit het natuurlik niks met water en
seep te make soos die ouderling gedink het nie. Dit gaan oor die posisie wat jy inneem wanneer jy
bid. Behoort dit enigsins ’n rol te speel wanneer jy bid? Is dit belangrik? Dit was die vraag.

Ek kan nie meer onthou wat ons daaroor gesê het nie. Maar die vraag is vandag meer as ooit
relevant. Hoe bid jy? Watter houding neem jy in wanneer jy bid? Staan jy op jou knieë soos die
geslagte van weleer? Sit jy in ’n gemakstoel? By die kombuistafel? Op jou bed? Of lê jy dalk op
jou rug?
In die ou dae het die mans nog tydens die gebed in die erediens opgestaan. Ons doen dit nie
meer nie; genadiglik, voel ek soms, want in my hoërskooldae was daar ’n dominee wat maklik tien
minute lank gebid het. Later moes ek net gekonsentreer om nie om te val nie, want as ’n mens so
lank met toe oë staan, lol jou balans nogal.
Een van die redes hoekom ek tydens huisbesoek opgehou het om op my knieë te gaan as ek
bid, is omdat ’n seuntjie op ’n keer terwyl ek gekniel het, op my rug gespring het en gedink het hy
gaan nou perd ry. Nou sit ek liewer, hoewel ek dit nog soms beleef dat mense op hulle knieë wil
gaan as ek sê ek wil ’n gebed doen.
Om terug te kom na die vraag oor jou houding as jy bid: Is dit belangrik?
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Dalk is ’n ander vraag belangrik vóór jy hierdie een kan beantwoord: Wat bid jy? Want ek kom in
my eie gebede agter dat dit ’n groot rol speel in hoe ek God beleef wanneer ek bid. As my gebed
net is om dankie te sê en verder bestaan uit ’n lysie met versoeke, pla dit my nie dat ek in ’n stoel
te sit en bid nie. Maar wanneer ek fokus op God, op sy grootheid en majesteit en almag en
heiligheid en teenwoordigheid, is dit asof die Gees my uit my stoel dwing tot op my knieë. ’n Mens
kan nie ewe gemaklik bly sit wanneer jy God aanbid nie. Dis wat Moses ook ontdek het toe hy by
die brandende doringbos uitgekom het: die plek waarop hy gestaan het, was heilige grond
(Eksodus 3:5). Daarom moes hy sy skoene uittrek as teken van respek.
Jesus het gekniel toe Hy met sy Vader geworstel het in Getsemane (Markus 14:35); ek vermoed
dit was sy standaard gebedshouding. Dit is ook die houding wanneer die vier en twintig ouderlinge
God aanbid in Openbaring (vgl 4:10 en 11:16). Behoort ons nie ook nie?
Daar is natuurlik geleenthede waar dit nie prakties is om te kniel nie. As jy op ’n siekbed lê, of
sommer met die Here praat agter jou stuurwiel, of as jy die seën vra voordat julle eet. Maar
wanneer jy in jou binnekamer is en voor die hoë God verskyn om Hom te aanbid en te loof, lyk dit
my, pas ’n gemakstoel-houding nie. Dan pas ’n houding van nederigheid en ootmoed. God is
immers die Gans Andere, om Karl Barth se woorde te gebruik.
Ek wonder of die gemakliker houding waarin ons deesdae met die Here praat, nie ook iets sê
van minder respek en ’n oormaat van familiariteit in ons omgang met God nie? Of is dit dalk omdat
nederige aanbidding nie meer deel uitmaak van ons gebede nie?
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word!

Jaco Thom
1 Augustus 2019

Sit, staan, kniel?
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‘LIEFDE IS OM TE VRA: HOE VER
BUIG EK AGTEROOR?’

Maryke Visagie
18 Julie 2019

Sedertdien dien hy sy medemens met
baie deernis om te verstaan wat die
snellers is vir hulle maat se seer en hoe
om hulle diepste wonde te help genees.
Hy het in 2011 besluit om as berader te
kwalifiseer vir paartjies, individue en
besighede.
Saam met Martie bied hy ook
huweliksverrykingskursusse en naweekkursusse vir gemeentes op Rouana, hul
gasteplaas net buite Stellenbosch, aan.
“’n Pastoor het eenkeer hier by my op die
bank gesit en gevra, ‘wat is liefde?,’
binne die konteks van ’n verhouding, en
deesdae is dit ’n vraag wat ek self in terapie vra. My eie definisie is dit: Om
liefde te gee, is om te vra, hoe ver buig
ek agteroor sodat my maat veilig voel by
my? En die omgekeerde – hoe ver buig
my maat agteroor sodat ek veilig voel by
hom of haar? Hierdie veiligheid het baie
fasette, hetsy finansieel, wat familie
betref, emosioneel, spiritueel … En as die
gevoel van wedersydse veiligheid nie
daar is nie, skort daar iets met die
huwelik.
“Die sneller is nie soseer wát jy doen nie,”
sê Theuns, “dit is waaraan jy my
herinner.” Hy onthou een paartjie wat,
opgetrekte skeibrief in die hand, as
laaste uitweg om sy tafel opgeëindig het.
Die groot baklei van die aand het gegaan
oor haar gewoonte om saans ligte in die
huis aan te los, wat die man teen die
mure uitgedryf het. Hoe kan brandende
ligte só problematies wees dat dit ’n
huwelik kan kos?

In die laat sewentigs en vroeg tagtigs het
Theuns Stofberg die rugbywêreld aan sy
voete gehad. Vandag steeds die enigste
speler in die geskiedenis om die
Curriebeker in drie verskillende spanne –
OVS, Noord-Transvaal én die WP – in te
palm, is sy naam sinoniem met rugbysukses. Sedert sy eerste toets in 1976, op
die ouderdom van 21, het hy in 21 toetse
gespeel, tot hy in 1985 uitgetree het. Hy
was ook Springbokkaptein in vier toetse.
Dit was egter ’n ompad om te kom waar
hy vandag is. Hy het jare lank as
fisioterapeut in Stellenbosch gepraktiseer, maar ’n onverwagse diagnose in
2008 met die seldsame Churg Strauss
sindroom, ’n outo-immuuntoestand gekenmerk deur inflammasie van die
bloedvate, en die gepaardgaande simptome daarvan, het beteken dat hy sy
praktyk moes sluit. Tot vandag bly dit ’n
toestand wat hy moet bestuur.
Theuns en Martie (altwee 64) is in 2003
getroud; ’n tweede huwelik vir albei.
Hulle was sterk aktief in hulle gemeente
en het betrokke geraak by die kerk se
huweliks- en voorhuwelikse beradingsbediening. En dis hier waar sy pad met
Imagoterapie gekruis het (sien kassie
onder).
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“Want dit mors krag.” Waarom is die
mors van krag so ’n probleem? “Want dit
kos geld.” Wat is problematies hieraan?
“Want sy weet ek wil nie hê ons moet
arm wees nie.” Maak toe jou oë en dink
hieraan. Wat assosieer jy met arm wees?
En in ’n oogwink is ’n man van oor die 50
weer
’n
laerskoolseuntjie
wat
tweedepouse ’n droë broodjie uit ’n
kosblik haal terwyl sy maatjies se ma’s vir
hulle koekies en lekkergoed ingepak het.
Onmiddellik voel hy weer die
vernedering,
die
skaamte,
die
onregverdigheid …
Dan draai Theuns na die vrou. Waarom
die ligte aanlos? “Ek probeer maar net
atmosfeer skep. En ek is soms ’n bietjie
bang.” En as sy haar oë toemaak, is sy
skielik weer ’n klein dogtertjie van 9 wat
pas haar ma verloor het en alleen saam
met haar boetie in ’n donker huis moet
wag op haar pa. En sy het ligte oral
aangesit sodat hulle nie moet bang wees
nie.
Die idee dat trauma uit die kinderjare
as ’t ware letsels op die individu kan laat
wat jare later steeds ’n houvas op jou
het, kan maklik klink soos ’n vonnis; iets
wat te hewig en swaar op die verhouding
druk vir dit om te oorleef. Maar uit
Theuns se ondervinding glo hy dis
allermins so. “Die beauty hiervan is dat
ons almal unieke wesens is. Ons
emosionele brein begin ontwikkel van
ons geboortedag, en elkeen van ons dra
emosionele bagasie in een of ander
vorm. Gesprekke soos hierdie help mense om te verstaan wáárom jou maat
optree soos hy of sy optree; sodat dit vir
jou sin maak.

Hy gebruik graag ’n kragtige visuele
middel om hierdie punt te illustreer – ’n
kleibeeld van ’n groot hand wat
toegevou staan om ’n klein dogtertjie
wat daarteen aanleun. Hy sit dit graag
tussen die paartjie neer en vra hulle moet
beskryf wat hulle sien. Die een sien slegs
die sterk hand, die simbool van krag,
terwyl die ander een die koestering sien
van ’n dogtertjie wat veilig voel. Altwee
sien reg, maar altwee sien verskillend. En
hieruit begin die verstaan, die begrip vir
die ander party.
“Ek vergelyk die huwelik met ’n
roeibootjie. Die dag as jy met sterre in
jou oë voor die kansel staan is die bootjie
in kalm waters. Maar binne twee jaar verander die dinamika, en dan kom die
storms. En maak nie saak wat jy dink jou
resep is vir ’n onfeilbare huwelik nie, daar
is één, net één waarborg en dit is om
saam die storms in die bootjie uit te
woed. En van die mooiste, stewigste
verhoudings wat ek al teëgekom het, is
dié wat saam deur die storm gewoed
het.” Vir meer inligting, kontak Theuns
by
theunsstofbergimago.co.za
of
theunsstofberg@gmail.com of 082 213
6726.
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“The Slow Fix”
"Die mens van vandag is verslaaf aan kitsoplossings." Dit is die mening van Carl Honoré in sy
boek "The Slow Fix". Kitskos moet binne 'n paar sekondes op die toonbank wees.
Kitsresultate word verwag van sportspanne anders word afrigters afgedank.
Kitsmiljoenêrs word op die voorblaaie van finansiële tydskrifte opgehemel. Politieke
oplossings moet in 'n kits geskied. Dié kitsverslawing word bevestig daarin dat
mense in Brittanje gemiddeld 40 000 pille in hulle lewens gebruik. Selfs op
godsdienstige vlak word gesoek na die vinnigste geestelike groei en gemeente
vernuwing.
Natuurlik is uitdagings verskillend. As 'n motor voor jou indraai help dit nie om eers
mooi te dink en 'n stadige weldeurdagte oplossing te soek nie. Die probleem is egter
dat ons nie besef dat die meeste van die grootste uitdagings baie tyd, fokus en
weldeurdagte optrede verg nie.
Om byvoorbeeld 'n verhouding met jou kinders of huweliksmaat te herstel, gaan
meestal nie in 'n kits gebeur nie. Om 'n maatskappy kultuur te verander, vra
weldeurdagte prosesse wat mense kan saamneem na die nuwe kultuur. Gemeentes
wat wil vernuwe moet op die regte fondamente bou anders sal bouwerk wat op sand
gebou is met die golf van tyd vernietig word.
Die boek maak 'n sterk saak uit dat ons deeglik moet dink voor ons net inspring en
doen. "Thinking is the hardest work there is, which is the probable reason why so few engage in it"
het Henry Ford gesê. Selfs Einstein het gesê dat hy meestal 55 minute aan die
probleem spandeer en net 5 minute aan die oplossing.
Wat is tans groot uitdagings in jou lewe en werk? Dink oor die manier waarop jou
ongeduld en instink om dinge te forseer soms juis die rede is dat jy die teendeel
bereik. Soos wat die Wit Haas in Alice in Wonderland sê: "Dont just do something, stand
there!" Oscar Wilde stel dit so: "To do nothing at all is the most difficult thing in the world, the
most difficult and the most intellectual."
Die samelewing beweeg met 'n groot spoed soms ten koste van menswees. Dalk is dit
gepas dat die kerk leer by die wêreldwye "Slow Movement: slow food, slow cities,
slow work, slow sex, slow education, slow parenting, slow design, slow travel en
slow art. Lees gerus Fil 1:9 en Kol 1:9 wat die punt van weldeurdagte denke
onderstreep.
“Moenie net iets doen nie, sit net!"
IMMANUEL VAN TONDER
NG Gemeente Lynnwood, 2 Augustus 2019
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Ons glo in God die Almagtige, die Skepper van die
hemel en die aarde; die Skepper van alle nasies en
kerke; die Skepper van alle tale en rasse.
Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, God
wat mens geword het as ’n mens vir die
mensdom, God wat mens geword het in tyd vir
alle tye, God wat mens geword het in een kultuur
vir alle kulture, God wat mens geword het in
liefde en genade vir die hele skepping.
Ons glo in die Heilige Gees deur wie God in Jesus
Christus sy teenwoordigheid bekendmaak in ons
mense en in ons kulture, deur wie God, die
Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag
gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige
gawes ons een liggaam maak: die liggaam van
Christus.
Ons glo aan die kerk wat universeel is omdat dit
die teken van God se heerskappy is, die God wie
se getrouheid in al sy skakerings getoon word
waar al die kleure saam net een landskap teken,
en alle tonge dieselfde lof besing.
Ons glo aan die (finale) heerskappy van God – die
dag van die groot Fiesta wanneer al die kleure van
die skepping ’n harmoniese reënboog sal vorm,
wanneer alle mense sal deelneem aan ’n
vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge in die
heelal dieselfde lied sal sing.
En omdat ons glo, verbind ons ons: om te glo vir
hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat
nie liefhet nie, om te droom vir hulle wat nie
droom nie, tot die dag wanneer hoop ’n
werklikheid word.
Amen.
– ’n Spaanse geloofsbelydenis
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GEMEENTE-KOMMUNIKASIE
Ek is gelukkig soos ek my tans in die
gemeente bevind
Ek wil graag hê iemand moet my besoek
Ek wil graag hê die predikant moet my
besoek
Ek wil hê iemand moet my skakel
Ek ken iemand wat graag kerk wil bywoon
Ek ken iemand wat graag wil terugkom
Quaggapoort toe
Ek het voorbidding nodig
Ek ken iemand wat voorbidding nodig het
Ek het hulp/berading nodig
Ek ken iemand wat hulp/berading nodig het
Ek wil graag betrokke raak by 'n projek
Ek het 'n voorstel hoe om gemeentegroei
te bewerkstellig
U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die
koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres
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