
 

 

Jaargang     11      Maart 2015 

Uitgawe    1      NG Kerk Joubertina 

VRUGTE WAT LEWE GEE 

Gal. 5:22,23 “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhar-
tigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” 

Hierdie woorde is ‘n baie groot mondvol. Hoe dikwels skiet 
ons nie ver tekort om hierdie vrugte elke dag uit te leef nie! 
Dra ons vrugte wat by die bekering pas; vrugte wat lewe 
gee? Maak ons ‘n verskil in ander mense se lewens deur die 
vrugte wat ons dra?  
Behandel ons ander mense met liefde en respek? 2 Joh. 
vers 5(c) “Ons moet mekaar liefhê.” Hoeveel vreugde het 
ons in ons lewens – of loop ons as christene ook maar 
dikwels met lang gesigte rond? Ps. 37:4 “Vind jou vreugde 
in die Here en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.” Fil. 
4:4 “Wees altyd bly in die Here!” Beleef ons elke dag die 
vrede wat net van God af kom? 1 Tes. 5:13(b) “Leef in 
vrede met mekaar.” Hoeveel geduld het ons met ander 
mense of moes dit wat ons nou sê al tien minute gelede 
klaar gedoen gewees het? Spr. 16:32 “’n Geduldige mens 
het meer waarde as ‘n bedrewe vegter…” Sien mense 
elke dag ‘n vriendelike gesig, of is jy die een dag so en die 
ander dag fluit jy weer ‘n ander deuntjie? 2 Tim. 2:24 “’n 
Dienaar van die Here moet vriendelik wees teenoor 
almal…” Hoe ver skiet ons tekort as dit by goedhartigheid 
kom – help ons ander mense in nood of draai ons ons rug?
Fil. 4:5 “Wees inskiklik (sagmoedig, goedhartig) teenoor 
alle mense.”  
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ander mense? Habakuk 2:4(b) “…wie reg doen, sal lewe 
omdat hy getrou bly.”  
 

Is ons nederig en bereid om maar altyd die minste te wees 
of sit die “eie ek” nog op ons troon? Dink ons altyd ons is 
beter as ander mense?          Spr. 11:2(b) wie nederig is, 
het wysheid.” Kan ons onsself beheer of moet ander men-
se altyd ly onder ons woedebuie en gebrek aan self-
beheersing? Spr. 16:32 “….’n mens met selfbeheersing 
(het meer waarde) as iemand wat ‘n stad inneem.”  
 

Ons ken die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Jesus 
het vir drie jaar vrugte aan die vyeboom gesoek, maar niks 
gekry nie. Jesus het gesê” “Kap hom uit,”  maar die tuinier 
het gesê hy sal die grond omspit en bemes en na ‘n jaar kan 
die boom uitgekap word as dit nog steeds nie vrugte dra nie. 
Watter soort boom is jy en watter soort vrugte dra jy? Dra 
ons vrugte wat ten goede is vir ander of dra ons vrugte wat 
afstootlik is vir ander mense soos die bitter appeltjie byvoor-
beeld? 

Ons kry baie kanse in die lewe om ons lewens reg te maak, 
om goeie vrugte te dra, maar helaas genadetyd gaan ook 
verby. Leef elke dag die vrug van die Gees uit om van ons 
dorp en gemeenskap ‘n mooier en beter plek te maak. Begin 
vandag om vrugte te dra wat lewe gee en jy sal die ewige 
lewe verkry.         (Red.) 

 Skep moed!    

Onthou: Vandag is die môre 
waaroor jy jou      

Gister so gekwel het. 
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Ons is dankbaar vir die voorreg om weer Die Bergspits te laat 
herleef na ‘n jaar van rus. Ons glo dat al die kerknuus en al die 
berigte daarin vir u tot seën sal wees en sal bydra tot u 
geestelike groei. Mag elke uitgawe geseënd wees. 
Ek verduidelik weer waarom ons destyds die gemeenteblad 
Die Bergspits genoem het. Berge omring die Langkloof, dit 
wys na Bo, na die woonplek van God. Ons moet altyd hoër 
mik en ons gedagtes na Bo rig vanwaar al ons hulp en krag 
vandaan kom. Ps. 121: 1 en 2 “Ek kyk op na die berge: 
waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van 
die Here wat hemel en aarde gemaak het.” 

 

Baie dankie aan elke redaksielid wat hulle weg oopgesien het 
om tot hulp te wees en hulle samewerking te gee. Ek glo ons 
gaan lekker saamwerk as ‘n span met een gemeenskaplike 
doel voor oë; om God se Woord uit te dra en om ‘n verskil in 
Joubertina en in die Langkloof te maak. Fil. 2:13 “want dit is 
God wat julle gewillig en bewaam maak om sy wil uit te voer.” 
Mag elkeen opnuut bewus word van die leiding van die Heilige 
Gees en hoe Hy julle gedagtes lei en rig om Sy wil uit te voer. 
Ons wil baie graag bydraes uit die wyke hê (wyksnuus). Enige 
oulike projek wat julle as wyk saam aanpak, nuwe babas in die 
wyk, verlowings en huwelike, huweliksherdenkings of enige 
interessante stokperdjies of tydverdrywe wat beoefen word. 
Enige bydraes geestelik of humoristies is ook welkom. Besluit 
bv. saam by ‘n wyksbiduur wie die 
bydraes gaan skryf en instuur. Foto’s is 
ook baie welkom. Maak ‘n doelgerigte 
besluit om in die toekoms u bydraes te 
stuur.  
‘n Geseënde, voorspoedige, vredevolle, 
gesonde en Geesvervulde 2015 bid ons 
elkeen toe.    (Red.)
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OM NOU MET INSIG TE LEEF 

Dr. André Oosthuizen 

 

Baie geluk aan die redaksie van Die Bergspits met die eerste 
uitgawe van 2015. Ons sien daarna uit om elke keer op die Bergspits 
te staan om ’n groter visie van die werklikheid te kry. Hierdie visie 
kan ook insig of geloofsonderskeiding genoem word. 
 

Geloofsonderskeiding funksioneer met denke wat nuut gemaak is 
deur God (Rom 12:2). In hierdie denkprosesse is ons besig om te 
vra oor wie God is en waarmee Hy besig is in die wêreld. Ons 
uitgangspunt is dat God geken kan word en dat Hy aktief besig is om 
sy koninkryk in die wêreld te laat kom.  
 

Rom. 12 “En nou doen ek ’n beroep op julle, broers, op grond van 
die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en 
heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die 
godsdiens wat julle moet beoefen. 2 Julle moenie aan hierdie 
sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur 
julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil 
van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” 
 

Die kerk sal nóú moet leiding neem om te bid vir insig en God se wil 
vir ons land. Joubertina Gemeente wil gehoorsaam wees aan haar 
roeping en daarom vra ons voortdurend die God-vrae:  

● Wie is God?  
● Waarmee is God nou besig?  
● Wat is God (herhaaldelik) besig om vir ons te sê?  
● Aan wie behoort die kerk?  
● Wat is God se droom vir en oor die gemeente? 

 

Op Saterdag 28 Maart 2015 het lidmate en kerkraadslede by 
Stormsriviermond vergader om saam te bid en te besin oor ons 
roeping in die Langkloof. Ons mag nie soos toeskouers terugsit en 
kyk wat in ons land gebeur nie, ons het ’n Goddelike roeping om 
leiding te neem sodat die koninkryk van Jesus Christus hier uitgebrei 
word.  Ons droom saam oor en werk saam aan die totstandkoming 
van die nuwe koninkryk ook in die Langkloof! 
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JOUBERTINA GEMEENTE DROOM OOR GOD SE PLAN 

Donald Strydom, 
Voorsitter, Roepingskommissie 

 

Die  Here het die afgelope tyd op ‘n besondere wyse met die lidmate 
van hierdie gemeente gepraat en het Hy ook in hierdie tyd aan Jouber-
tina Gemeente opnuut sy roeping bevestig.  Die Here het met ons 
gepraat deur Sy Woord en het aan ons bevestig dat Hy besig is om hier 
op ‘n unieke wyse Sy nuwe koninkryk op te rig.  Die boodskap van Jere-
mia aan die ballinge spreek ook duidelik tot ons: 
Jer. 29:4  “So sê Ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel vir al 
die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe 
weggevoer het: (v.5)  Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en 
eet die opbrengs daarvan, (v.6) trou en bring kinders in die wêreld, en 
laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel 
baie word, nie min nie… (v. 11) Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die    
Here:  voorspoed en nie teenspoed nie;  Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, 
‘n verwagting!”   
 

 

A) Hierdie toekoms en verwagting kry nou gestalte in die harte van 
lidmate deurdat ons naby aan God en Sy Woord wil leef om 
sodoende waarlik kerk van Jesus Christus te wees.  Hy is die 
Bron van Lewe waaruit die gemeente gevoed en opgebou moet 
word deur die suiwere bediening van die Woord.  Die gemeente 
moet geestelik opgebou en toegerus word om te groei in volwas-
senheid, toewyding, eensgesindheid en diensbaarheid.  Ons as 
lidmate moet voortdurend ‘n geestelike tuiste vir mekaar en ander 
skep.  Deur om te gee vir mekaar en gasvry te wees teenoor alle 
mense, streef ons daarna om die liefde van Jesus Christus uit te 
leef.  Ons glo en weet dat daar liefde en vrede is waar God teen-
woordig is en daarom sal ons daarna streef om naby aan Hom te 
leef en om na Sy Woord te luister. 

 

B)  Aangesien die jeug se geestelike welstand vir ons as gemeente 
 van Joubertina ‘n prioriteit is, word daar gefokus op die aan-

 spreek van hul kontemporêre behoeftes as jongmense.   



 

 

Die jongmense moet toegerus en bemagtig word sodat  (6 
hulle op hul vlak na die res van die jeug in die breër ge-
meenskap kan uitreik om ook daar hul invloed te laat geld 
en God se koninkryk daar te dien. 
 

C) God roep ons ook om voortdurend na mekaar en an-
der mense wat in nood verkeer uit te reik.  Daarom sal 
ons altyd soek en probeer saamwerk met ander kerke 
en organisasies wat dieselfde doel as ons nastreef.  
Hieruit is reeds die gemeenskapsprojek gebore en ons 
gebed is dat dit ‘n samebindende faktor binne die ge-
meenskap sal wees waarin ons mekaar kan dien tot 
eer van God. 

 

Ons bid dat die Here ‘n gemeenskaplike visie in die harte 
van gemeentelede sal laat groei.  Ons is soos strome in die 
woestyn wat lewe gee en ons is geroep om vrugte te dra 
sodat God se koninkryk in die wêreld kan kom.  Ons besef 
dat ons dit nie in eie krag kan doen nie, maar dat ons soos 
bome wat langs waterstrome geplant is, uit die Bron van die 
Lewe moet leef.  Soos vrugtebome gesnoei,  gevoed en ver-
sorg moet word, moet die gemeente ook met die Woord van 
God bedien en versorg word om vrug te dra.  Ons verwag 
dat Jesus Christus deur Sy Woord en Gees besig is met 
geestelike vernuwing en bid daarvoor.  
 

Wees getrou aan ons visie:  Dra vrugte wat nuwe lewe 
gee. 
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Chris Dreyer, Voorsitter van die Gemeenskapsprojek 

 

Ons droom oor 'n gemeenskap wat nuut geword het en heelge-
maak is namate God se koninkryk in die gemeenskap uitgebou is. 
Binne so 'n gemeenskap help gelowiges se verstaan van die 
evangelie hulle om raak te sien waar God besig is om in die ge-
meenskap te werk; en bring hulle besef van God se genade hulle 
in beweging om mee te werk aan dit waarmee Hy reeds besig is 
sodat die genade nog meer mense kan bereik. Die lede van die 
gemeenskap laat in hulle denke ruimte vir 'n verskeidenheid van 
moontlike maniere waarop God in die gemeenskap werksaam is 
sodat dit wat gemeenskaplik vir almal in die gemeenskap is, 
naamlik dat hulle God se beelddraers is deur wie Hy werk, meer 
deurslaggewend is as die verskille tussen mense. Gevolglik is 
daar vir elke lid van die gemeenskap die geleentheid om 'n posi-
tiewe bydrae te kan lewer en 'n menswaardige posisie te kan in-
neem wat onder meer behels dat die individu se basiese be-
hoeftes bevredig is. 
 

Die bydrae wat deur elke individu gelewer word, gaan om die 
belange van die gemeenskap as 'n geheel eerder as om die indi-
vidu se eie belange. Laasgenoemde is veral waar van die leiers in 
die gemeenskap waaroor gedroom word. Hierdie leiers maak 
onder meer erns met die leiers van die toekoms en beywer hulle 
dus daarvoor om die jeug weerbaar te maak om die eise van die 
toekoms te kan aanpak. Ten einde laasgenoemde op 'n effektiewe 
wyse te kan aanpak, het die leiers nie net 'n oor vir die jeug nie, 
maar maak hulle ook erns met die bevindings van navorsing sodat 
ingeligte besluite geneem kan word in verband met die we-
erbaarmaking van die jeug. 

As jy nie kan bid oor wat jy doen nie, 
Is dit beter om dit nie te doen nie. 

Abraham Lincoln 



 

 

ONS GLO DAT DIE LEWENDE EVANGELIE            8   

MENSE  VERANDER 

Sam van der Merwe, Voorsitter, Getuienisbediening 

God en ons droom oor ons gemeente se getuienis : 
“Om volgens die Bybel in oorvloedige vreugde en 
blydskap prakties saam te getuig van God se genade 
en liefde !” 
 

Ons lees in die Bybel van God se verwagting en wens 
om met ons as mense in ŉ positiewe verhouding te wees. 
In antwoord kan ons deur ons optrede as ŉ praktiese 
getuienis in elke gedagte, gesindheid, woord en daad as 
individuele persoon en groep hierop reageer. 
 

Deuteronomium 6:8 en 11:18-20 roep ons om oral waar 
ons is of beweeg God se Woord as ŉ praktiese getuienis 
uit te leef. Openbaring 3:20 herinner ons aan hoe God 
ons vir die eerste keer of by hernuwing kom besoek en 
klop aan elkeen se lewensdeur vir volle toegang tot jou 
lewe. Jesus se woorde in Mattheus 9:37 en 38 vra ons 
om te bid. In beide Mattheus 28:19 en Handelinge 1:8 vra 
Jesus ons om deur ons lewe en getuienis na ander 
mense uit te reik.  
 

Van ons wyer gemeenskapslede lees heel moontlik nie 
die Bybel nie, maar lees ons optrede  as ‘n praktiese 
getuienis. Die vraag is : Hoe leef ek my getuienis in 
gedagtes, woord en daad? 

Waar jy jou nou bevind is nie so belangrik 
nie.  Wat saak maak is waarheen jy op-
pad is, 
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Elmarie Janse van Rensburg,  
Getuienis bediening 

 

Jesaja 52:6,7  “Daarom sal my volk my Naam leer ken; 
daarom sal  hulle weet op dié dag dat dit Ek is wat 
spreek: Hier is Ek! Hoe lieflik is op die berge die voete 
van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat 
hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat 
aan Sion sê: Jou God is Koning!”  
 

Liewe broers en susters, hier stel God hom weer eens 
aan ons voor: “Hier is Ek!” Die een wat die goeie tyding 
bring, wat vir almal sê: Jou God is Koning. 
 

Ons almal se roeping is om die goeie tyding van die Here 
te verkondig. Miskien kan ‘n mens sê: “Ja, maar ek is nie 
so ‘n persoon nie” of “Ek weet nie hoe nie”. Die goeie 
nuus is dit…. Jesus het gekom om ons te wys hoe om dit 
te doen. Dit het begin toe Jesus vir Petrus en Andreas 
gesê het om Hom te volg en dat Hy hulle vissers van 
mense gaan maak. Sien geen “kwalifikasie” in vandag se 
terme… hulle was net gewone vissers.  
 

In Mattheus 10 gee Jesus sy dissipels die outoriteit oor 
onrein geeste om hulle uit te dryf, om siekes te genees 
en die Woord van God te verkondig. In Mattheus 28 sê 
Jesus vir Sy dissipels om dit te gaan doen en dat Hy 
altyd by hulle (ons) sal wees.  
 

Soos ons in Jesus groei, getuig ons lewens van die 
Goeie Nuus van God. Jy kan in die ry staan by die 
kasregister of ATM en net glimlag of sê Jesus kan jou 
help. 



 

 

Besoek die siekes en die wat treur en lees vir hulle uit 10     

die Woord. (Ons hoef nie eers ons eie woorde uit te dink 
nie…. Lees God se Woord vir hulle!) Ons verkondig die 
Woord selfs aan die mense met ‘n slegte reputasie, soos 
Jesus se voorbeeld met die vrou by die put in Samaria.  
 

Ons verkondig die Goeie Nuus (Jesus Christus) aan die in 
ons gesin, ons vriende, mense in die dorp, in Suid-Afrika en 
selfs in ander lande. Jip… ek hoor jou sê: “Ek het nie geld 
of die geleentheid nie.” Ja, jy het! Jy kan ‘n e-pos stuur vir 
Missie Japan, wat deur ons gemeente ondersteun word of 
enige ander uitreik. Wat van Facebook?  
 

Ja maar ek is te oud! Jou gebede en sagte glimlag we-
erspieël Jesus se liefde. Ek is te….. Nog verskonings? 
Nee, geen. Jy hoef nie ‘n sendeling te wees, wees net ‘n 
kind van die Allerhoogste.  
 

Jesaja 50:4  “Die Here HERE het My ‘n geoefende tong 
gegee, dat Ek kan weet om die vermoeide te verkwik met 
woorde; Hy wek elke môre, Hy wek my oor om te hoor soos 
die leerlinge.”  
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IS SAAD WAT NUWE VRUGTE VOORTBRING 

Jaco Engelbrecht, Voorsitter: Finansies en Administrasie 

 

As ‘n mens nou wou tegnies raak, dan is finansiële bestuur ‘n baie bere-
kende en redelik onopwindende wetenskap wat tipies deur bebrilde 
mensies in die agterkantore beoefen word. Hulle doen onteenseglik baie 
noodsaaklike werk en meeste van hulle is baie toegewyd, gedissi-
plineerd en  professioneel. Dis koel en beredeneerd; die rande en die 
sente en die korrekte aanwending daarvan, is al wat tel. In sy wese, ver-
skil die finansiële bestuur van ‘n gemeente soos Joubertina nie baie van 
die prentjie nie. 
 

Maar...tog is daar ‘n enorme verskil! Ons doen dit immers ter bevor-
dering van die Hemelse Koninkryk op Aarde!  
 

Die begroting verteenwoordig in monetêre terme die jaarplan van die 
Kerkraad vir die aanwending van die offergawes en skenkings van die 
gemeente. Hier gaan dit oor die bydraes van gelowiges wat dit skenk in 
die vaste vertroue dat dit met toegewydheid en doeltreffendheid op ver-
skillende wyses aangewend word ter bevordering van die Koninkryk op 
aarde.  
 

Dis die boek van Filippense wat ‘n mens aangryp:  Daar word gemeld 
van “Ligdraers van die wêreld”. “Julle geloof is ‘n offer in diens van God” 
skryf Paulus in Filippense 2:14–18.  
In Filippense 4:14-20 bedank Paulus die gemeente van Filippense dat 
“...julle ‘n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en 
uitgawe...Dit gaan vir my egter nie oor die gawe nie, maar om die vrug 
daarvan: daardeur word julle self ryker”.  
En verderaan besig Paulus hierdie aangrypende woorde:”Julle gawe is 
voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.” 
 

Die verantwoordelikheid van die Kerkraad is om rentmeesterskap te gee 
van die geloofsdaad van die gemeentelede; die opdrag is dus om-

vangryk en oorheersend. Die Kerkraad word ‘n verlenging van die ge-
meente se geloof: “Pas julleself op en die hele kudde wat die Heilige 
Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde versorg, so 
moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het 
deur die bloed van sy eie Seun.”(Handelinge 20:28) 
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Die jaarlikse begroting is ‘n projeksie van die gemeente se visie. Deur die 
begroting stel die Kerkraad hulpbronne beskikbaar in die vaste geloof dat 
die liefde en oneindige genade wat elke dag ontvang word, sal groei en 
vermenigvuldig sodat die Groot Genade en Liefde kan uitkring en 
toeneem.   
 

Ek droom dus dat elke sent wat inkom en wat uitgaan die bestek van God 
se Koninkryk op aarde sal verdiep en verbreed. Dat dorre land geploeg 
kan word en geloofsbome geplant kan word sodat die vrugte van God se 
liefde en genade werklik binne en buite die gemeente van Joubertina elke 
dag beleef sal word. Dat ons nuut sal dink; dat ons skeppend sal wees in 
ons vreugde en entoesiasme as Sy ligdraers.  
 

Die begroting is dus ‘n geloofsdaad vasgevang in ‘n droom: Elke jaar se 
begroting verteenwoordig ‘n hernude verbintenis met ons Skepper 
waardeur ons erken dat ons elke dag die seëninge van God ontvang so-
dat ons vir ander tot seën kan wees in diens van Sy Koninkryk. 
 

Soli Deo Gloria! 
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PERSVRYSTELLING DEUR DIE MODERATUUR VAN DIE 
ALGEMENE SINODE 

 

DIE STAND VAN DIE NASIE 

 

Met die Staatsrede (State of the Nation Address) van die Suid-

Afrikaanse President, mnr Jacob Zuma, op Donderdag 12 Februarie 
2015, het ons land waarskynlik sy heel diepste laagtepunt in die 
bestaan van die jong demokrasie beleef.  
 

In die Staatsrede en die gebeure van die 12de was die ononderhan-
delbare waardes (vir ons as kerk ook die Bybelse waardes) van ger-
egtigheid, menswaardigheid en versoening in gedrang.  
Die President het die landwye gebrekkige dienslewering wat mense 
se lewens onmoontlik maak en tot groot onrus en geweld gelei het, 
geïgnoreer. Die gewelddadige aanvalle teen buitelanders is nie be-
spreek nie. Die krete uit die samelewing oor die onderwys is 
gesmoor met stilte daaroor. Die toenemende geweld deur en krisis 
in die SAPD, wat ons mense moet beskerm, was nie op die ra-
darskerm nie. Daar was geen geluid van omgee nie.  
 

Die grootste probleem met die toespraak egter, het te doen gehad 
met die feit dat die President self – en daarom ook per implikasie die    
regering (en sy party wat dit al oor jare duld) – nie onbesproke in 
integriteit voor die nasie gestaan het nie. Geen regeringsvorm of fi-
nansiële beleid kan tot goeie resultate bestuur word as die bestu-
urders daarvan self korrup en onbevoeg is nie. Die geweld en chaos 
met die aanvang van die Staatsrede moet daarom in die lig hiervan 
gesien word. Die EFF se optrede word nie hiermee goedgepraat nie.  



 

 

Ook nie die feit dat ander partye die byeenkoms verlaat het nie. Wat   14 
egter begryp moet word, is dat die President en regering se eie optredes 
en bestuur, hulle ooglopende gebrek aan insig in die lotgevalle van 
miljoene in ons land, hulle argeloosheid met die waardes van die 
grondwet, geboorte gee aan hierdie soort van optrede - of dan ten min-
ste die verskoning in die hand werp om tot wetteloosheid en geweld oor 
te gaan.  
Die NG Kerk wil baie ernstig oor die gebeure Donderdagaand en die 
Staatsrede vra: Watter geregtigheid is daar as bona fide vrae nie deur 
die regering in die Parlement beantwoord word nie? Watter geregtigheid 
is daar wanneer dienslewering aan die mense van ons land ‘n 
laagtepunt bereik het? Watter geregtigheid is daar wanneer vryheid van 
spraak en kommunikasie geblokkeer word? En watter geregtigheid is 
daar wanneer die president van die land alle maatreëls om hom verant-
woordbaar te hou vir sy optrede uit die weg haal? Waar geregtigheid 
sneuwel, kom anargie tot lewe. Dit het ons Donderdagaand in die Parle-
ment gesien. Ons wil verder vra: Watter versoening is daar sonder ger-
egtigheid? Watter menswaardigheid is daar as gemeenskappe dae 
sonder water moet wees? Watter menswaardigheid is daar indien daar 
na 20 jaar nog skole is sonder sanitasie, water of biblioteke – is ons 
kinders nie mense aan wie God waardigheid toegeken het nie?  
Die President en sy regering moet aanspreeklik gehou word vir die 
oplaaiende spanning in die land en bedreiging van die sekuriteit van al 
sy inwoners. Wat in hierdie land besig is om te gebeur, is die pleging van 
onreg teenoor en die vertrapping van die menswaardigheid van die Suid-

Afrikaanse nasie.  
Indien dit hier sou gaan oor die stand van die nasie (State of the Nation), 
sou mens dalk kon sê dat dit ondanks alles verbasend goed gaan met 
die nasie. Die mate waarin die SA-bevolking verdraagsaam is teenoor 
die regering vir ooglopende en blatante foute wat gemaak word, is werk-
lik lofwaardig. Dit spreek boekdele van soveel onderliggende 
goedgesindheid in ons samelewing tussen mense van alle godsdienste, 
kulture en ekonomiese stand. 
As dit egter gaan oor 'n demonstrasie van die stand van regering (of die 
stand van die President), is die prentjie droewig en werklik nie meer iets 
om op trots te wees nie. Ons is in die moeilikheid.  
 

Namens die Moderatuur  
Dr JJ Gerber  
Algemene Sekretaris: NG Kerk  
Selfoon: 0828955680 
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‘n Groot en  netjiese donasie aan Huis Formosa 

 

Op   Vrydag, 20 Februarie 2015 het 7 netjiese  a-raam tipe hospitaal-
beddens as geskenk van die Life Kosmos Hospitaal in Witbank by Huis 
Formosa gearriveer ! 
 

Die inisiatief is deur ‘n oud leerder van Hoërskool McLachlan, Nico van 
Greunen geneem. Dr. Nico is ‘n spesialis in die Urologie afdeling van 
die hospitaal en moes sekerlik van pa (Dr. Andre) of ma (Elize) inligting 
ontvang het dat by  Huis Formosa ‘n groot behoefte aan dié tipe bed-
dens is. Hierdie beddens sal aangewend word vir verswaktes en termi-
naal siek pasiënte en sal gewis die taak van die verplegingspersoneel  
aansienlik vergemaklik. 
 

Elke bed is voorsien van sy eie remme, bedkante, drip-staanders,    
hyser, kantelrame, matras en waterdigte matrasoortreksel. Die aank-
oopprys van so ‘n bed beloop in die orde van R12000 en is gewis ‘n 
groot waardetoevoeging tot die verplegingsdeel by Huis Formosa. 
Hierdie beddens het Huis Formosa  absoluut gratis ontvang waarvoor 
ons ons hoogste waardering het. 
 

Wilco het die beddens gratis vervoer waarvoor ons ook opreg dankbaar 
is. Baie dankie aan Willie Mills, Derick Vrey  en Meidjie Schreiber vir die 
gratis vervoer en al die reëlings om die beddens hier te kry. 
 

Die beddens is oorspronklik vanaf die Limpopo provinsie na Witbank 
oorgeplaas. Die hospitaalbestuurder  van die Life Kosmos hospital, dr. 
David Julius, het finaal die verskuiwing van die beddens na Joubertina 
bewerkstellig.  
Wat ons vir die weldoeners  
sê  is: Baie dankie dat julle 
bereid is om te gee en julle 
goedhartigheid met Huis 
Formosa se bejaardes te  
deel! Dit bevestig weereens 
dat daar opregte vriende is 
wat graag vir hul medemens 
iets doen. 
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Ander donasies! 
 

Baie dankie  en opregte waardering ook aan elke boer en in-
dividu wat Huis Formosa  gereeld van vrugte en groente voor-
sien.  Baie dankie ook  aan hulle wat gereeld die hand in die 
sak steek om finansieel Huis Formosa te ondersteun!  
 

Julle laat ‘n spoor van Jesus se liefde! 
        (Olivier Kritzinger) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 1:3  “Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat 
op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.   
Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.”      
  
Matt. 3: 8 en 10  “Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is.  
Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur 
gegooi.” 

God het n plan met elke lewe en Sy plan is 
die allerbeste vir u, al is dit anders as wat u, 
met u beperkte insig, sou begeer het. 
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Vrouediens 

Op Donderdag, 5 Maart, was dit die jaarlikse Wêreldbid-
dag vir Vroue. Dit was hierdie jaar ‘n kinderprogram wat 
opgestel is deur die vrouens van die Bahamas. Die pro-
gram is op aanskoulike en kleurvolle wyse aangebied 
deur Janine Kritzinger en ‘n groep drama-leerders. 

 

Lofsang onder die sterre -  Sondag, 8 Maart 
2015 

 

 

Sondagaand het sowat 170 mense, klein en groot, ‘n 
heuglike sangdiens op die groen gras in die tuin van   
Anton en Karien van der Mescht  bygewoon. 
 

Die spreekwoordelike braaivleisvure is aangesteek vir 
die wat ‘n vleisie wou braai; maar oorwegend het be-
soekers hulle komberse op die gras oopgegooi, die  
piekniekmandjies uitgehaal en behoorlik gesmul aan eni-
giets wat by so ‘n geleentheid die mae kon vul. Koeksis-
ters, pasteie, vleisgevulde toebroodjies, koek, melktert – 
ja, soos by ‘n basaar het ons mense die aand    geniet. 
 

Die voorsangers en Stofpad het ons vermaak met 
geestelike liedjies terwyl almal ook verskeie liedere kon 
sing. Botes Gresse het die  ‘key board’ woema gegee en 
was dit lekker om te kon saamsing.  
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Die skerm waarop die dataprojektor die woorde vertoon het, het 
so dan en wan ‘n beweging in die aandlug getoon. Jaco Botha,  
ons jong finale jaar teoloog, het met Bybelverse die goedheid 
en grootheid van God, Christus en die Heilige Gees met ons 
gedeel. 
 

Dit was werklik ‘n belewenis en ons hoop dat hierdie sangdiens 
onder die sterre  ‘n gereelde instelling sal word.   

                               (Olivier Kritzinger) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 6: 43  -  45 “Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en 
ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie.   Elke boom word aan 
sy eie vrugte geken.   Van doringstruike pluk ‘n mens mos nie vye nie, en 
van ‘n doringbos oes jy ook nie druiwe nie.   Die goeie mens bring die 
goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte 
mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge.   Waar 
die hart van vol is, loop die mond van oor.” 
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14 MAART 2015 

 

 

 

         

    

   

    

     

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

   Dr Andrè deel in die kind-
wees van die dag - 

 

 

‘n Mooi rangskikking by 
Tossie se teetuin.  

Die geur van braaivleis is in die lug. Hier 
is die manne aan die werk terwyl ander 
'n ogie hou oor die kole. 

Wat is ‘n braai sonder roost-
erkoek?   

Hier staan Leanie Murray 
by die koektafel                

Dr. Andrè deel in 
die kind-wees 
van die dag! 

Springkasteel                                     
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JEUG 

 

Welkom Jaco                  
 

Ons is baie dankbaar dat 
ons hierdie jaar vir Jaco 
Botha kon verwelkom in 
ons gemeente as  ge-
meentejaar-student. 
Gods rykste seën bid 
ons jou toe vir jou      
diensjaar in die ge-
meente. Mag jy baie ge-
lukkig wees hier by ons in die bekende omgewing en mag die 
Here jou gebruik om ‘n verskil te maak in baie mense se    
lewens.  
 

IETSIE VAN JACO 

 

Ek moet eerlik wees dit voel soos gister wat ek hier opgedaag het 
en dat ek myself ingespan het vir die jaar wat voorlê. Nou is dit al 
omtrent twee maande later en ek het sovêr nog net goeie ervaringe 
van Joubertina en sy mense. As ‘n nuwe inwoner voel ek al klaar 
welkom en deel van ‘n groter geloofsgemeenskap. Die groet van die 
berge in die môre en die appelwind wat die wêreld afkoel in die 
aande, doen die siel en die hart die wêreld se goed. Ek is vas oor-
tuig dat ware geluk in hierdie dorp en wêreld gevind kan word. 
Ek het die voorreg gehad om sovêr ‘n groot verskeidenheid mense 
te leer ken en ek weet daar is nog baie wat ek nog nie eers by 
uitgekom het nie. Ek sien uit om al die inwoners van hierdie dorp en 
gemeenskap te leer ken. Ek is gevra om iets oor myself te sê en 
alhoewel ek altyd ongemaklik is met hierdie tipe vrae, het ek besluit 
om sommer net eerlik te wees en myself oor te dra na die beste van 
my vermoë. Ek is in die Karoo se platteland gebore en het ook daar 
grootgeword en skoolgegaan. Aangesien ek altyd taamlik lank was, 
het ek my lengte en gewig rondgegooi op die rugbyveld. Ek het ook 
my lengte gebruik tot my voordeel in die swembad en het menigte 
dae omge-oefen in die karoo-waters.  



 

 

Na my mening moet ek sê dat dit die beste van twee    21                     
wêrelde was...aan die een kant het jy die stilte van die water en aan 
die  ander kant het jy die geselligheid van ‘n span vol vriende. As ek 
in die aande op die stoep van die Withuis sit, en so oor die Heights 
uitkyk, dan vergelyk ek daardie tye met hierdie tye. In dié dae is ek 
tussen geliefdes en vriende en in die aande geniet ek die stilte van 
die plaas. 

My grootste passie in die lewe is die roeping wat vir my bestem was 
al voor my geboorte. Ek vind my geluk in die uitlewing en uitdeling 
van die liefde van God wat as geskenk vir my gegee is en omdat ek 
dit verniet gekry het, deel ek dit ook verniet en sonder voorkeur uit. 
Ek dink die grootste uitdaging wat ek kry, gebeur wanneer die  
Cheetahs verloor en die ander rugby unies se ondersteuners begin 
lekkerkry, veral die WP ondersteuners. 
Ek het die voorreg om hierdie jaar my gemeente-jaar te doen in die 
plek waar ek my wortels vind. Dit is ‘n wonderlike ervaring om te 
loop, te lag en te lewe in die dorp en omgewing waar menigte 
geslagte voorouers dieselfde gedoen het. As mens op reis gaan 
met jou voorouers en hulle geskiedenis, dan vind jy ook baie uit oor 
jouself. Ek is werklik dankbaar dat ek hierdie geleentheid gekry het.  
My gunsteling stokperdjie is visvang, maar aangesien die damme 
bietjie leeg is met die droogte, spandeer ek maar my tyd met teiken 
skiet en die magdom sportgebeure wat hierdie jaar plaasvind. Ek 
geniet die geselligheid van ‘n vuur en die reuk van vleis oor die 
kole. Alhoewel die braaivleis nie eg karoo-vleis is nie, moet ek eerlik 
wees en sê dat dit baie naby kom. 
Ek geniet die jaar saam met julle al klaar so baie en sien met      
opgewondenheid uit na die res van my tyd in die Langkloof. 
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Dit is met groot opgewondenheid dat ons die jaar afgeskop het met 
die stigting van die Jeugkommissie onder leiding van Ignatius Fer-
reira. Die idee agter die Jeugkommissie is dat dit fokus op dooplid-
mate, jong belydende lidmate, jong werkendes en alle persone wat 
jonk van hart is. Die komitee gaan poog om die gemeente se be-
nadering tot die jeugbediening op te skerp en uit te brei sodat alle 
lidmate se behoeftes aangespreek kan word. 

#Imagine Jeugfees: 
Die Imagine jeugfees sal hierdie jaar plaasvind te Jeffreysbaai op 
die 10de-12de April. Dit beloof om ‘n ongelooflike naweek te wees 
waar die jongmense werklik bemag-
tig sal word om as die leiers van 
môre op te tree. Dit is ‘n geleen-
theid om saam met ander jong 
mense God te eer en te dien op ‘n 
unieke en pragtige wyse. Nuwe 
vriendskappe gaan gevorm word en 
lewenslange vriende en kennisse 
sal saam die lewenspad vorentoe 
aandurf. 

Langkloof Rugby Klub: 
Die jaar het begin met ‘n klomp jongmense wat weer ‘n rugbyspan 
op die been wil bring waarop ons kan trots wees. Met die eerste 
wedstryd wat beplan word in min of meer n maand se tyd, is daar ‘n 
ernstigheid by die oefeninge. Die span verteenwoordig die         
positiewe ingesteldheid van die 
Langkloof en ons moet hulle onder-
steun in alles wat hulle aanpak, sodat 
die Langkloof se trots sterk uitgebeeld 
kan word na buite. 
Die oefeninge is Woensdae/
Donderdae 7uur by die skoolveld vir 
enige persone wat belangstel of selfs 
net vir die wat wil ondersteun. 
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Gedurende die naweek van 13-15 Februarie het ‘n paar kinders van 
ons belydenisklas ‘n belydeniskamp op Eersterivier bygewoon. Jaco 
Botha, Gemeentejaar student, het saam met Thinus du Toit, Daneel 
Pauw, Lara Ferreira, Abby Goosen en Isabel  Lötter hierdie naweek 
van geestelike verryking aangegryp. 
Hulle het hul gate uit geniet, nuwe vriende gemaak, maar het ook 
die eintlike doel van dié kamp ten volle benut. Die kinders was in 
kapelle, volgens ons kerk en gemeenskap opgedeel. In hierdie 
groepies het die lede mekaar se swaar leer ken en sommiges het 
ook ‘n gedeelte van hul storie met ons gedeel.  
Elke kapel het ‘n leier gehad. Die Joubertina gemeente se  kapellei-
er was Jaco Botha en dit het dit makliker gemaak om die swaarkry 
te deel. Daar was om en by 6 kapelle. 
Die Vrydagmiddag het die groepie kinders van Joubertina se ge-
meente so ’n entjie gaan stap. Na die aankoms van die res van die 
kinders het almal in die saal bymekaar gekom.  
Speletjies is gespeel en daarna is almal na die kapelle waar hulle 
hul naweek meestal bestee het. Laat die aand ‘n “praise en worship” 
sessie gehad en het eers laat in die bed gekom. So laat dat ons met 
die woorde “Happy Valentines day” nag gesê het. 
 Die Saterdag was propvol aktiwiteite. Die kampeerders het die aand 
die fliek “The Book of Elia” gekyk, maar is onderbreek deur 
beurtkrag. Buite het hulle toe die Suiderkruis en die drie susters lê 
en bekyk. Die Sondagoggend het ons om 11:00 weer vertrek, maar 
eers na ‘n lekker kapel-sessie. 
Die atmosfeer op hierdie kamp was ongelooflik, dit kan nie   beskryf 
word in woorde nie; dit kan slegs ervaar word. Niemand is spyt dat 
hulle  besluit het om 
op hierdie kamp te 
gaan nie. Ons is 
geestelik verryk soos 
wat maar net op ‘n 
kamp kan gebeur. 
 

           (Lara Ferreira)  
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Twee vriende het beide ‘n kruis op hul rug gedra. Die een vriend 
het besluit hy is moeg en gaan na ‘n kroeg. Om te betaal moes 
hy ‘n stuk van die kruis laat afsny. Die ander vriend het egter vol-
gehou. Later het beide by ‘n afgrond gekom en die een wat 
volhard het, het sy kruis oor die afgrond gesit en hy kon oor loop. 
Sy vriend se kruis was egter te kort en het afgeval.  
  

Ons moenie afwyk nie. Om te volhard het ons al ons krag nodig 
en dis waar God jou help. Jy kan niks sonder Hom bereik nie. 
               (Isabel Lötter) 
 

 

 

MOET NOOIT GLO JY IS MINDER 
WERD AS ANDER NIE - DAAR IS NET 

EEN SOOS JY OP DIE AARDE. 
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GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSAKSIE 

 

Die gemeenskapsaksie wat gedurende verlede jaar in die gemeente 
van stapel gestuur is, is 'n geloofsaksie. Die tipe geloof wat hier ter 
sprake is, kan vergelyk word met die geloof van Abraham wat 
weggetrek het sonder om te weet waar hy sou uitkom (vgl Hebr 
11:8).    Alhoewel daar nie presiese duidelikheid bestaan oor dit 
waarop die aksie uiteindelik gaan uitloop nie, gaan die aksie hoof-
saaklik daaroor dat daar gepoog word om 'n verskil te maak ten op-
sigte van sekere elemente in die samelewing wat tot almal se 
nadeel is. Die aksie hou die moontlikheid van nuwe projekte in, 
maar dit hou ook die moontlikheid in dat daar op nuwe maniere na 
bestaande projekte gekyk word ten einde hulle meer doeltreffend te 
maak. Ten diepste gaan die aksie daaroor dat daar gepoog word 
om mee te werk aan dit wat God reeds besig is om in die gemeen-
skap te doen. 
 

Die gemeenskapsaksie is 'n uitvloeisel van 'n werkswinkel oor so-
siale kapitaal wat prof. Deon Pretorius in Augustus verlede jaar hier 
aangebied het. Prof. Pretorius tree steeds as konsultant en fasili-
teerder vir die aksie op en het in hierdie hoedanigheid reeds twee 
werksessies aangebied. Tydens die tweede sessie is die we-
erbaarmaking van die jeug gekies as 'n tema waarop daar vir eers 
gefokus gaan word. Daar is verder besluit dat hierdie tema sover as 
moontlik in samewerking met ander kerkgenootskappe aangepak 
gaan word. 'n Byeenkoms vir plaaslike leiers van verskillende kerk-
genootskappe word dus vir die nabye toekoms beplan. 
 

Die aksie behels 'n oop proses waarby enige persoon op enige sta-
dium kan aansluit. 
 

         (Chris Dreyer) 
 

 

 

Mense is eensaam omdat hulle mure 
bou in plaas van brûe 
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VALK   ( Voorkoming van afhanklikheid in die Langkloof)  
Vanuit die Valk kantoor deel ons graag die volgende met u. Elke maand 
werk ons volgens ‘n tema en probeer ons aansluit by Nasionale 
gesondheids- en welsynsdae. 
 

Januarie – Terug skool toe 

Hier het ons gefokus  op huise waar kinders as gevolg van drank- en 
dwelmmisbruik nie skoolgaan nie en is ouers gemotiveer en ondersteun 
om hul kinders in ‘n skool ingeskryf te kry. 
 

Februarie –  Weerbaarheid van die jeug  
‘n Leierskamp is in samewerking met Louterwater Primêre Skool 
aangebied vir sy leerlingraad en klasleiers uit graad 7, 8 en 9. Ons was 
bevoorreg om die kamp te Stormsrivier aan te bied. Dankie aan 
Parkeraad vir die hulp ten einde die kamp moontlik te maak en vir die 
beskikbaarheidstelling van hul Raadsaal vir die aanbieding van ons 
opleidingsprogramme. 
Ons tema van die naweek was: Werk saam, Wen saam. Ons leuse was 
dat as jy wil lei moet jy ook kan volg. Ons Bybelvers vir die  naweek was: 
As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou. 

Dit was ‘n voorreg om saam met die 30 kinders die naweek te kon 
deurbring. Vir ‘n paar van die kinders was die naweek ‘n eerste besoek 
aan die see. Tentslaap, die luukse van ‘n warm bad en die geleentheid 
om in ‘n swembad te kon swem, was ook vir baie ‘n eerste. Wat my 
opgeval het was die kinders se bereidheid om te leer, maar ook onkunde 
oor die Bybel en gebrek aan ‘n eie Bybel.  

Gelukkig was daar ‘n skenking wat dit vir ons moontlik gemaak het om 
aan elkeen ‘n eie Bybel te oorhandig. 
Die uitdaging is nou om kontak met die kinders te probeer behou  ten 
einde hulle te help om  hul liggies te laat brand en ‘n  verskil te maak 
daar waar hulle is.  
Enigeen wat wil  is welkom  om by die diensaksie in te skakel. As daar 
by u huis Bybeldagboekies /Bybelstudiegidse is wat u nie meer gebruik 
nie, ontvang ons dit graag vir uitdeel aan die kinders ten einde hulle te 
help om die Bybel te verstaan en te leer hoe om Bybelstudie te doen. 
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Maart – Voorskoolse kinders. Dié maand val die fokus op kleuters. 
Programme is aangebied aan ouers ten einde die belangrikheid van 
bywoning van kleuterskole onder hul  aandag te bring. Terselfdertyd 
is  stimuleringsprogramme by kleuterskole aangebied ten einde 
aandag aan kinders met ‘n agterstand in  ontwikkeling te gee en      
kleuterskool-personeel en versorgers te help om hierdie kinders te 
verstaan en hul te help om hul maksimum potensiaal te bereik. Baie 
kinders begin hul skoolloopbaan met ‘n agterstand  wat hulle moeilik  
inhaal. Dit lei tot vroeë  skoolverlating met swak skolastiese       
kwalifikasies en ‘n onvermoë om behoorlik te kan lees en skryf. 
Kinders dwaal dan in strate rond, begin eksperimenteer met alkohol 
en ander dwelms en raak dan  by misdaad betrokke. 
 

Hoe kan u betrokke raak? Ons wil graag begin met ‘n speelgoed-

biblioteek vir kinders/skooltjies. As u dus enige leesboekies of 
speelgoed, legkaarte, ens. het wat u kan afstaan, sal dit nuttig ge-
bruik kan word. 
                (Elsje Kritzinger) 



 

 

                               SENIOR LIDMATE IN BEELD                               28 

Ons is bevoorreg dat ons hierdie jaar kan begin met die vier oudste lid-
mate in ons gemeente. Ons dank ons Hemelse Vader vir gespaarde    
lewens tot op n hoë ouderdom. 
Susan Hamman (De Villiers) is op 19 November 1917 gebore en is 97 
jaar oud. Sy is in Deben op die plaas Vaalkop in die Noord-Kaap gebore 
en het ook daar grootgeword. Haar laerskooljare was in Winton, Noord-

Kaap en hoërskooljare in ‘n huishoudskool in Potchefstroom. Sy het 
verpleeg in Ermelo en was koshuismoeder in Kuruman en verder is sy ‘n 
huis vrou.  Sy is in 1944 in Johannesburg getroud met Ockert Rheeder en 
na sy dood is sy in 1953 in Kuruman getroud met Jan Hamman. Sy het 2 
kinders, 4 kleinkinders en 4 agterkleinkinders. Sy 
bly nou al 22 jaar lank in die Langkloof. Sy hou 
van klassieke musiek. Haar voorkeur kos is braai-
vleis. Sy het ‘n goeie sin vir humor, beskik oor 
deursettingsvermoë en het ‘n onwrikbare geloof in 
Jesus Christus. Haar stokperdjies is naaldwerk, 
borduurwerk, tuinwerk en lees. Haar gunsteling 
Bybelteks is Spreuke 3:5 “Vertrou op die Here.” 
Haar gunsteling Bybelpersoonlikheid is Paulus. 
Die belangrikste boodskap wat sy aan die wêreld 
wil verkondig is: Laat jou weg aan die Here oor, 
vertrou op Hom en Hy sal dit uitvoer.           
 

Sally Wartington (Steel) is op 20 Augustus 1918 
gebore en is 96 jaar oud. Sy is in die destydse Transvaal in die distrik Be-
thal gebore en het ook daar groot-
geword. Sy het trourokke en ruik-
ers gemaak en het ook gesing by 
troues en in kore. Sy het vir 5 jaar 
sanglesse geneem. Sy het vir 13 
jaar liggaamsoefeninge vir volwas-
senes gegee. Sy het ook vir 5 jaar 
kunsnaaldwerkklasse gegee. Sy 
het vier jaar noodhulpklasse 
geloop en het in haar vierde jaar 
op 29.11.1977 die hoogste diplo-
ma vir noodhulp gekry. Voorwaar ‘n begaafde vrou. Sy is in 1940 getroud 
met Wessel en 2 kinders is uit die huwelik gebore. Sy het 4 kleinkinders 
en 7 agterkleinkinders.  Sy bly nou al 13 jaar lank in die Langkloof.  Sy 
hou van geestelike en ligte klassieke musiek.   



 

 

Sy hou van hoender en slaaie. Vrede is haar wagwoord. Sy is me-

dedeelsaam en hou nie van skinder nie. Haar stokperdjies is sang, 
musiek en blomme rangskik. Haar gunsteling Bybelteks is Jesaja 
40:13. Haar gunsteling Bybelpersoonlikheid is haar Hemelse Vader. 
Die belangrikste boodskap wat sy aan die wêreld wil verkondig is 
vrede. Jesus is die Lig wat helder skyn en alle donker laat verdwyn. 
Kyk die Lig is in Sy Hand, sodat ons kan sien waar ons moet loop. 
Dit sluit die Hemel vir ons oop.                              
 

Hendrina Cecelia (Mike) Steinberg is op 20 Desember 1921 gebore en is 
93 jaar oud. Sy is gebore op die plaas Broodkop in Koppies en het ook daar 
grootgeword. Sy is in Parys getroud met Petrus Wilhelm Steinberg. Sy was 
‘n tuisteskepper (huisvrou). Sy het 2 kinders en 6 kleinkinders. Sy is vanaf 
2010 in die Langkloof. Sy hou van klaviermusiek.                                         
Sy hou van bruin brood. Sy hou van alles wat                                            
mooi en goed is. Dankbaarheid en waardering                                               
is van haar beste karakter-eienskappe. Haar                                              
gunsteling Bybelgedeelte is Psalm 23 en haar                                            
gunsteling Bybelpersoonlikheid is Dawid. Die                                          bel-
angrikste boodskap wat sy aan die wêreld                                               wil 
verkondig is om altyd eerlik en liefdevol te wees. 

 

Beethoven Ferreira is op 1 Augustus 1922 gebore en is 92 jaar 
oud. Hy is op die Heights gebore en het daar                               
grootgeword. Hy bly sy lewe lank in die Lang-                               
kloof. Hy was n leerder van Hoërskool                                     
McLachlan en na skool was hy in die                    lugmag en daarna 
‘n boer. Hy was ge-                                          troud met Monica van 
Uyssen van                                                Noupoort. Hy het 4 
kinders, 6 kleinkin-                                           ders en 2 agterklein-
kinders. Hy hou van                                      boeremusiek en boere-
kos. Hy is hardwerk-                                    end en beskik oor baie 
deursettingsvermoë.                                     Sy stokperdjies is 
boerdery en musiek. Hy                                         is lief vir die hele 
Bybel maar sy gunsteling                                     Bybelgedeelte is 
Psalm 23. Sy gunsteling Bybelpersoonlikheid is Jesus en die bel-
angrikste boodskap wat hy aan die wêreld wil verkondig is om te 
volhard.  



 

 

Op Sondag, 22 Maart het Dr. André Oosthuizen     30     
die volgende twee babas gedoop: 

 

Marlow Strydom, seuntjie van Lourens Strydom;  
en Luan Ferreira, seuntjie van Ignatius en Lelanie 

Baie geluk aan die ouers en grootouers. 

Baie welkom aan al die nuwe lidmate in ons gemeente. 
Mag u ‘n geseënde en vreugdevolle tyd in ons gemeen-
skap beleef. 

Ons bid vir al die siekes in ons gemeente en weet dat 
die Here se genade en liefde vir julle genoeg sal wees. 
Ons glo dat Hy volkome genesing sal skenk as dit Sy wil 
is.  
 

 

 

 

 

 

Joh. 15: 5   “Ek is die wingerdstok, julle die lote.   Wie in My bly 
en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks 
doen nie.” 

Joh. 15: 16  “Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle 
uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, 
vrugte wat sal hou.”  

Moet nooit so haastig wees  
dat jy nie tyd kan afstaan om gelukkig te wees 

nie. 
Maak tyd om die lewe wat God jou gegee het 

dag vir dag, uur vir uur, minuut vir minuut, 
voluit te geniet saam met die mense wat jy liefhet, 

met ‘n dankbare vreugdelied in jou hart.  



 

 

           VERJAARSDAE — 70 EN OP…                31 

             

                                    
EN AL DIE RES 
ONDER 70! 

Baie Geluk aan        
almal wat reeds in       
Januarie, Februarie 
en Maart verjaar het!  

03 April  Lammie Ferreira   
 

05 April  Elsa Strydom  
 

05 April  Dan van der       
      Merwe  

06 April  Anita Ferreira  

06 April  Andre Kritzinger 

15 April  Alida Dalton 

16 April Johan Strydom 

20 April  Thys Ferreira 

25 April  Danie Scheepers   

27 April  Manie Kleyn 

13 Mei  Bennie Niehaus            

19 Mei Hettie Malherbe          

26 Mei  Elize Olivier 

26 Mei Nonnie Strydom 

26 Mei Engela v Rooyen  

30 Mei Anna Kritzinger   

01 Junie Japie Booysen                      

04 Junie  Vossie Potgieter 

09 Junie  Betsie Strydom  

20 Junie  Christa Strydom 

23 Junie Andries Kritzinger 

25 Junie Adrienne le Roux 

28 Junie  Frik Vosloo          
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ONS INNIGE SIMPATIE AAN DIE FAMILIES VAN DIE VOLGENDE 
PERSONE 

Danie de Vos:  4 Augustus 1944 - 11 Januarie 2015 

Pa, jou lewe en nagedagtenis is TE oorweldigend en groot om neer te 
skryf.  Ons DNA is verweef met jou hardkoppigheid, vrygewigheid, 
probleemoplossing, ongeduld, sin vir humor, ondeunde sêgoed,      
lojaliteit, harwerkendheid, ontembaarheid, aardsheid en uniekheid.   
Ma se sagte en geduldige temperament het jou aangevul en toegelaat 
om die lewe voluit te leef teen n hoë spoed.  Jy laat ons agter met ‘n 
groot leegheid en hartseer. 
 

Maria Magdalena (Ria Dada) Strydom:   
3 Julie 1923 - 14 Januarie 2015 

Dankie Hemelse Vader vir die wonderlike ma en ouma wat Jy vir ons 
geleen het.  Die Here kon nie vir ons iemand beter gegee het nie.  Niks 
was ooit vir jou te veel nie.  Haar voorbeeld was diè van ‘n kind van die 
Here. 
 

Gary van  Zyl:  24 Julie 1981 - 01 Februarie 2015 

Ons was bevoorreg om vir 33 jaar jou onder ons vlerk te kon hê.  Jy 
het baie dae stil voorgekom, maar dit was tipies van jou om jou woorde 
sorgvuldig te kies voordat jy iets sou sê.  Ons mooie herinneringe is ‘n 
troos nou en ons lag saam oor jou streke en humor.  So sal ons jou 
onthou:  As ‘n gentleman en ‘n terggees, maar met ‘n groot sensitiewe 
hart.  Jou stem is nou stil en jou plekkie leeg, maar ons troos is dat jy 
nou onder God se vlerke is. 
 

Ds Carel van der Merwe:  16 November 1933 - 16 Februarie 2015 

Dankie Jesus vir genade, nie uit verdienste. Vir nog krag, wanneer ons 
kragte faal. Vir U oneindige liefde. Vir verhoorde gebede. Vir U voor-
siening. Vir U bloed gestort vir my.  Dankie Jesus. 



 

 

Gavin Wilmot:  12 April 1948 - 16 Februarie 2015                             33 

Ons eer hom vir die verskil wat hy in ander mense se lewens gema-
ak het. Sy vriendelikheid, sy hulpvaardigheid, sy opofferings, sy eie 
unieke manier van dinge doen. Hy het altyd tyd gemaak om na an-
der te luister. Ons eer sy nagedagtenis en sal altyd aan hom te-
rugdink as ‘n uitsonderlike mens met besonderse gawes wat God 
aan hom gegee het.      (Red.) 

Johanna Catherina (Hannie) Lendvay:   
3 Maart 1921 – 2 Maart 2015 

Jy het jou lewe met ons gedeel.  God skenk jou die Ewige Lewe…  
Jy het ons liefgehad; God het jou oneindig lief… 

Jy het jou tyd aan ons afgestaan;  By God het jy die Ewigheid… 

Jou lig het hier geskyn;  Nou is jy omring deur Goddlike Lig… 

Nou is jou aardse reis voltooi…. 
Rus sag in die Ewige Vreuge en Vrede. 
 

 

Helena Charlotta (Lottie) Strydom:     
9 Augustus 1932  -  10 Maart 2015  
Ons gun haar die verlossing van die aardse, pynlike lewe en die 
begin van ‘n nuwe lewe in haar Hemelse Woning. 
Ons gaan ouma Lettie baie mis, maar u leef voort, vir ewig, in  
elkeen van ons se harte. 
 

 

 



 

 

          Carel van der Merwe (16.11.1933 – 16.02.2015)        34 

 

Op 16 Februarie 2015 is ‘n beminde 
en geliefde oud-leraar van Joubertina 
na God se ewige woning 
weggeneem. Ek het hom as leraar 
goed geken maar ook as huisvriend. 
Hy was vir my soos ‘n broer. 
Destyds toe hy nog leraar van die 
gemeente Despatch-Noord was, het 
ek dikwels van sy hulp gebruik gema-
ak by vergaderings om met skrif-
lesing en gebed te open.  
Ds. Carel was ‘n baie nederige per-
soon. ‘n Mens-mens en het ‘n baie goeie humorsin gehad. Hy 
was altyd gereed om te help waar hy kon, maak nie saak wie dit 
was nie. Hy het nooit sleg van ‘n ander persoon gepraat nie.  
Ons het ‘n gesamentlike liefde vir diere gehad veral beeste. Hy 
het altyd êrens ‘n paar besies gehad  of dalk ‘n paar skape.  
Saterdae was dit rugby-tyd. Dan moes daar altyd iets lekker te ete 
gewees het.  
Hy was as dienskneg van die Here altyd vir mense tot hulp.    
Soggens baie vroeg het hy op plase vir werkers die evangelie   
verkondig. Mag die saad wat hy gesaai het, veel vrug dra.   
Tydens sy laaste dae toe hy so siek was, het hy maar net gesê” 
“Alles is in die Here se hande!” 
Sy plek hier op aarde is leeg, maar hy sal bly voortleef in ons 
harte. Hy het die goeie stryd gestry, die wedloop voleindig, die 
geloof behou.  
     

        (Chris Kloppers) 
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Bak en brou? 

 

Bak? Ja! Brou? Nie McLachlan nie! 
Gasvryheidstudies is ook een van die nuwe vakke wat by Hoërskool 
McLachlan aangebied word. Die vak vervang die huishoudkunde 
van ouds, in ‘n mate. 
Die vak behels die opdis van smaaklike verversings. Die hele skool 
weet wanneer dié klas hul prakties doen, want dan word die skool 
gevul met die heerlikste geure. Soms het die ander klasse die voor-
reg om ‘n “happie” hier en daar te kry . 
Elke graad het min of meer elke twee weke prakties wanneer hulle 
oefen om lip-lek-lekker kosse/nageregte voor te berei.  Dit help hulle 
met praktiese ervaring. Geregte word deur onderwysers/leerders 
verslind. 
Die bekende Roethilda Oelofsen bied die vak aan. Sy stel die leer-
linge aan nuwe en eksotiese disse voor. Leerlinge is altyd ywerig om 
‘n nuwe uitdaging aan te pak. Ongelukkig is die teorie nie so maklik 
nie. Hier leer hulle alles van tafel-en-bedieningsetiek, resepte en 
verskillende kosmaaktegnieke.  
Nee, McLachlan brou nie sommer nie, veral nie in dié vakgebied nie. 
        (Abby Goosen) 
McL —  die nuwe Van Gogh’s? 

Prag en praal, emosie en ’n paar strepe hier en daar?  
Beslis nie wat hierdie jong groep kunstenaars skep nie. 
Visuele kunste is een van die nuwe vakke wat gedurende 2014 by 
Hoërskool McLachlan bekendgestel is. Die vak se doel is om die 
onontdekte kunstalent van dié skool te openbaar. 
Visuele Kuns bestaan uit ‘n wye veld van kreatiwiteit in praktyk       
wat die hand, oog, psige en verbeelding inspan. Dit lei tot  konsep-

tualisering en die skep van kunswerke, voorwerpe en omgewings 
wat op hulle beurt die emosionele, konseptionele en ekspressiewe 
belange van  die individu of groepe weerspieël.   
Die vak word deur juf. Janine Kritzinger aangebied en die leerders 
wat hierdie vak neem doen elke kwartaal ‘n groot praktiese taak wat 
50% van die totaal tel. Die beplanning word in ‘n bronboek gedoen 
en die eindresultaat word op papier, skilderdoek of selfs met behulp 
van ’n rekenaar uitgebeeld. 
Dis duidelik dat die groep nie net ‘n paar strepies op ‘n skilderdoek 
sal trek nie, maar die Da Vinci’s of Van Gogh’s van dié era kan 
wees. 
        (Abby Goosen) 



 

 

                Gavin Wilmot (12.04.1948 - 16.02.2015)                   36 

Hierdie is ‘n verkorte weergawe van die huldeblyk deur  
             Marietjie Strydom     (Red.) 

As ‘n mens Gavin die eerste maal sien, sien jy sy grootte raak en 
daarna sien jy dit nie meer raak nie, want in die klein postuur het ‘n 
reus geleef. Opvallend vir my was sy sensitiwiteit, sy sagtheid, sy 
inskiklikheid, sy menslikheid, sy volwassenheid, sy wysheid en sy 
liefde vir enige iets wat lewe en nie lewe nie, Gavin het ‘n wonder-
like sin vir humor gehad en ‘n wonderlike vermoë met woorde.  
In Gavin se sagte oë kon jy Jesus sien. Gavin se lewe was 
Christus. Hy het sy Bybel en Gesangeboek uitstekend geken. Gavin 
kon die minste wees en was ingestel op ander se emosies. Hy het 
dit vinnig opgemerk as iemand nie so lekker voel nie en dan het hy 
die persoon vertroos met tekste en wysheid uit die Bybel. Gavin het 
God liefgehad. 
Gavin gaan baie leemtes laat, maar hy gaan ‘n baie groot leemte in 
McLachlan laat. Ons gaan sy insette en wysheid mis. Hy was werk-
lik lief vir die kinders en wou die beste vir hul hê. Ons skoolkinders 
verloor ‘n baie toegewyde en gedrewe onderwyser wat ‘n passie vir 
sy vak gehad het.  Hulle verloor iemand wat vir hulle lief was en vir 
hulle ‘n rolmodel was, want Gavin was ‘n voorbeeld. Kinders het dit 
maklik gevind om met hom te praat. Hy was altyd vriendelik, 
bedagsaam, altyd netjies en het almal met respek behandel.  
Gavin het talle belangstellings, soos motors, boeke, plante, enjins 
en musiek gehad.  
Gavin het die wedloop 
voltooi en hy het die Hem-
else prys behaal. Hy was 
soos ek baie vir hom gesê 
het: “God’s gift to McLachlan 
en die Langkloof, waar almal 
wat hom geken het vir hom 
lief was. Mag ons nooit die 
voorbeeld wat hy gestel het, 
vergeet nie, sodat mense 
ook van ons kan sê hulle 
kan sien hoe ons in Jesus se 
voetspore volg. 
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Hello julle Jongklomp! 

Julle weet seker wat Moedersdag en Vadersdag is? 

Dit is die dag waarop ons ekstra baie moeite doen vir 

Pappa en Mamma. Die Bybel vertel ons dat ons ons 

ouers moet eer. Dit is ‘n opdrag van Jesus. Dit        
beteken ons moet aan hulle gehoorsaam wees en hulle    

respekteer. Dit moet ons elke dag doen! Maar op 

Moedersdag en Vadersdag doen ons ietsie ekstra vir 

hulle. 

Ek sit op die bladsy hier langsaan vir jou n prentjie 

wat jy kan inkleur en dan skryf jy vir hulle elkeen n 

mooi briefie om vir hulle dankie te sê vir elke dag se 

liefde, kossies en hulp met jou huiswerk en al die an-

der goedjies wat hulle vir jou doen. 

Onthou om elke dag mooi vir Pappa en Mamma te 

luister - dit is ‘n opdrag van JESUS. 

Tot volgende keer. 

Pas jouself mooi op! 

Groete                                                                      

Blommie  
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Gelukkige Moedersdag vir al die mammas op 10 Mei en Gelukkige 
Vadersdag vir al die pappas op 21 Junie.  
 

Maak tyd vir jou gesin en koester mekaar op hierdie dag.  Tyd wat jy aan 
jou gesin bestee, sal nooit verspilde tyd wees nie. Hier is ‘n paar ged-
agtes rondom moeder- en vaderskap:  
 

Gee jou kinders onvoorwaardelike liefde, maar moenie nalaat om hulle 
te dissiplineer nie.  
 

 Vertel jou kinders van kleins af van die Here. 
 Luister na jou kleuters en antwoord hulle strikvrae.  
 Moenie dat tienernukke jou van jou lewensvreugde beroof nie. 
 Maak tyd vir jou gesin: doen dinge saam en deel die dinge wat vir 

julle mooi en lekker is met mekaar. 
 As jy ‘n leeftyd se geluk soek, belê in kinders se karakters. Glo in 

hulle. Help hulle om hulle drome te vervul (nie jou eie vir hulle 
nie). Gee  eerlike komplimente en opbouende kritiek. 

 Die belangrikste ding wat ‘n pa vir sy kinders kan doen, is om vir 
hulle ma lief te wees. 

 Dit is nie maklik om ‘n ma te wees nie. As dit maklik was, sou pa’s 
dit gedoen het. 

 ‘n Moeder is die persoon wat die plek van almal anders kan in-
neem, maar wie se plek deur niemand anders gevul kan word nie.  

 ‘n Moeder is iemand om in jou vertroue te neem, om mee saam te 
lag, te huil, en iemand na wie jy jou kan wend as jy raad nodig het. 
Sy is iemand wat jou beter ken as wat enigiemand anders jou ken 
– of moontlik ooit sal ken. 

 

n Ma hou haar kinders se hand vir ‘n oomblik, 
maar hul harte vir altyd. 

 
Ef. 6:4 “Vaders, moenie julle kinders so behandel 
dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle 
groot met tug en vermaning soos die Here wil.” 
 
       .  
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Galasiërs 5:22,23  “Die vrug van die Gees, daarteenoor, 
is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhar-
tigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” 

 

As ‘n mens werklik met aandag na bogenoemde ‘vrugte’ kyk, 
staan jy beskaam.  Die boom word tog aan sy vrugte     
geken, en as ek eerlik na my boom se vrugte kyk, moet ek 
bely: Ag, Here, ek kan nie eens uitmaak watter sóórt boom dit 
is nie! 
 

Liefde. Hoe dikwels faal ek daarin. Hoe dikwels soek my    
gesin, my familie, my vriende, my gemeenskap en my naaste 
tevergeefs tussen die blare van vertoon daarna.        
Vreugde. Ag, hoe min sien die mense om my die vreugde van 
kind van God te wees uit my straal.  Vrede.  Hoe dikwels is   
ek die oorsaak van onvrede.  Geduld. Hoe kort van draad  
kan ek tog wees.  Vriendelikheid. Hoe baiekeer moet mense         
teen my suur gesig vaskyk.  Goedhartigheid. Hoe dikwels 
vind my naaste in plaas daarvan die sieklike, verkrimpte   
vrug van selfsug en besitlikheid.  Getrouheid. Hoe dikwels 
laat ek my dierbares en my God in die steek.                    
Nederigheid. Hoe baiemaal is die eie ek en my eie         bel-
angrikheid in die plek daarvan.  Selfbeheersing. Hier moet ek 
swyg in stomme erkenning dat my boom selde of nooit 
daardie vrug dra! 
 

Hoe lyk jóú boom? Dra dit vrugte en het jy al met aandag 
gekyk watter sóórt vrugte dit is? 

 

Liewe Heer, ek moet bely dat U en my naaste dikwels te-
leurgesteld van my moet wegdraai. Help my om die vrug-
te van u Gees te dra.  Amen 

         (Ena Murray Oordenkings) 


