
Konteks • Augustus 2018 • 21

vandag

Die Christelike Vrou
Amptelike mondstuk van die NHSV

Christen

Hannelie Botha (redakteur), Thea van Rooyen, Annerie Conradie, Danie Smith, Elize Jones, Sonette Benson, Ina Jansen van Vuren, Elsie Slabbert
diechristelikevrou@gmail.com        Posbus 111, Worcester 6849        www.nhsv.org.za

vrouwees

Jare gelede het ek ’n boekie gehad wat ek ongelukkig nooit teruggekry het van 
iemand vir wie ek dit geleen het nie. Daardie boekie is een van die boeke in my 
lewe wat ek goed onthou en wat ’n groot indruk op my gemaak het. 

Die boekie het gegaan oor die verskillende vroue wat 
deel was van die outeur se lewe. Daar was Mamma, 
Sus, Vriendin, Kerktannie, ensovoorts. Elkeen van 
daardie vroue het haar eie soort invloed uitgeoefen 
en die outeur se lewe vol gemaak. Vandat ek al 
daardie verskillende persoonlikhede en invloede leer 
ken het, maak ek ’n punt daarvan om mense wat 
mý pad kruis, se besondere bydrae tot my lewe te 
probeer waardeer.

Hier in Die Christelike Vrou het ons nou al vele vroue se 
deugde besing. Veral in hierdie 75ste verjaardagjaar 
van ons, probeer ons soveel vroue moontlik leer ken. 
Ons het die Dagbestuur van die NHSV een vir een leer 
ken, verlede jaar het ons oor vroue uit die Hervorming 
geleer, en tussendeur maak ons kennis met allerhande 

interessante vroue – veral uit ons eie Kerk. Ons het 
by geleentheid al die bestuurders/matrones van ons 
tehuise vir bejaardes leer ken, ons het skrywers, vroue 
uit ons land se geskiedenis en ander gelowige vroue 
ontmoet. Onlangs het ons ook waardering vir NHSV-
voorsitters wat nie predikantsvroue is nie en ons NHSV/
Kerk-ma’s uitgespreek. Daar is egter nog ’n groep oor 
wie ons nog nie veel geskryf het nie (altans, nie so ver 
ek kan onthou nie): Dit is ons susters; ons familie-susters, 
nie ons Kerk-susters nie. (Ek wou eers sê bloed-susters, 
maar bloedverwantskap maak nie noodwendig of 
altyd ’n suster nie.) 

Ek het ’n paar mense gevra om iets te skryf oor hul 
susters, en ek plaas – naas my eie ode aan my sus – 
hierdie maand twee daarvan.

Die vroue in 
ons lewens

Ds Hannelie Botha
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My mooi sussie
Hannelie Botha

Toe ons nog baie klein was, het sy eenkeer, toe 
daar weer iets verkeerd gegaan het iewers en sy 
geblameer is, moedeloos gesê: As die hond katte kry, 
dan is dit ook my skuld! Of daardie spesifi eke geval 
wél haar skuld was, kan ek nie nou onthou nie...

Ek en Elize verskil nogal heelwat. Terwyl ek en my boet 
baie is soos wat my pa was, aard sy meer na my ma 
en is hulle twee eintlik meer soos vriendinne as ma 
en dogter. Nadat ek in standerd 7 koshuis toe is in 
Pretoria, het ons natuurlik veel minder van mekaar 
gesien. Op universiteit het ons darem wel vir ’n paar 
maande ’n woonstel gedeel en so ’n klein bietjie meer 
van mekaar gehad. Sy het Teaterkunde studeer, en 
die woonstel was gedurig vol allerhande props en 
dinge wat sy vir vertonings of eksamens moes maak. 
Een daarvan was ’n lewensgroot kunswerk waarby 
kerswas of iets betrokke was – dit het die kombuis vol 
gestaan! Ek moet sê, daardie kunswerk is baie mooi en 
hang nou in haar huis. Een van die ander goed wat sy 
moes maak, is ’n klein, tweelaaikassie met uitgesnyde 
hout aan die bokant. Daardie kassie word nou in my 
eie huis gebruik en is vir my baie waardevol.

My sus is baie kreatief. Sy sal allerhande planne maak 
om dinge gedoen te kry en het nie een enkele lui 
haar op haar kop nie! As student moes sy ook maar 
maniere vind om ’n inkomste te verdien en het in ’n 
stadium versiersuikerblommetjies vir ’n winkel gemaak 
waarvoor sy 2c (TWEE SENT!) elk gekry het – genugtig! 
Natuurlik weer honderde blommetjies die hele 
woonstel vol. By die RGN het ek en sy vir weke lank 
kolletjies gaan inkleur vir geld, maar dís ’n storie vir ’n 
ander dag!

My sus waag ook baie en pak haar vrese reg van voor 
aan die horings. Kleintyd was sy altyd vreesbevange 
vir groot voertuie en sou sy sommer onder die bed 
gaan wegkruip as die swaar voertuie by die erf inry 
om boumateriaal af te laai. Raai wat doen sy toe sy 
oud genoeg is? Sy gaan doen haar kode 10-lisensie 
om swaar voertuie te bestuur. Liewe aarde! Ter wille 
van iemand wat haar nie ken nie, onthou in hierdie 

As ek aan mý sus dink, voel ek dat ek beslis ’n 
beter suster vir haar kon gewees het as wat ek 
deur die jare was. Omdat sy die middelkind is, 
spot sy altyd dat sy maar gewoonlik die kortste 
end van die stok kry... 

Ons en ons susters

konteks dat sy besonder kort is – dit maak hierdie 
swaarvoertuiglisensie soveel meer merkwaardig! Toe 
hul studente se revuegroep gaan toer, het sy die 
5-ton-trok bestuur wat al die toerusting vervoer het 
– die deur het bokant haar kop verbygegaan en sy 
moes op kussings sit om oor die stuurwiel te kon sien. 
By een van hul gasteouers het die plaasoom vir háár 
sy luukse motor se sleutels gegee om dorp toe te ry, 
in plaas van om dit vir een van die manstudente te 
gee. Hy het immers self gesien sy klim agter die stuur 
van daardie groot trok uit.

As gelowige is sy ook vir mý ’n voorbeeld. As ma het sy 
sonder twyfel haar absolute alles vir haar twee seuns 
gegee. As dogter is sy eenvoudig altyd beskikbaar, 
tans vir ons ma en ook vir ons pa toe hy nog geleef het. 
As suster – sy is goed vir my. Sy is altyd goed versorg 
en mooi. Sy doen moeite met haarself en haar gesin 
en familie. Ek kan aangaan en aangaan oor al haar 
deugde, maar ek moet vir die volgende twee dames 
ook kans gee om oor húl susters te gesels.

Ek sluit dus af met die volgende: Ou Sustertjie, baie 
dankie dat jy jý is. Dankie vir al jou liefde, omgee 
en moeite. As ek nie altyd my waardering en liefde 
gewys het nie, weet dít: Jy is die regte suster vir my, ek 
waardeer jou en is lief vir jou.
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’n Suster soos jy!

Ai my suster...

Retha Benadé

Judith Kotze

Die lewe begin as ’n ongewenste swangerskap en 
’n aborsiepoging. Daarna volg afwesige ouers, 
verkragting, tienerswangerskappe, die huishoudelike 
geweld deur lewensmaats, kinders wat in en uit 
kinderhuise boer, verskeie selfdoodpogings, en nog 
steeds die stilswye en afwesigheid van ouers as gevolg 
van hul eie verlammende emosionele kondisies. ’n 
Resep vir ’n yslike ramp. 

Waar mense egter ’n punt agter jou naam wou skryf, 
het God ’n komma geplaas. Want sien, God sluimer of 
slaap nie, het ingegryp en die fi nale sê gehad. Vandag 
staan jy jou plek vol in die samelewing, het jy jou 
eie besigheid en dwing jy respek af. Vandag kan jy 
praat oor die gebrokenheid van die lewe, of eerder 
mensdom, die effekte daarvan, maar meer: Jy kan 
getuig van God se genade, sy liefde, omgee, hulp – 
en dis nie net lippetaal nie. Jy dra die diep letsels van 

So saam-saam het ons hierdie eie huisie by die see 
help beplan en saam afbetaal, en hier sit ek nou in 
dié huisie wat op rots gebou is. Ons kom al ons hele 
lewe saam met die familie hiernatoe vir Kersfees. 
Van die kosbaarste herinneringe is hier om te onthou 
terwyl nuwes gemaak word.

Ek praat daagliks met my suster wat, soos die familie 
spot, soos ’n speentjie vir my is. Sy werk as predikant 
in Amsterdam soos ek as predikant hier in Suid-Afrika 
werk. Ons het mekaar van kleintyd af uitgeluister toe 
dit nog nie vir vroue moontlik was om predikante te 
word nie. Saam het ons moed gehou en na die klein 
sagte stemmetjies diep van binne geluister. Saam het 
ons gewaag om ons roeping te hoor en die pad te 
loop om (as predikante) te kwalifi seer en dit saam 
met God se leiding uit te leef in ons dag-tot-dag-
bestaan.

Amper ’n kwarteeu later lees ek op die internet wat 
gedeel word oor vrouepredikante, en ek kan nie 
anders nie as om vir God dankie te sê, want sonder 

Was die lewe vriendelik met jou? 
Nee! Genadeloos getakel deur volwasse 
mense se onvermoë om hulself te handhaaf.

Ek sit met ’n dankbare hart op Gouritsmond 
om my pa se 79ste verjaardag saam te vier, 
en kan nie help om te dink aan my identiese 
tweelingsuster nie. 

verwerping, maar jy staan sterk in die bloed deur Jesus 
Christus gestort. Jou lewenswedloop het wel baie sleg 
begin, maar jy staan fi er en handhaaf jouself met die 
wete dat God dit vir jou sal voleindig. En ek, wat groot 
gedeeltes moes aanskou, moes hierdie vandag vir 
jou skryf, want ’n suster soos jy kry ’n mens nie sommer 
nie. Ek salueer jou en is ontsettend trots op jou, maar 
bowenal baie lief vir jou!

my suster wat saamgeloop het op die pad, het ek 
dalk iewers te moeg geraak en opgegee. 

Ai my suster – jy is een van die kosbaarste geskenke 
uit God se hand vir my... 
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Streeknuus

Elsie Slabbert

Vrouekonferensie 
Port Elizabeth

Dit is Saterdagoggend 19 Mei 2018, halfsewe. Die dag is besig om te breek in Port Elizabeth. 
Dit is nog sterk skemer en die eerste karre is besig om die kerkterrein binne te ry. Die luggie 
het  ’n byt maar die belofte van ’n mooi sonskyndag is sigbaar.
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Daar is vandag ’n eregas uit Oos-Londen teenwoordig: 
Gerty Hagen (foto 1). Op die ouderdom van 91 is sy 
steeds aktief betrokke by die NHSV. Uit erkentlikheid 
vir haar diens aan die NHSV, oorhandig Elsie ’n ruiker 
aan haar. 

Ds Pierre Kotze, emeritusleraar, open die kongres met 
Josua 24: 15. Hy en Brenda van Jaarsveld lag lekker 
terwyl hulle besluit wie die sang gaan hanteer (foto 
2).

Yolande Korkie boei die dames op haar sagte manier 
met haar ervaring tydens haar en haar oorlede man 
se aanhouding as gyselaars deur terroriste in Jemen. 
Sy vertel van haar worsteling met teksverse uit die 
Bybel en hoe die Here haar gewys het dat elke 
teksvers ’n groter konteks het.

Daarna oefen die dames saam met Antonio Lawack 
die lied, gebaseer op Josua 24: 15, wat hy spesiaal vir 
die konferensie komponeer het (foto 3). Op die foto 
oefen die alte hul deel van die spesiale lied.

Die NHSV Port Elizabeth stel die resepteboekie wat 
hulle saamgestel het bekend en dra dit op aan Die 
Christelike Vrou (foto’s 4&5). (Baie dankie daarvoor, 
dames! Red.) 

Die dag is bygewoon deur 32 NHSV-lede vanuit die 
streek, met 12 gaste.

Die bestuur wat tydens die konferensie verkies is. Vlnr: 
Irene Meiring (visevoorsitter), Gerda van der Merwe (NHSV 
Dagbestuurslid), Mienke Labuschagne (sekretaresse) en 
Elsie Slabbert (voorsitter). Die verkose tesourier was nie 
teenwoordig tydens die fotonemery nie
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Uit die argiewe
Hierdie maand se terugblik op die verlede kom uit ’n uitgawe van 1989 – nie regtig so besonder 
lank terug nie. Soos met vorige uittreksels uit die argiewe, kan ’n mens met baie van wat hier 
geskryf word identifi seer… Daardie een deel wat met die pyltjie gemerk is, moet egter vandag 
liefs maar nie meer gedoen word nie – die lewe is vandag veels te gevaarlik daarvoor.


