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vrouwees

Dit gaan soms moeilik om inligting oor hul werksaamhede by takke en streke te kry. 
Dr Wian Kloppers, redakteur van Konteks, het eenkeer gesê dit is waarskynlik so 
omdat ons mos geleer is om nie oor onsself te spog nie. 

In hierdie verjaardagjaar van Die Christelike Vrou 
doen ons moeite om die vroue in ons Kerk se stories te 
vertel. Dit is beslis nie die geval dat ons takke en streke 
nou met hulself spog of dink hulle is beter as ander 
nie. Ons wíl graag weet hoe dit met almal gaan en 
wat almal doen om in hierdie tye nie net te oorleef 
nie, maar ook vorentoe te beweeg en te groei.

Hierdie maand stel ons ’n paar van die takke in die 
Hoëveldstreek bekend. Ek het lekker gelees aan 
al die wonderlike werk wat die takke doen en die 
kreatiewe idees waarmee hulle vorendag kom, 
maar ongelukkig is daar geheel en al te min spasie 
om alles met ons lesers te deel. Hoor hoe stel Ronel 
Bezuidenhout, voorsitter van die streek, haar dames 
bekend:

Die NHSV Hoëveldstreek strek van Pongola in die 
ooste, Volksrust in die suide, Bronkhorstspruit in die 
weste en Middelburg in die noorde en sluit in die ringe 
van Chrissiesmeer, Bronkhorstspruit, Trichardtsfontein 
en drie gemeentes uit die ring van Heidelberg.

Ons is baie bevoorreg om ’n hoë NHSV betrokkenheid 
in die streek te hê, in so ’n mate dat ondanks die 

uitgestrektheid van die streek gemiddeld 90-100 
dames ons streekbyeenkomste bywoon. Takke maak 
beurte om in ringsverband die streekbyeenkoms aan 
te bied en doen ongeloofl ik baie moeite om dit vir 
die dames ’n dag te maak om te onthou. 
 
Gemeente Bethal vier vanjaar hul 100-jarige bestaan 
en tree ook as gasvrou op vir ons streekbyeenkoms 
op 18 Augustus. ’n Spesiale bederf wag vir een van 
ons gaste in die vorm van ’n skildery spesiaal geskilder 
om te pas by ons (Nasionale NHSV) tema. Die skildery 
gaan ook gebruik word in al ons korrespondensie en 
as voorblad vir ons program.

Vir oulaas nooi ons lesers uit om deel te neem aan iets 
besonders in hierdie verjaardagjaar: Dink ’n bietjie na 
oor watter interessante, mooi, inspirerende, hartseer, 
of wat ook al artikel u al in ons vorige uitgawes gelees 
het. Wat het u dadelik getref en onthou u nog? As u 
dalk nog die spesifi eke uitgawe se datum kan onthou, 
sal dit baie gaaf wees. As u self nog daardie uitgawe 
hét, sal dit wonderlik wees. Kontak my asseblief so 
gou moontlik by 082 923 9439 of diechristelikevrou@
gmail.com en neem deel aan ’n spesiale uitgawe.

Kom neem deel!
Ds Hannelie Botha
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Sien die potensiaal in ander

Ons woon tans in Pretoria nadat my man in 2009 die 
beroep aanvaar het na Gemeente Pretoria-Oos. Ek 
het onderwys studeer, maar sedert ons in Pretoria is, 
het ek besluit om my passie vir die onderrig van kinders 
vir eers te verruil vir my passie vir die Kerk. Daarom het 
ek die pos as gemeentebestuurder aanvaar. Dit is ’n 
wonderlike voorreg om op so ’n wyse saam met my 
man in die gemeente te werk. 

Vertel vir ons iets oor jou kinderjare.
Ek is gebore in Rustenburg, het daar grootgeword, 
my skoolloopbaan begin by Laerskool Rustenburg 
en matriek geskryf aan die Hoërskool Bergsig. Ek het 
in die Hervormde Kerk grootgeword en het deur my 
ouers se voorbeeld geleer om toegewyd te wees aan 
en om hard te werk vir die Kerk. Watter voorreg vir my 
as kind om in sulke omstandighede groot te word! 

Hoe loop jou storie in die Kerk en NHSV?
Reeds vroeg in my lewe het ek dit geniet om betrokke 
te wees by die Kerk. Met basaartye in die destydse 
Rustenburg-Oos was dit wonderlik om saam met my 
ma te bak en brou vir die koektafel. Ek het ook as klein 
dogtertjie graag die NHSV-vergaderings saam met my 
ma bygewoon – waarskynlik uit blote nuuskierigheid. 
Jeugbyeenkomste was ’n hoogtepunt, veral in die tyd 
toe my pa die jeugouderling was in Rustenburg-Suid. 
Ons kon boeke vol skryf met al die mooi en lekker wat 
daaruit gespruit het.

Tydens die Nasionale Kongres in 2017 is Gerda van der Merwe verkies tot 
visetesourier van die Dagbestuur van die NHSV. Sy vertel meer oor haarself en 
antwoord ons vrae.

Ons voorslagvroue

Ek en Hannes is in Desember 1990 getroud in 
Rustenburg-Suid. Dit was die begin van ’n nuwe reis 
vir ons twee saam in die Kerk. Hannes is as kapelaan 
na Kimberley-weermagbasis waar ons in Gemeente 
Kimberley saam begin het. Ek is met die eerste 
vergadering in die NHSV-bestuur verkies, en ek onthou 
nog hoe die onsekerheid en spanning my beetgepak 
het. Daar moes ek reeds besluit hoe ek die uitdaging 
gaan hanteer. Een van die beste keuses wat ek daar 
gemaak het (en wat ek daarna weer en weer moes 
maak), was om bloot myself te wees in die bediening 
en te leef met opregte omgee en liefde. Die keuse 
het daartoe bygedra, glo ek, dat gemeentelede my 
vinnig leer ken het en ook ’n gemaklikheid teenoor 
my as mens ontwikkel het. Daar is groot dankbaarheid 
in my hart vir elke gemeentelid met wie ons in ons 
bediening al paaie gekruis het, wat my hande sterk 
gemaak het en my aanvaar het vir wie ek is. Ek dien 
as NHSV-voorsitter by gemeentes Kempton Park-Oos, 
Philadelphia en Rustenburg-Suid. Ek is tans NHSV-
voorsitter by Pretoria-Oos, met ’n wonderlike bestuur 
wat hard werk en my met groot ywer ondersteun. Dis 
’n voorreg om saam met so ’n groep vroue in die Kerk 
te werk. 

Vertel ons van jul kinders.
Ons het twee dogters, Annieka en Adrianay. Annieka 
is 24 en ’n fi nalejaar teologiestudent wat tans haar 
gemeentejaar by Montana doen. Adrianay is 22 en 
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studeer onderwys aan UP met spesifieke fokus op 
wiskunde, en sy tree ook deeltyds as wiskundetutor 
op.

Watter stokperdjies het jy? Ek weet nou nie of jou 
skilderwerk nog tel as stokperdjie nie – lyk vir my of 
dit jou voltydse werk kan wees... 
My passie lê daarin dat dit wat ek in God se skepping 
sien, ek op doek probeer vasvang. Juis daarom 
was my onlangse solo-uitstalling getitel Oomblikke 
van ewigheid. Ek word telkens aangegryp deur die 
skoonheid van die skepping en die kleurespel wat uit 
God se palet gevloei het. Juis daarom is dit een van 
my gunstelingtydverdrywe. Ek het aanvanklik bloot vir 
my eie genot geskilder, maar tog is dit wonderlik as ek 
weet dat my skeppings vir ander mense in hul huise 
vreugde verskaf. Die grootste struikelblok is om ’n 
soliede blok tyd te kry om gefokus te kan sit en skilder. 
Ek besef dat ’n mens nooit moet ophou leer en groei 
nie. Daarom probeer ek voortdurend kursusse doen 
om my vaardigheid te slyp.
 
Kry jy tyd of lus vir sport?
Ek geniet dit om fi sies aktief te wees en probeer dus 
daagliks tyd maak vir stap. Ek geniet elke oomblik 
daarvan. Ek het ’n jaar of wat gelede vir my ’n Fitbit 
gekoop en poog om elke dag 10 000 tree te stap.  

Dink jy daar is nog plek vir die NHSV in die Kerk?
Ek is baie positief oor die NHSV as die voertuig om 
die bediening aan vroue en deur vroue te dra. Ek is 
wel oortuig dat die vorm waarin dit moet gebeur nie 
dieselfde in elke tyd en in elke omstandigheid kan 
wees nie. Daar word op soveel samelewingsterreine 
soveel eise aan vroue en hul tyd gestel dat 
vergaderings net nie meer die manier is om by vroue 
uit te kom nie. Die bediening aan vroue is ’n wesenlike 
deel van enige geloofsgemeenskap, en dit val 100% 
op die werkterrein van die NHSV.  Verder is die diens 
deur vroue ook iets wat nog altyd gemaklik deel van 
die NHSV se missie was. Vandag is vroue op elke 
terrein van gemeentewees betrokke. Dit vra van die 
NHSV om nuut en kreatief te dink oor hul rol in die 
veranderde omstandighede. 

Dink jy daar is nog plek vir die kerk in die wêreld?
Absoluut! Die kerk is nie iets wat mense uitgedink het 
nie, en daarom is dit ook nie vir mense om die einde 
van die kerk aan te kondig nie. Die kerk was Jesus se 
manier om sy boodskap van liefde na die hele wêreld 
uit te dra. Die wêreld het daardie boodskap vandag 
meer nodig as ooit tevore. Weer eens sal die kerk 
van die toekoms dalk anders lyk as die kerk van die 
verlede, maar dat die kerk en die verskil wat die kerk 
kan maak ’n deurslaggewende rol het om steeds te 
speel, staan vas. 
 
Watter raad of idees het jy vir takke en gemeentes 
wat sukkel om te oorleef en relevant te bly?
In my eie gemoed het die grootste skuif gekom toe 
ek die formele vergaderings van ’n vereniging verruil 

het vir ’n damesbediening – ’n bediening aan vroue 
en deur vroue. Dan is die vraag eenvoudig wat die 
vroue in en om die gemeente nodig het om versterk 
te word in hul verhouding met God, en watter nood 
bestaan in vroue se lewe waarin vroue deur ander 
vroue ondersteun kan word. Prakties was dit ook 
belangrik om die regte persone te identifi seer vir die 
verskillende rolle in die bestuur. Met ’n hart vol deernis 
en ore naby aan ander se hart leer ’n mens nie net 
die behoeftes van ander ken nie, maar sien jy ook die 
potensiaal vir bediening wat in ander opgesluit lê.

Stuur groete aan Mannetjies Roux

Mother and child
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Ronél Bezuidenhout

NHSV 
Hoëveldstreek

Ons stel hierdie maand die kosbare werk 
van die takke in die Hoëveldstreek aan ons 
lesers bekend.

NHSV Bethal (Ds Mari du Plessis-Manders, voorsitter)
Hier in die hartjie van die Hoëveld pryk plate 
kosmosse in April welig oor die landskap. Kosmosse 
is genadeblomme van die veld, wat in hul eenvoud 
sonder veel sorg tot hul volle prag groei en ontwikkel. 
Ons as NHSV Bethal kan met volle oorgawe getuig 
dat die Here se genade net soos vir die kosmosse, ook 
vir ons genoeg is. Hy seën ons elke dag met meer as 
wat ons verdien en nodig het. Daarom streef ons ook 
daarna om te blom waar ons geplant is en ’n verskil 
te maak in ander se lewens. Ons wil diensbaar wees 
soos wat Jesus ons kom leer het om te dien, en so tot 
seën vir ander wees.  

As susters in die geloof reik ons graag met verskeie 
projekte uit na die bejaardes in ons gemeente, 
maar ook in die gemeenskap. Ons het ’n hart vir 
behoeftiges en ondersteun die gemeente se diakonie. 
NHSV-lede was ook deel van die gemeente se 
projek om Kersgeskenke vir behoeftige kinders in die 
gemeenskap te voorsien. Funksies soos ons damestee 
is altyd so vol kleur en geur soos die kosmosse van 
die veld. Net so is ons ook as lede van NHSV Bethal 
elkeen enig in ons soort. Ons dank die Here vir al sy 
genade, goedheid en guns.   

NHSV Carolina (Ria Botha)
Die NHSV van Carolina beskik wel nie oor baie susters 
wat gereeld die byeenkomste kan bywoon of aan 
projekte kan deelneem nie, maar die paar van ons 
vir wie dit wel moontlik is, is staatmakers op wie se 
knoppie telkens gedruk kan word. Die gemeente het 
die nuwe jaar begin met ’n evangelisasiekursus. Dit is 
egter moeilik vir die susters om dit by te woon, daarom 
het ons predikant, ds Susan Oosthuizen, voorgestel dat 
ons die GETP-gesprekstegniek en -inhoud voortaan 
aanbied as opening by ons byeenkomste. Die susters 
het reeds geruime tyd gelede T-hempies aangeskaf 
waarop die volgende gedruk is: #3:16. Wanneer ons 
dié hempies dra, lok dit gewoonlik vrae uit van publiek 
en gemeentelede, en dit skep dan ook geleentheid 
om te vertel van God se groot liefde en genade vir 
ons soos beskryf in Johannes 3: 16.

NHSV Delmas 
By ons tak se stigtingsvergadering op 9 April 1944, 74 
jaar gelede, was daar die mooi getal van 14 dames 
teenwoordig. Ons is trots daarop om te kan noem dat 
heelwat van hierdie stigterslede se nasate nog in ons 
gemeente is. Vandag is ons nederig trots, bevoorreg 
en dankbaar dat ons werklik ’n verskil kan maak, 
steeds diensbaar en ’n seën kan wees:

Vir bejaardes: Ons het gedink dat die inwoners en 
personeel van die Ons Eie-tehuis in die dorp seker 
soms lus kry vir ’n middagete wat afwyk van hul 
gewone spyskaart. Ons doen navraag en word nogal 
verras met die voorskrifte van moets en moenies en 
voorkeure en afkeure. Ons verneem dat drie van die 
inwoners se toestand sodanig is dat hulle deur buise 
gevoer word. Verder moet ons sorg vir proteïene en 
vitamiene, sag om te kou en maklik om te verteer. Vier 
eet nie tamatie nie, twee gril vir groen, tien is diabete 
en mag net jellie vir nagereg kry. Kerrie brand, kool 
blaas op en boontjies... wel! Ons tower sewe bakke 
met herderspastei op, ’n paar lekker poedings vir die 
soettande, en natuurlik ’n bak met suiwer jellie vir die 
diabete. ’n Groot kan vla word ook gemaak, maar 
nie te soet nie. Dit het ons harte goed gedoen toe 
ons terugvoer kry van Ons Eie dat die “voorgeskrewe 
spyskaart” in almal se smaak was.

Vir kinders: Om na kinders om te sien, is jaarliks hoog 
op ons prioriteitslys. Die NHSV het onder andere as 
Cupcake Engele geregistreer en betrokke geraak 
by die bak en verkoop van kolwyntjies ten bate van 
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kinders met kanker. Hierdie projek is veral gemik op 
die bewusmaking van vroeë waarskuwingstekens 
van kanker by kinders. Ons tak borg jaarliks die verblyf 
van ’n koshuiskind in die laerskoolkoshuis en voorsien 
maandeliks ’n bedrag vir ’n kospakkie en vrugte vir 
leerders van Laerskool Delmas en Laerskool Eloff.

Vir vroue: Ons vra: Enige handsak, oud of nuut, 
egte leer of egte plastiek, selfs ’n mooi inkopiesak 
leeg of vol, of sou jy nie kon help met ’n handsak 
nie, dan ’n sakkie met bederfgoed vir ’n vrou. Ons 
susters, dogters, familie en vriendinne het met groot 
entoesiasme 80 handsakke met broodnodige en 
bederfgoed bymekaargemaak. In elke sak het ons 
ook ’n gediggie gesit. Sou ’n mens die waarde in rand 
en sent tel, kom jy by ’n aardige bedrag uit, maar 
dit is die gedagte, liefde, omgee en sorg vir vroue in 
nood wat eintlik die verstommende som uitmaak. Ons 
poging is beloon met breë glimlagte en dankbare 
harte, en ons was ook geseën! 

Vir mans: Ons reël ’n Ontbyt saam met ’n weerkenner 
– ’n aanbieding oor weervooruitsigte met die 
oog op die komende plantseisoen, uitstallers met 
alternatiewe-energieprodukte en besparingsidees, 
en op die koop toe ’n bierproe! Die inkomste uit 
hierdie funksie stel ons in staat om R20 000 te gee 
aan ’n familie in ons gemeente wat groot mediese 
onkoste gehad het en waar ons baie graag wou help. 
En rondom Vadersdag hou ons na kerk ’n Happie vir 
Pappie-verkoping wat deur almal geniet word.

Vir ons dorp se ondersteuningsdienste: Ons gee 
erkenning deur aan die kleuterskole, laer- en hoërskole, 
SAPS en die munisipaliteit ’n bemoedigende boodskap 
met die opskrif My vingerafdrukke in plakkaatvorm in 
Afrikaans en Engels te gee.

Vir ons gemeente: Tydens ’n ete op 14 Februarie 2016 
waar die liefde en vriendskap gevier is, straal die NHSV 
se tema vir 2016, Blomvrou versprei jou geur, met nog 
’n stertjie aangelas – en jou liefde – duidelik uit ons 
hele gemeente.

Om ’n seën te wees, is in die woorde van Moeder 
Teresa nie hoeveel ons gee nie, maar met hoeveel 
liefde ons gee: om te blom waar ons geplant is, om 
ons geur te versprei, om die vrug van die Gees te leef, 
om saam met ons huis steeds die Here te dien en ’n 
verskil te maak.

NHSV Ermelo (Irma van Zyl)
Op 1 Mei 1909 is Gemeente Ermelo gestig. Die eerste 
tekens van ’n NHSV sien ’n mens in 1937 toe susters 
van die gemeente gereeld by die pastorie van ds 
en mev Dreyer byeenkom om naaldwerk te doen 

met die oog op die basaar. Dit was die voorloper 
van die Sustersvereniging wat amptelik op 13 April 
1940 onder leiding van mev Le Roux gestig is. Met 
die stigtingsvergadering het 33 susters lede van die 
Sustersvereniging geword. 78 jaar later word daar 
steeds behoorlik geskarrel en gewerk deur die susters 
– ’n lekker klomp vroue en vir seker ’n seën vir die 
gemeente en gemeenskap, asook baie organisasies 
waaraan hulle jaarliks skenkings maak. Een van die 
mooiste eienskappe van die NHSV Ermelo is dat hulle 
nooit vra wat die goedkoopste is nie, maar wat die 
beste is – wat aansluit by die ongeskrewe leuse: Ons 
allerbeste vir die Allerhoogste. 

NHSV Ermelo-Suid (Ronél Bezuidenhout)
Ermelo-Suid se dames funksioneer op dieselfde basis 
as vele gemeentes vandag in ons Kerk. Ons het ’n 
bestuur wat die NHSV se aktiwiteite beplan, en ’n 
oggend- en aandbyeenkoms vind plaas. Verder 
is al die dames in die gemeente betrokke by die 
funksies en aktiwiteite wat die gemeente aanbied. 
In ’n omgee-omgewing kan ons ons leuse van Wees 
’n seën ten volle uitleef. Verder bied ons gesellige 
geleenthede aan waar die dames heerlik kan kuier 
en bemagtig en geïnspireer kan word. 

Ons is bevoorreg om nog in staat te wees om ons 
barmhartigheidsverpligtinge te kan nakom. Met die 
ondersteuning van die kerkraad en gemeente, leef ons 
onsself ten volle uit in ’n omgee-geloofsgemeenskap, 
en kan ons oral waar ons werk ’n verskil maak.

NHSV Hendrina (Tokkie van Schalkwyk)
’n Klein dorpie met ’n handjievol bejaarde vroue 
wat saamstaan om ’n seën te wees in Hendrina. Om 
’n pakkie (soos die kolwyntjies op bladsy 26) aan ’n 
eensame bejaarde te gee en die trane van opregte 
dankbaarheid in die oë te sien, gee ons as NHSV die 
wilskrag om dit weer en weer te wil doen! Ons dank 
ons hemelse Vader vir die voorreg dat ons klompie 
NHSV-vroue ’n verskil kan maak, al is dit ook hoe klein. 
Here, hou ons hande hoog en stap asseblief hierdie 
pad saam met ons.

NHKA Ogies 
Hierdie gemeente funksioneer as ’n familiebediening, 
en omdat dit ’n klein gemeente is, funksioneer die NHSV 
nie meer op ’n formele wyse nie. Familiebediening is 
egter ’n woord wat omvattend is. In ’n familie gee 
ons om, is ons lief vir mekaar en ondersteun ons 
mekaar. Ons help mekaar waar ons kan en ja, ons 
probeer om ’n seën te wees vir elkeen wat op ons 
pad geplaas word. Wees ’n seën spreek boekdele 
wanneer jy langs ’n dame van Ogies gaan sit en na 
haar hande kyk; dan weet jy, daardie hande het al 
’n klomp jare geseën, en in haar oë sien jy omdat sy 
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geseënd is, sal sy solank dit moontlik is daardie seën 
met ander deel.

NHSV Secunda
Om ’n ware seën te wees, moet jy ’n doener wees! 
Die warm gevoel van ek maak ’n verskil en ek verryk 
iemand se lewe word eers ’n werklikheid wanneer 
goeie wense en kreatiewe voorstelle in aksies oorgaan. 
Daar is soveel om aan te pak in ons gemeenskap, 
gemeente, gesinne en vriendekringe. Die behoeftes 
op materiële, geestelike en maatskaplike vlak word 
jaarliks groter. Selfs die kleinste gebaar kan ’n groot 
verskil maak in baie lewens.

Die afgelope paar jaar het ons al wonderlike projekte 
aangepak, soos serpe met die hand gebrei en 
pennesakkies gemaak en gevul vir Transoranjeskool. 
Ná die Knysnabrande kon ons meer as 150 sakkies met 
noodsaaklike badkamer-items aan die dorpsinwoners 
stuur. Tydens ’n vorige streekkongres het ons met die 
handsakprojek ons plaaslike Rata ondersteun en 
ook nie-bederfbare kos voorsien aan ons dorp se 
sopkombuis vir haweloses. Vir geestelike groei reël ons 
jaarliks sprekers, en ons het ’n wegbreek-vrouekamp 
waar ons kan herlaai. In ons gemeente is die hand 
van vroue oral te sien – ons kruismuur, ’n kosmosruiker 
tydens Paasfees, ’n heerlike sop-en-sjerrie-bederf na 
die diens in wintertyd, of koorstemme in Kerstyd. Elke 
jaar is propvol doendinge!

Sien die geleenthede raak en leef volgens die Bybel 
se praktiese wenke: Doen wat jou hand vind om te 
doen. Dan sal Wees ’n seën natuurlik volg…

NHSV Suidoos-Witbank
Ons vrouelidmate is altyd besig om die leuse van 
die NHSV te doen, maar nie net te doen nie – ons 
vrouelidmate lééf dit. Dit is duidelik in ons omgeegroep 
wat een keer ’n maand tydens vrouebediening 
bymekaar kom. Daar deel ons iets van geloof en 
die lewe, en ons ondersteun mekaar in alles wat die 
lewe na ons kant toe gooi. Ons vroue is ook betrokke 
by die gemeente se jaarlikse geskenkemark. Vir tien 
dae word baie hard gewerk om fondse in te samel. 
Hierdie fondse word verdeel tussen Rata, die NHSV en 
die gemeente om mense in ons gemeenskap te seën. 
Alhoewel ons nie meer formele NHSV-vergaderings 
het nie, is ons vrouelidmate aktief betrokke, besig 
om die koninkryk van God te leef. Ons is geseënd, en 
daarom neem ons elke geleentheid aan om ander 
te seën. Ons hoop dat elke vrou dié leuse sal uitleef: 
Wees ’n seën, want dit is deel van vrou-wees, dis deel 
van kerk-wees, dis deel van Christen-wees.


