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Redaksioneel

Reeds vir 75 jaar word lesers op ’n positiewe wyse 
beïnvloed en in die geloof versterk. Besef ons 
werklik watter opofferings gemaak is om ons te 
bring waar ons vandag is?

Ons leef in ’n era waarin alles toenemend virtueel 
word en die tasbare verlore gaan. Die tasbare, 
een van die mens se belangrikste sintuie, word 
verplaas deur dit wat vlietend en van verbygaande 
aard is. Daarmee gaan onder andere ook reuk 
en ander sensoriese prikkels verlore. Dit beïnvloed 
mense se selfverwesenliking. 

Die vlietendheid van die virtuele dra daartoe 
by dat mense hul anker verloor en daardeur 
uitsigloos, ontredderd en koersloos raak. Hulle 
word die prooi van défaitistiese lewensopvattings 
en gewoontes. Hulle wil alles beproef – met alles 
eksperimenteer. Dit maak alles nog meer vlietend 
en vloeibaar...

Ook die kerk doen mee aan hierdie ontreddering, 
deur allerlei modes en giere na te volg. In ’n 
strewe na “aktualiteit” of “volhoubaarheid” 
word sogenaamde “eietydse” denkrigtings en 
lewenstyle soms kritiekloos nagestreef. Daardeur 
word gevestigde waardes ondermyn en 
“populariteit” bevorder. Dit wat juis die kerk uniek 
maak, verdwyn – die kerk is nie meer kerk nie.

75 jaar
Die Christelike Vrou

Wanneer mense alles beproef het, en hulle 
uiteindelik ontnugterd en ontredderd na ’n 
lewensanker begin soek, en hoop om dit by die 
kerk te kry – wat vind hulle daar? Wat is van die 
bekende oor? Met ’n skok vind hulle dat die kerk 
só saam met hulle na nuwighede en populariteite 
gesoek het, dat die bekende, iets van “Ouma se 
kerk”, heeltemal weg is.

In ’n tyd waar “terugkyk” afgemaak word as 
“blote nostalgie” oor ’n vergange era, en waarin 
al minder waarde geheg word aan dit wat vir 
vorige generasies waardevol was – en wat sin 
aan hul bestaan gegee het – dokumenteer Die 
Christelike Vrou konkreet iets van die selflose 
opofferings van vroue, en getuig daarmee van 
die krag van geloof.

In hierdie uitgawe waarmee ons 75 jaar van 
geloofsgesprek en toewyding vier, kyk ons na 
wat “Ouma se kerk” oor die jare anker en rigting 
gegee het. Ons soek daarmee ook na betekenis 
vir vandag – met die oog op óns toekoms saam 
met God en die mense om ons.

Baie dankie aan al die vroue wat oor 75 jaar 
hieraan meegewerk het en wat, in diens van die 
groter saak, selfl oos opofferings gemaak het!

Die Christelike Vrou is 75 jaar oud – hoe sou ’n mens reg kon laat 
geskied aan só ’n merkwaardige viering? 
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Wanneer ons na die toekoms kyk, is ons opgewonde 
oor die nuwe geleenthede en uitdagings wat voorlê! 
Die Christelike Vrou was nog altyd ’n gewaardeerde 
vrouetydskrif wat as vennoot en ondersteuner 
meegewerk het tot die NHSV se dienswerk in die 
Kerk. Die NHSV is dankbaar vir dinamiese, gelowige 
Christenvroue met ’n onblusbare ywer vir die werk 
van die NHSV in die Kerk, wat altyd gelyktydig tot 
voordeel is van die NHSV én die hele Kerk. Wanneer 
dankbaarheid, diensbaarheid en werkywer deel is 
van elke Christenvrou se kerklike meelewing, word 
Christelike vrouwees ’n fees van geleenthede waar 
ons mekaar kan ondersteun op alle terreine in die 
Kerk!

My bede vir Die Christelike Vrou is dat elke uitgawe 
ons vrouelidmate opnuut sal inspireer om in opregte 
geloof en diepe afhanklikheid van God ons roeping 
as Christenvroue uit te leef, sowel in ons gemeentes as 
in die groter samelewing. Net soos wat Die Christelike 
Vrou in elke fase van ons eie Kerkgeskiedenis vroue 
van daardie tyd toegerus het met relevante artikels, 
van toepassing op hul unieke omstandighede, sal 
Christenvroue in die toekoms altyd steeds baat vind 
en aanklank vind by Die Christelike Vrou. Artikels uit 
die pen van elke redakteur en haar redaksielede 
kom uit die hart van vroue wat ook op hierdie manier 
hul dienswerk in die Kerk uitleef deur hul talente te 
gebruik om ander vrouelidmate te ondersteun, te 
bemoedig en toe te rus vir hul taak en roeping as vrou, 
ma, vriendin, kollega en NHSV-vrouelidmaat in haar 
unieke omstandighede. Kom ons bly met vreugde 
deel van Die Christelike Vrou se toekoms en help haar 
om nuwe mylpale te bereik vir die volgende 75 jaar!

Met hierdie feesuitgawe bring ons hulde aan sewe 
redakteurs en hul redaksielede wat vir 75 jaar 
die vrouelidmate (en ander lidmate) in ons Kerk 
geïnspireer het met relevante, interessante en 
waardevolle artikels vir jonk en oud. Verskeie aspekte 
wat belangrik was en steeds is vir Christenvroue is 
behandel, veral met verwysing na toerusting vir 
Christenvroue, bydraes vanuit hierdie vroue se unieke 
geloofslewens, en aktuele bydraes oor aspekte van 
ma- en vrouwees. Ander artikels die afgelope 75 jaar 
sluit nuus in vanuit die NHSV Hoofbestuur rakende 
nasionale projekte en kongresse, streeksnuus met 
bydraes oor streeksbyeenkomste en taknuus vanoor 
die hele land, asook vanuit Namibië en Zimbabwe. 
Watter voorreg om vir die afgelope 75 jaar vanuit elke 
artikel die talente en kundigheid van elke redakteur 
en haar redaksielede te kon beleef in Die Christelike 
Vrou!

Om in dié voetspore te loop vanaf 1943 tot nou, roep 
nostalgie op! Wanneer ons terugkyk na die verskillende 
voorblaaie van Die Christelike Vrou tot en met 1990 en 
die verskillende mashoofde van Die Christelike Vrou in 
Konteks sedertdien, word ons opnuut bewus van ons 
eie geskiedenis oor 75 jaar en die ontwikkeling van 
ons Christenvrouwees in die Kerk en in die eietydse 
samelewing. Verskeie geleenthede, uitdagings en 
vraagstukke is en word steeds gereeld onder die 
joernalistieke vergrootglas geplaas, om ondersteuning 
aan vrouelidmate in die Kerk te bied, maar ook om 
waardevol te spreek tot elke voornemende leser. Elke 
tydgleuf en fase in die geskiedenis is egter ook vir elke 
eietydse vrouelidmaat van die Kerk van waarde met 
die oog op die toekoms.

Feesboodskap: Voorsitter NHSV Hoofbestuur

Die Christelike Vrou – 
75 jaar van inspirasie

In 1943, drie jaar na die stigting van die NHSV op 22 Mei 1940, word die eerste uitgawe van die 
maandblad Die Christelike Vrou uitgegee as amptelike mondstuk van die NHSV. Van September 
1943 tot Maart 1990 verskyn Die Christelike Vrou as ’n onafhanklike tydskrif vir die vroue in ons 
Kerk, en vanaf April 1990 binne Konteks. 

Mari-lizé Beukes
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Enkele ander studente, selfs ’n professor aan die 
universiteit van München, het hulle by die beweging 
geskaar. Hulle het begin om pamflette, wat hulle 
anti-Nazi sentiment verwoord, op kampus te versprei 
– ’n lewensgevaarlike protesaksie! Die pamflette 
het gou die aandag van die owerhede getrek, en 
hul lewens was nog meer in gevaar. Vroeg in 1943 
sien ’n opsigter hoe Sophie pamflette op kampus 
plaas, en broer en suster word vir ondervraging in 
hegtenis geneem. Hans hou vol dat hy alleen vir die 
pamfl ette verantwoordelik was, en ten spyte van dae 
se ondervraging, weerhou hulle die name van die 
medepligtiges van die owerheid. 

Roland Freisler, ’n Nazi-regter, bekend daarvoor dat 
hy 90% van al die beskuldigdes die doodstraf opgelê 
het, maak korte mette van die saak, en Hans (24) en 
Sophie (21) word ter dood veroordeel. Die Gestapo 
wou op brutale wyse ’n voorbeeld van hulle maak. 
Op 22 Februarie 1943, nadat hulle hul ouers gegroet 
het, word hulle na die guillotine gelei om onthoof te 
word. Sophie Scholl se laaste woorde voor haar dood 
was: Só ’n mooi, sonnige dag en, ek moet gaan, 
maar wat maak my dood saak, as deur ons, duisende 
mense ontwaak en tot aksie oorgaan? 

Die Christelike Vrou het die afgelope 75 jaar talle 
artikels gedra wat van verontregting en lyding en 
sterfl ikheid getuig. Telkens is Christus as die lig – ’n “wit 
roos” van liefde en sterker as die dood – beskryf. Daar 
was bydraes wat tekenend van helder sonskyndae 
was. Dit het herinner aan eenvoud, opregte liefde, 
deugsaamheid en hoop. Die Christelike Vrou het 
die afgelope 75 jaar, soos ’n wit roos, die lig in elke 
lewensruimte laat inskyn. Mag sy en die “wit roos” in 
die jare wat kom sinoniem met mekaar wees.

Sien ’n hand wat ’n enkele wit roos aanbied. Kyk na die 
vlekkelose wit blare van die roos wat besig is om oop 
te gaan, die wonderskoonheid van hierdie blom met 
blare wat kunstig en saggies ineen gevou is. Kyk na 
die ontvanger – glimlaggend en in verwondering oor 
hierdie pragtige gawe. Sy ruik en bekyk hierdie kunstige 
wonderwerk terwyl sy dit dit liefderik aanraak.

Hoekom ’n wit roos? ’n Wit roos simboliseer 
eenvoud, ongerepte reinheid, onskuld, nederigheid, 
deugsaamheid, geestelike liefde en hoop. Vroeëre 
tradisies het wit rose as simbool van ewigdurende 
liefde gebruik. Dit is ook tradisioneel as huweliksblom 
gebruik. Soms word dit die blom van die lig genoem 
wat liefde simboliseer – liefde wat sterker as die dood 
is, onsterfl ik en altyd ondersteunend. 

Met die wit roos oorhandig en die simboliek verduidelik, 
kan die leser saam met my ’n reis na die verlede 
onderneem – die jaar 1943 – 75 jaar gelede. Die lewe 
van ’n broer en suster, Hans en Sophie Scholl, word 
in herinnering geroep. Die Tweede Wêreldoorlog 
is in volle gang, en hierdie broer en suster ontwikkel 
toenemend ’n weersin in die Nazi-bewind. Vroeër 
was hulle deel van die Hitler-jeugbeweging hoewel 
hul pa, Robert Scholl (burgemeester), nie ’n Hitler-
ondersteuner was nie. Hy het nie sy kinders verbied 
om van die jeugbeweging deel te wees nie, maar het 
hulle tog aangemoedig om vir hulself te dink: Wat ek 
die meeste vir julle begeer, sou hy gesê het, is dat julle 
in opregtheid en in vryheid van gees sal lewe, ongeag 
hoe moeilik dit mag wees. Sowel Hans as Sophie 
het later as ontnugterde studente teenoor die Nazi-
beweging gestaan en in 1942 begin leiding neem in ’n 
niegewelddadige, intellektuele weerstandsbeweging 
wat as Die Wit Roos bekend gestaan het. 

Feesboodskap: Voorsitter Kommissie van die AKV

’n Wit roos vir  
Die Christelike Vrou

Ek oorhandig ’n wit roos aan Die Christelike Vrou met haar 75ste bestaansjaar. 
Stel jou geestesoog in om hierdie oorhandiging gade te slaan. 

Dr André Ungerer
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Historiese oorsig 1943-1990

indeksering is ongeveer tien jaar gelede deur mev 
Cecile Spies (vorige bibliotekaresse) op versoek van 
die NHSV as projek aangepak. Met die jubileum 
pas dit ook om mev Ida Greyvenstein-Ruysch van 
Dugteren se nagedagtenis in herinnering te roep. 
Dit was haar versameling van eksemplare van 1943-
1968 wat die kern vorm vir die Argiefversameling 
van Die Christelike Vrou – waarsonder hierdie artikel 
onmoontlik sou wees. 

Hier moet genoem word dat die NHSV tussen 1943 en 
1971 ’n Jaarboek uitgegee het – ’n publikasie in eie 
reg met besonder insiggewende artikels wat ook in 
die Kerkargief bewaar word.

In die 25-jaar-feesblad van September 1968 skryf die 
eerste redaktrise (soos hulle destyds na hulself verwys 
het), mev MR Oosthuizen, dat sy in 1940 net vóór die 
stigting van die NHSV deur Die Hervormer se redaksie 
versoek is om ’n rubriek vir vroue te behartig. Hier lê 
die embrio vir Die Christelike Vrou se ontstaan. Dit 
was ’n era waarin die tydskrifmark klein was en alle 
pogings waaghalsig. Mev MJA Ras, wat vir die langste 
tyd redakteur was, kyk ook in dieselfde feesblad so 
terug op die eerste uitgawe: Toe die eerste blad met 
dertien bladsye in September 1943 verskyn, was dit die 
eerste Christelike Vroueblad in ons land. Toe is deur 
een van ons vooraanstaandes die verdwyningsdag 
bepaal! [Waarskynlik eerder “voorspel”.]
 
Tog bewys die tydskrif 25 jaar later die teendeel. Met 
die eerste verjaardag was daar 2 700 intekenare. 
Die enkele NHSV-takke se werk was veral die werf 
van intekenaars. In 1949 is ’n oorstap van Aurora-
pers in Pretoria gemaak na die NHWeeshuis-Pers in 
Krugersdorp, die Kerk se eie drukkery.

Hoe verduidelik ’n mens die kleurlose bladsye vol teks 
van die vorige dekades vir ’n geslag Konteks-lesers 
wat nou reeds 28 jaar lank aan ’n kleurefees gewoond 
geraak het? Wel, in die regte konteks, natuurlik. 
Deur te verduidelik dat grafi ka eers sedert die laaste 
kwart van die 20ste eeu begin verander het en die 
laaste 20 jaar weens die gebruik van elektroniese 
uitlegtegnieke ’n revolusie ondergaan het. Dit is nou 
amper onmoontlik om ’n mens ’n tydskrif met net teks 
en enkele swak swart-wit foto’s en ’n paar pensketse 
voor te stel. Tog is dit hoe Die Christelike Vrou vir die 
grootste deel van die tyd voor 1990 gelyk het, en vir 
die meeste kerklike lesers sou dit gewoon gewees 
het. Meestal tussen 12 en 24 bladsye teks met hier 
en daar ’n penskets, was die leesinhoud baie meer 
omvattend as waartoe dit sedert 1990 beperk is. 

Met hierdie bril op – die leesbril vir teks en nogmaals teks 
– begin ons avontuur. In die duisende bladsye teks lê ’n 
skat opgesluit. By die deurlees daarvan gee dit stadig 
maar seker temakeuses en insigte prys. Die Christelike 
Vrou is ook vir navorsers buite die NHSV en Hervormde 
Kerk nuttig en besonder bruikbaar as kultuurhistoriese 
en kerkhistoriese navorsingsbron. Die Christelike Vrou 
bied ’n ander perspektief op die hoogbloei en groei 
van die Hervormde Kerk in die jare 1940-1980 as wat Die 
Hervormer amptelik gedoen het. Die fokus was altyd 
die vrou vir vrouelesers, maar dalk ook deur die oog 
van die man, omdat baie dominees bydraes gelewer 
het, veral in die eerste dekades. En dan die besondere 
aandag aan die lewe van die kind in die Kerk deur die 
oog van die ma as die eerste opvoeder.  
 
Hoewel die tydskrif (nog nie) gedigiteer is nie, is dit 
ontsluit op die Kerkargief se databasis in 4 281 rekords 
vir soekfunksies oor titels en outeurs. Die tydskrif se 

Deurgaans 

’n teken van die tyd

Mnr Nándor Sarkady is die argivaris van die Hervormde Kerk.

Nándor Sarkady
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Die bekende voorblad vir Die Christelike Vrou, die 
Voortrekkervrou, is vanaf November/Desember 
1949 gebruik en sou vir meer as 20 jaar die voorblad 
wees, elke keer in ’n ander kleur, terwyl die tydskrif 
self nooit kleurfoto’s geplaas het nie. Dit het 
daarmee saamgeval om die inwyding van die 
Voortrekkermonument te vier – waarby die NHSV 
baie betrokke was. 

In die periode 1943-1947 het mev Oosthuizen die 
redaksie behartig. Of beter gesê, Mev. ds. Oosthuizen, 
want dit was die gebruik en sou uit dié tydskrif eers 
in die vroeë 1970’s skielik verdwyn. Die praktyk om 
mense se voorname te gebruik, was ongehoord in 
die redaksie en elders, en niemand het van Marié 
Oosthuizen gepraat nie. Dit is ’n gebruik van veel 
later. Dus was dit mev Oosthuizen, en mev MJA Ras 
wat vir 28 jaar redaktrise sou wees (1947-1975).



8 • Op pad na 2020

By die deurlees van al die uitgawes van Die Christelike 
Vrou uit hierdie periode is daar ’n verandering in 
stemming te bespeur wat teen die laat 1960’s intree. 
Dit sou ’n sekere saaklikheid en saaiheid begin inhou, 
en vertolk iets van die toenemende spanning in die 
land wat op politieke terrein ook die terrein van die 
vrou binnedring. Daaroor later meer. 

In die 1940’s is politieke onrus nie merkbaar in die blad 
nie, ondanks die feit dat die tydskrif in die middel van 
die Tweede Wêreldoorlog verskyn, toe Suid-Afrikaners 
veral ekonomies ingeperk is. Sosio-ekonomiese 
sake oor die sogenaamde armblankevraagstuk en 
die Afrikaner se verstedeliking is van die begin af 
temas wat behandel word. Gedurende die 1940’s 
was daar die “kombersprojekte” om hulp aan arm 
blankes te verleen. Nadat die Departement van 
Volksgesondheid in 1937 in die lewe geroep is, 
was daar ’n toenemende bewussyn dat armoede 
ordelik en deur die staat daadwerklik aangepak 
moes word. Die armoedegesprek oorheers, en oor 
die einde van die oorlog word nouliks iets geskryf. 
In 1947 het die nuwe wet op welsynsorganisasies 
in werking getree. Alle NHSV-takke moes opnuut 
registreer as liefdadigheidsorganisasie. Dit was 
nuttig om so ook by die staat se subsidie te baat 
vir die kombersprojek of die staatsondersteunde 
botterskema. 

D ie  jaa r  daarna  i s  spes iaa l  ge fokus  op 
Kreupelsorgwerk, soos dit genoem is. Die epidemies 
met kinderverlamming was ’n wesenlike probleem. 
Reeds in die 1930’s is gepoog om ortopediese 
dienste in Suid-Afrika te verbeter. Na vele teenslae 
is op burgerlike inisiatief (dalk ’n les vir ons tyd) die 
Nasionale Raad vir Versorging van Kreupeles in 1939 
tot stand gebring. Wie onthou nog die verkoop van 
Paasseëls wat op briewe geplak is? Hierdie seëls is 
sedert 1944 verkoop om ortopediese dienste in Suid-
Afrika uit te bou. Agter die Paasseëls was daar die 
Christelike simboliek van die opstanding van Jesus en 
nuwe lewe vir gestremde persone.

Daar was in die eerste jare artikels oor sosiale 
misstande, en daarteen is breedvoerig gewaarsku. 
Daar was hondewedrenne waaraan veral mense 
aan die Rand deelgeneem het. Dit het dan nie 
gehandel oor dierewelsyn nie, maar oor die mense 
van bedenklike morele agtergrond wat rondhang 
by sulke geleenthede. Dit het gelei tot artikels oor 
prostitusie en alkoholmisbruik. Eers teen die 1960’s en 
1970’s word uitvoerig gewaarsku teen dwelmgebruik 
en popmusiek. Baie lesers sal dalk onthou dat 
daar ook gewaarsku is teen langspeelplate met ’n 
duiwelse boodskap wat ’n mens agteruit sou kon 
speel. Alles sake wat die jeug sou ondermyn in hul 

fisiese en geestelike weerstand, soos dit teen die 
1980’s genoem is.

Sake rondom identiteitsvorming het van tyd tot tyd ’n 
plek gekry. Die redaktrise se man, ds AJG Oosthuizen, 
skryf reeds in Augustus 1944 oor die band wat so 
bekend was: Die Kerk en die Afrikaner. Hy beklemtoon 
die eenheidsgevoel deur te wys op onderwys, 
sedelike opvoeding, bestryding van sedelike euwels, 
en karaktervorming in die algemeen. ’n Christelik-
nasionale lewens- en wêreldbeskouing was in dié 
tyd binne die Hervormde Kerk vir die meeste mense 
vanselfsprekend. 

Die opvoedkundige belangrikheid van die tydskrif is 
van die begin af sterk beklemtoon – veral vir die vrou 
en haar persoonlike ruimte, haar huishouding asook 
die verhouding tussen die ma en haar kind. Die fokus 
hierop sou in die tydperk as selfstandige tydskrif nie 
verslap nie, net soos Die Christelike Vrou nooit sonder 
resepte was nie. Daarvan sou ’n hele boek uitgegee 
kon word. Naas aktuele temas was daar vanaf 1944 
mev Ida Greyvenstein-Ruysch van Dugteren se 
rubriek Gedachten naar Boven. Dit was kort stigtelike 
lewenspreuke in Nederlands in elke uitgawe, wat tot 
die einde van die 1960’s sou voortduur. Dan was daar 
ook altyd ’n oordenking deur een van die predikante 
van die Kerk. Dit was standaard en het nooit ontbreek 
nie. Met Kersfees is daar in Desember elke jaar aandag 
bestee aan die geboorte van onse Here Jesus, maar 
minder aandag aan die Opstandingsfees oftewel 
Paasfees. Die kerklike jaar was nie iets wat in die eerste 
dekades beklemtoon is nie. Daar is wel stilgestaan by 
gedenkdae soos Dingaansdag/Geloftedag en die 
Kerkhervorming.

Die eerste groot kerklike gebeure waaroor Die 
Christelike Vrou kon berig, was die koms van die 
eerste Gesangeboek in Afrikaans in 1944. Nadat die 
Nederlandse Gesangeboek vroeg in die 19de eeu 
aan die Kaap ingevoer is, was dit nou na 127 jaar nie 
meer nodig om dit in die eredienste te gebruik nie en 
was die Kerk volledig verafrikaans. ’n Blye dag.

Daar is ook in die eerste uitgawes reeds aandag 
gegee aan binnenshuise versiering, soos die artikel 
Kleur in die huis mooi illustreer. Artikels oor kunsvlyt 
het tot ongeveer 1960 ’n belangrike plek ingeneem. 
Veral borduurwerk en kunsnaaldwerk het besondere 
aandag gekry, aangemoedig deur mev Oosthuizen 
wat self kunssinnig was. Sy het immers die bekende 
tapisserie Boekevat by die Voortrekkermonument 
hanteer. Daaroor het in Julie 2014 ’n artikel in Konteks 
verskyn. Kunsnaaldwerk was beslis nog deel van ons 
Victoriaanse erfenis en iets wat ’n opgevoede meisie 
in die een of ander mate kon beoefen. In 1947 skryf 
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mev Oosthuizen dat sy dit veral as skoolvak sal wil sien 
sodat estetiese waardes en ander deugde ontwikkel 
kan word. Tegniek is aangemoedig en tot 40 soorte 
borduurtegnieke is gelys, wat insluit appliekwerk, 
Hardanger-borduurwerk, Noorweegse gaaswerk en 
Italiaanse deurstikwerk. Miskien is daar nog persone wat 
van hierdie verfynde handwerk in hul families bewaar. 
In die 1960’s het hierdie meer verhewe kunsvorms 
stadigaan plek gemaak vir ander meer praktiese 
kunsvorms, namate die lewe van die vrou verander 
het en meer prakties geword het teen 1980. 

’n Merkwaardige artikel was die reisbeskrywing van 
ds Andries Brandt in Oktober 1944, waarin hy beskryf 
hoe hy en sy broer in Desember 1924 met die fi ets ry 
tussen Vereeniging en Durban en sommer enige plek 
langs die pad slaap.  

Die wêreld van die kind – veral die kleuter – het baie 
aandag gekry in artikels oor kleuterskole, die kind en 
musiek, en geslagsvoorligting.

Klassieke musiek het tot ongeveer 1975 ’n opvallend 
belangrike plek in Die Christelike Vrou gekry. Artikels 
het gehandel oor musiekwaardering vir die kind en 
volwassene, asook opvoedkundige artikels oor die 
musiek van veral Bach, maar ook ander ernstige 
musiek. Daar was soms rubrieke oor plaatopnames. 
Heelwat spasie is ook afgestaan aan die orrel en 
kerksang. Artikels het veral insig gebied oor die rolle 
van die kerkorrelis en gemeentedeelname deur sang. 
Die eerste artikel in Die Christelike Vrou hieroor was 
deur die bekende pianiste Anna Bender. Sy het in 
1946 geskryf oor die bydrae van klassieke musiek in 
die kunste, met ’n ernstige titel, Die dood as inspirasie 
by die skepping van kunswerke.

Vanaf 1950 verskyn daar tema-indelings met 
onderwerpe soos eensaamheid, gebed, kuisheid, 
barmhartigheid en die moeder-kind-verhouding 
wat in elke tema afsonderlik behandel word. 
Standaardbydraes in hierdie periode is die jaarlikse 
rapport oor die oudit van takke se boeke met 
opmerkings soos Banksertifi kaat ontbreek. Nagesien 
deur onbekende wat nie kwalifikasie vermeld nie. 
Verder netjies. Ander rubrieke wat altyd gevul is, was 
die oordenkings deur ’n predikant van die Kerk, die 
taknuus uit alle oorde, en die Kongresindrukke – ’n 
terugblik op die jaarlikse kongres.

In Maart 1952 is die hele uitgawe aan die Van 
Riebeeckfees 1652-1952 gewy. Daar was toegespitste 
artikels rondom die volksplanting, soos die artikel oor 
die eerste sieketrooster, Willem Wylant. Die oordenking 
van ds JJ Engelbrecht het oor Genesis 12 gehandel. 
Die trek van Abram uit Ur is toegepas op die ervaring 
dat die roeping en trek ’n Godgegewe karakter en 
identiteit het, gesetel in die individu eerder as die 
massa. In hierdie bloeityd van afsonderlike ontwikkeling 
is volkereverhoudings in enkele artikels aantoonbaar. 
So verskyn daar in Oktober 1956 ’n opvallend lang 
artikel met die titel Die stamskool soos ons dit aantref 
by die Sotho. In 1957-1958 was daar artikels oor 
evangelisasie en die verhouding blank/nie-blank. Die 
vier-bladsy-artikel Die Bantoe Huisbediende in die 
uitgawe van April 1959 bied ’n interessante perspektief 
oor die groepsgebiedewetgewing. In 1945 het die  
Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet begin om 
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’n Jong mev Dibbie Botha en ds CG Botha staan hier (links) by die gedenkbord wat 
sy vir die mondigwording van die NHSV in 1961 ontwerp het. Regs bewonder die 
redaktrise van Die Christelike Vrou, mev Marie Ras, en ds Ras die nuwe feesbord.

Lede van die NHSV by die Uniefees van 1960. Mev Marie Ras is tweede van links. 
Die uitstalling van NHSV-gedenkitems het by dieselfde geleentheid plaasgevind.
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die verhoudinge tussen bevolkingsgroepe in stedelike 
gebiede te reël. Dit is logies dat die werksverhouding 
met bediendes hier ter sprake kom.  

Die spesiale uitgawe van Mei/Junie 1959 het 
24 bladsye beslaan, teenoor die gebruiklike 16 
bladsye. Dit is gewy aan die taalvierings, die Wonder 
van Afrikaans, ’n ankergebeurtenis vir die 50ste 
herdenking van die bestaan van die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns. Landswyd is groot 
taalfeeste gevier. Op 31 Mei, Uniedag, is tydens die 
fees op Ermelo aandag bestee aan die Hervormde 
Bybelvertaler dr HCM Fourie, en ds GPJ Grobler het ’n 
artikel daaroor in Die Christelike Vrou laat publiseer. 

In 1961 was die NHSV mondig. Die Februarie/Maart-
uitgawe het 44 bladsye beslaan. Vir die eerste keer 
verskyn daar swart-wit foto’s van redaksielede, onder 
andere van ’n jong mev Dina Smit (subredakteur) 
en mev Dibbie Botha. Daarby het die voorblad 
effens verander deur die bekende Van Wouw-
beeldhouwerk van die Voortrekkervrou ’n frontale 
aansig te gee in plaas van die bekende profi elaansig 
(sien bladsy 7). Kort daarna vier die Junie/Julie-
uitgawe Republiekwording, met ’n byvoegsel van 
vier bladsye met die inhuldiging van staatspresident 
CR Swart. 

Die politieke verandering op die Afrikakontinent 
wat met die proses van dekolonisasie in die 1960’s 
te doen het, vind op indirekte wyse neerslag in Die 
Christelike Vrou. Stadig maar seker neem ’n gevoel 
van weerbaarheid en verdediging toe weens 
onsekerheid en onrus. Dit slaan deur in artikels in 
1963 met titels soos Loopbaan in die staandemag 
van die SA weermag (Maart), Steun die Weermag 
(April) en Ons Verstaan vir Afrika – Ons het iets 
vir Afrika. In dié artikel van September skryf PE 
Rosseau, voorsitter van Sasol: Die tyd het seker 
aangebreek dat die vrou werklik meer aandag sal 
moet skenk aan ons landsprobleme. Getrou aan die 
tydgees onder Afrikaners word voogdyskap sonder 
selfkritiek bevorder en alle vertroue in ’n groeiende 
ekonomie geplaas. Die Christelike Vrou het wel nie 
partypolitieke artikels geplaas nie, maar daar was ’n 
besliste fokus op politiek teenoor die afsydigheid voor 
Republiekwording.

’n Ander aktuele probleem wat in dieselfde trant 
aandag geniet het, was die saak van immigrasie 
vanuit Afrika. Daar word beweer dat onderwys vir 
alle mense in Suid-Afrika opheffi ngswerk bevorder. 
Daar word geskryf deur Rosseau dat ...indien ons 
grense oopgegooi sou word, daar skaars staanplek 
sou wees vir al die immigrante juis van daardie Afro-
Asiatiese state wat Suid-Afrika so kwaai kritiseer. 
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Suid-Afrika was op die agtervoet. In 1964 is daar ’n 
volkskongres oor kommunisme gehou, en in Junie/
Julie 1964 lewer Die Christelike Vrou kommentaar. 
Indirek is daar ’n verwysing na die Hervormde Kerk 
se eie interne spanning rondom die sogenaamde 
Geyser-saak wanneer die redaksie skryf: Ons durf nie, 
soos in baie ander lande, toelaat dat predikante wat 
met kommunisme simpatiseer op ons kansels klim nie. 
Die rimpeleffek van die Geyser-saak sou dekades 
lank in die Hervormde Kerk weerklink.

In die middel 1960’s is die NHSV besig met haar silwer 
jubileum, en die amptelike blad word mondig. Dit 
word gevier met ’n lywige gedenkuitgawe in Mei 
1965. ’n Mens sou Die Christelike Vrou in dié tyd kon 
tipeer as ’n blad met ’n sterk gevormde identiteit en 
visie, soos die Kerk wat gedien is self ook was (sien 
skets op bladsy 11). Die redaksie skryf dan ook dat die 
blad daar is om te waarsku en voorligting te bied. Dit 
was ’n tyd van getallebloei in die Kerk, met baie nuwe 
gemeentes, afstigtings, groei en bloei. Die kongresse 
is goed bygewoon in die Dirk van der Hoffgebou in 
Pretoria, en die Kerk het op byna alle lewensterreine 
invloed uitgeoefen. Van die geslag wat ywerig die 
NHSV gestig en Die Christelike Vrou begin vorm het, 
word stelselmatig afskeid geneem, soos van mev 
MR Oosthuizen in hierdie gedenkjaar. Mev Dina Smit 
het die leisels by haar oorgeneem en haar stem dalk 
meer as haar voorganger oor landstoestande laat 
hoor in die daaropvolgende jare.

Ook in die 1960’s het Die Christelike Vrou wat uitleg en 
formaat betref, nie veel verander nie. Die artikelkeuses 
het effens verander. Daar is minder oor huisvlyt, goeie 
maniere en die afgeronde vrou geskryf, en meer oor 
die kommerwekkende landstoestande, die weermag 
en diensplig. Daar was steeds min foto’s in die blad en 
dié wat daar was, was van besondere swak kwaliteit. 
Iets wat opvallend afwesig is en tog die verbeelding 
aangegryp het, was die maanlanding in 1969. Ook 
het die koms van televisie na Suid-Afrika in 1975/1976, 
lank nadat ander lande dit reeds gehad het, en wat 
huishoudings direk beïnvloed het, min indruk op Die 
Christelike Vrou gemaak, want daaroor word nie 
geskryf nie.

Op ligter noot kan genoem word dat verskillende 
uitgawes uit die 1960’s wemel van ’n beheptheid 
met die batik-kunsvorm. In een van die talle 
opleidingsartikels skryf iemand vir dié wat nie weet nie: 
Batik bestaan daaruit dat dele van die ontwerp wat op 
materiaal geteken is, met gesmelte was geverf word 
voordat materiaal in die kleurbad geplaas word.

In die 1970’s is daar ook heelwat geskryf oor temas 
wat in die daaglikse samelewing aandag gekry het. 
So was daar Waterjaar ’70. Daar was toe al kennelik 
besinning oor dié skaars hulpbron in Suid-Afrika wat 
met verantwoordelikheid bestuur moet word. Daar 
was ook artikels om die werk van die Maatskappy vir 
Europese Immigrasie (MEI), met wie die Afrikaanse 
Kerke nou saamgewerk het, te bevorder. Artikels het 
raad gegee oor ons gesindheid teenoor nuwelinge 
in ons midde en dat vrese besweer moet word. Aldus 
die skrywers moes gekyk word na die verkeerde 
persepsies oor immigrante wat kom om net werk te 
vat, en ons taal en Protestantse erfenis te bedreig. 
Lesers is daarop gewys dat ’n mens ook moet vra 
waarom mense immigreer, wat integrasie is, wie se 
verantwoordelikheid dit is en hoe ek ’n immigrant 
moet benader. Sommige sake verander nie, of die 
wiel draai – as ’n mens dink aan hoeveel Afrikaners 
nou self immigrante op ander plekke word!

In die Hervormde Kerk was 1970 ook belangrik vir die 
vrou omdat die diakenamp in dié jaar oopgestel 
is vir die vrou. Ds PM Smith het ’n voordrag oor die 
vrou in die Kerk vir die Oktober-uitgawe geskryf en 
met teks en uitleg die pad van stemreg vir vroue in 
gemeentevergaderings sedert 1957 beskryf, tot by 
die diakenamp in 1970. 

Terloops, die voorblad van die tydskrif word vanaf 
hierdie tyd afgewissel met ander standbeelde en 
bakens, soos die Hugenote- en Vrouemonument. In 
Maart 1971 val dit op dat daar ’n gebed verskyn van 
’n nie-Protestant, en wel van sint Fransiskus van Assisi: 
Gebed om ’n werktuig van God te wees. Hierdie 
pragtige gebed het later ’n pad na die Liedboek 
gevind.

Maar die 1970’s word steeds meer oorheers deur die 
benepe landstoestande. Die kerklike sake rondom die 
SA Raad van Kerke en die Christelike Instituut waarin 
Beyers Naudé en geesgenote ’n rol speel, was aktueel. 
Dr CJ Mans (oorlede 1974) skryf in Oktober 1975 se 
uitgawe oor die groepe wat hulle langs verskillende 
weë beywer om ’n praktiese Christelike alternatief vir 
apartheid te vind. Hy wys dit af, want apartheid is ’n stuk 
politiek, en die Kerk moet waak teen kerk en politiek. 
Hieruit blyk dat Die Christelike Vrou wel kwellende 
alledaagse kwessies ’n plek gee, al was dit nie gereeld 
nie. Daar is kennis geneem en standpunt ingeneem.

Daar was ook kommer oor die ontvolking van die 
platteland, oor die breinkrag van die Afrikanerjeug – 
veral aan die Rand – wat sommer net wegsypel omdat 
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te veel Afrikanerkinders in Transvaal nie verder studeer 
nie. Die Randse Afrikaanse Universiteit pak daaroor 
in 1971 selfs ’n aksie aan sodat matrikulasiesyfers 
reggeruk kan word in lyn met die res van die land. 
Daar was kommer oor die psigedeliese musiek van 
die Beatles met name, kommer oor die heksepoot 
en Nero-kruis, oor rasse- en volkereverhoudings, veral 
nadat die Portugese in 1974 Angola en Mosambiek 
moes verlaat. Dit lei tot gesprekke oor “geestelike 
terrorisme”, burgerlike beskerming (vir natuurrampe, 
so word gesê) en paraatheid vir die dag van môre, 
en die vrou se rol in al hierdie sake. Die tydskrif het alle 
lesers hiermee gekonfronteer, teen wil en dank, voel 
dit. Dit word ook die tyd van grensdiens – ons troepe 
op die grens (net vir mans, let wel). Van die advies 
aan mans ver weg lui só: ...vrouens en nooiens, rig 
positiewe briewe aan u geliefdes op die grens – moet 
tog nie by hom kla en mor nie.  
  
Maar 1975 was ook die jaar van die vrou wêreldwyd. 
Die Kerk besin in hierdie tydsgewrig op ’n interessante 

nuwe pad oor die rol van die vrou in die samelewing, 
gesin en kerk. Steeds meer en meer vroue het 
buitenshuis begin werk, en daaroor skryf die blad 
ook. Haar verhouding met haar kind verander. Daar 
word oor kleuterskole geskryf. Dit is in hierdie tyd dat 
die Hervormde Kerk as eerste van die tradisioneel 
Afrikaanse Kerke die sprong maak en vroue tot die 
predikantopleiding toelaat. Tog gee ds JJP Müller van 
Bronkhorstspruit in die Vrouejaar 1975 sy perspektief 
oor die plek van die vrou: In die eerste plek is die vrou 
se plek as moeder/vrou opvoeder van haar kinders. 
Hy wys op roepingsversaking as ’n vrou weggeroep 
word om die ekonomie op te bou en so weggelok 
word van haar kinders af. Sterk standpunte wat 
klaarblyklik ook in Die Christelike Vrou plek gehad 
het. 

In die laaste helfte van die 1970’s versomber die 
redaksie nog meer, en dit word reguit in die tydskrif 
verwoord deur mev Dibbie Botha (Januarie/Februarie 
1978) in die artikel Sonder vrees. Sy roep lesers op 
oor die behoud van ’n eie identiteit. Die politieke 
nalatenskap van die middel 1970’s kry nou uiting in 
woorde soos ’n vroulike taakmag en die afgrond 
wat nader. Die agtergrond hiervan lê veral in die 
gewelddadige gebeure in die destydse Rhodesië en 
die angs by vroue oor mans op die grens. Dis vreemd 
dat daar op Augustus 1978 se voorblad selfs ’n kanon is. 
In Mei 1977 is ’n hele uitgawe gewy aan die weermag. 
Artikels soos Aan my seun op die grens, Opleiding van 
kapelane, Die wêreld van die soldaat-eggenote, 
Diensplig, paraatheid en ons eie volkstaak en Ryloop 
het meer nadele as voordele het ’n toon aangegee 
wat ver weg was van dié van die tradisionele artikels 
van die voorafgaande dekades. Hierdie tendens 
het in die 1980’s voortgeduur. Dit is opmerklik dat die 
redaksie nie met die ingebruikneming van die nuwe 
Psalm- en Gesangeboek van 1978 en die Nuwe 
Bybelvertaling aandag aan dié groot kerklike mylpale 
verleen nie, en dit het stil-stil verbygegaan.

Vanaf 1983 het die drukkoste van die tydskrif aansienlik 
verhoog en is begin met ’n soeke na ander oplossings. 
Tog is daar nog voortgegaan. Mev Dibbie Botha het 
in 1987 die redakteurskap aan mev CE (Bets) Booysen 
oorgedra. In 1981 het die formaat van die tydskrif van 
’n A5-grootte na A4 verander, en dit het gewoonlik 11 
of 12 bladsye beslaan. In Maart 1990 is kennis gegee 
dat Die Christelike Vrou as selfstandige blad sou 
ophou bestaan en dat dit vanaf April 1990 deel van 
die nuwe gesinstydskrif Konteks sou vorm. Ter wille van 
die 50ste viering van die NHSV se bestaan het daar in 
Mei 1990 nog ’n spesiale feesuitgawe verskyn. 
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Historiese oorsig 1990-2018

Gedurende die afgelope 75 jaar het Die Christelike 
Vrou hand aan hand met die NHSV die pad geloop 
en alle sake rakende vrouelidmate en die NHSV 
verwoord. Verskeie redakteurs en redaksielede het in 
dié tyd woorde van waarde, opvoedkundige artikels 
en toerusting op ’n maandelikse basis weergegee. 
Deurentyd het die artikels in Die Christelike Vrou 
alle aspekte wat belangrik is vir die Christenvrou 
behandel: toerusting rakende geloofslewe, vrouwees 
en ma-wees, die bekendstelling van die NHSV, 
nuus vanuit die Hoofbestuur, streke en takke, en 
interessante en leersame inligting vir oud en jonk.

Afgesien van die maandelikse versorging van die 
blad, was die redakteurs en redaksies op verskeie 
ander gebiede betrokke. Netjiese uitstallings van 
Die Christelike Vrou is tydens nasionale kongresse en 
streeksbyeenkomste aangebied. Dit het bygedra tot 
afronding van die geheelbeeld. In opdrag van die 
Kongres 1979 is die redaksionele bydraes van mev 
Dibbie Botha, redakteur van Die Christelike Vrou, in 
’n boekie – Stringetjie Pêrels – deur KITAL uitgegee. 
Mev Botha het die samestelling en kunstige versiering 
gedoen. Binne 18 maande is die eerste oplaag 
uitverkoop. In 1982 het ’n herdruk verskyn, en in 1990 
is ’n sewende oplaag verkoop.  

Vanaf April 1990 het Die Christelike Vrou binne 
Konteks (gesinsblad van die NHKA) verskyn. Die eerste 
redakteur van Konteks was dr Paul de Beer. Hy is in 
2004 deur dr Wian Kloppers opgevolg, wat tans steeds 
die werk doen.
 
In 1989, die laaste jaar waarin Die Christelike Vrou 
as onafhanklike blad verskyn het, het 7 011 dames 
die tydskrif ontvang. In 1998 het NHSV-takke 133 
eksemplare van Konteks bestel. Hier moet in gedagte 

gehou word dat Konteks se oplaag veel groter is as 
net hierdie 133 en dat die tydskrif wel veel wyer in 
die Kerk versprei word – in Suid-Afrika sowel as na die 
buiteland. Dit beteken dat veel meer lidmate (vroue 
én mans) en nie-lidmate ook Die Christelike Vrou 
onder oë kry.
 
Van ’n onafhanklike, volledige blad net vir vroue, 
het dit na 1990 in werklikheid gekrimp tot ’n paar 
bladsye (ses tot sewe) in Konteks. Die Christelike Vrou 
se bydraes het egter nog dieselfde trefkrag gehad.

Redakteurs van Die Christelike Vrou is sedert die begin 
van Konteks 1990 soos volg:

Januarie 1988 – Junie 1996: Mev CE (Bets) • 
Booysen. 
Julie 1996 – September 2002: Dr (tans prof) EC • 
(Elsabé) Kloppers.
Oktober 2002 – Maart 2012: Mev M (Magda) • 
(Bornman) van Deventer.
April 2012 – tans: Ds JS (Hannelie) Botha.  • 

Die redaksielede die afgelope 28 jaar was soos volg:
1990: Mevv CE Booysen (redakteur), A Gothan, AS • 
Naudé, T Stoltz, Z van Wyk, E Coertze, A Deetlefs, 
D Kampherbeek en C du Plessis.
1993-1996: Mevv CE Booysen ( redakteur) , • 
A Gothan, AS Naudé, T Stoltz, A Deetlefs, D 
Kampherbeek, C du Plessis en A Smit.
1996-2002: Dr EC Kloppers (redakteur), mev • 
Estrellita Weyers, ds Janine Bevolo-Manders, mev 
Hanlie van Staden, ds Elsie (Wolmarans) Pretorius, 
mevv Annatjie van den Heever en Carina 
Schutte.
2002-2003: Mevv Magda (Bornman) van Deventer • 
(redakteur), Natasha Beyers, ds Annerie Conradie, 
mevv Bep du Toit, Kotie Odendaal, Susan Janse 

75 jaar 
van toerusting 

Marita Fourie

Mev Marita Fourie was voorsitter van die NHSV Hoofbestuur van 2002 tot 2011.
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van Rensburg en Thea van Rooyen.
2004-2008: Mevv Magda van Deventer (redakteur), • 
Natasha Beyers, ds Annerie Conradie, mevv Bep 
du Toit, Elize Sauer, Susan Janse van Rensburg en 
Thea van Rooyen.
2009-2011: Mevv Magda van Deventer (redakteur), • 
Natasha Beyers, di Annerie Conradie, Hannelie 
Botha, mevv Ansie Cilliers, Celia Prinsloo, Yvette 
Otto, Bep du Toit, Thea van Rooyen en Giesela 
Schwarzer.
2012: Mev Magda van Deventer (Maart 2012) en • 
ds Hannelie Botha (April 2012) (redakteur), mevv 
Giesela Schwarzer, Thea van Rooyen, ds Annerie 
Conradie, mevv Bep du Toit, Yvette Otto, Natasha 
Beyers, Ansie Cilliers en Francisca du Randt.
2013: Di Hannelie Botha (redakteur), Annerie • 
Conradie, mevv Thea van Rooyen, Francisca du 
Randt, Susan Janse van Rensburg, Danie Smith en 
Sonette Benson.
2014-2016: Di Hannelie Botha (redakteur), Annerie • 
Conradie, mevv Thea van Rooyen, Danie Smith, 
Sonette Benson en Elize Jones.
2017: Di Hannelie Botha (redakteur), Annerie • 
Conradie, mevv Thea van Rooyen, Danie Smith, 
Elize Jones, Sonette Benson en Ina Jansen van 
Vuuren. 
2018: Di Hannelie Botha (redakteur), Annerie • 
Conradie, mevv Thea van Rooyen, Danie Smith, 
Elize Jones, Sonette Benson, Ina Jansen van 
Vuuren en Elsie Slabbert.     

Mev Bets Booysen was die redakteur wat die oorgang 
van die blad as deel van Konteks beleef het. Vanaf 
Pietersburg waar die gesin gewoon het, het sy haar 
taak met onderskeiding hanteer. In 1976 het die 
Hoofbestuur haar benoem in die redaksie van Die 
Christelike Vrou, waarna sy in 1987 redakteur geword 
het. Sy was dus vir 20 jaar ten nouste gemoeid met 
die blad, en dit was haar vreugde om die Kerk op 
hierdie besondere manier te dien. Haar eggenoot, 
prof Daan Booysen, was verbonde aan die HTO op 
Klipdrif. Sy self het by die Pietersburgse Hoërskool 
musiek as skoolvak aangebied. Haar vak was eintlik 
haar stokperdjie. En met vier dogters in die huis, was 
dit vir seker ’n bedrywige gesin. Vele afgevaardigdes 
na Nasionale Kongresse kon hulle verlustig in haar 
orrelspel tydens samesang. As musiekkenner was Bets 
Booysen ook verantwoordelik vir die hernotering van 
die NHSV-lied in 1989. Musiek is in haar bloed, van 
Bach tot ABBA.  

Voor 1990 het Die Christelike Vrou verskeie voorblaaie 
gehad, en vir bykans ’n dekade lank dieselfde 
treffende voorblad bestaande uit die bronsbeeld van 
die Voortrekkervrou en kinders, skuins gedraai met ’n 

Kloksgewys van agter links: Ds Hannelie Botha, prof 
Elsabé Kloppers, mevv Magda van Deventer en Bets 
Booysen
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wit lig wat van agter skyn. Hierdie beeld, geskep deur 
Anton van Wouw en wat by die Voortrekkermonument 
staan, was die voorblad van Konteks se September 
1993-uitgawe met Die Christelike Vrou se 50-jarige 
feesvieringe.

Die Christelike Vrou binne Konteks is vanaf 1990 
gekenmerk deur die sy-aansig van ’n vrouebeeld 
links bo in die hoek van die eerste bladsy. Verder was 
elke bladsy ook gemerk met die groot hoofl etters CV. 
Op hierdie wyse het die redaksie sekergemaak dat 
die identiteit van die vrou behoue bly. Wat opmerklik 
was gedurende die begin van die 1990’s was die 
hoofsaaklik wit-en-swart-bladsye van Konteks, met 
’n paar kleurfoto’s wat alles ophelder. Die Christelike 
Vrou was darem gelukkig om enkele volkleur pienk, 

blou of seegroen bladsye te kry. Gedurende die 
tweede helfte van 1995 word die vrouebladsy ingelui 
met ’n pragtige ry gekleurde vrouefigure, aan die 
linkerkant van bo na onder. In hierdie stadium kom ’n 
mens agter hoe die grafi ka en kleur in die hele tydskrif 
toeneem.  

Die eerste bladsy was ’n redaksionele bydrae met 
die opskrif So terloops… Dit is gewoonlik geskryf deur 
die redakteur, mev Bets Booysen, maar ook ander 
vrouelidmate het geleentheid gekry, onder andere 
Beatrix Kruger, Hettie Woehler, Ellen Erasmus, Niekie 
van Loggerenberg, Annemarie Kruger, Rina van 
Jaarsveld, Celia Prinsloo en Zania van Wyk. 

’n Interessante mediese rubriek is versorg deur 
Anna Marie Deetlefs: Dokter, vertel my meer van… 
waterpokkies… meningitis… galbulte… maltakoors… 
verkoue… mediese terme en hulle betekenis… 
velkanker…! Menige leser het goeie raad oor ’n 
verskeidenheid siektetoestande ontvang. 

Vir die rubriek Vere maak die voël het Alida Gothan 
interessante inligting rakende modes, kleur, voorkoms, 
figuur, liggaamshouding en nog meer gegee. 
Verskillende soorte materiale, soos sybokhaar, is in 
detail bespreek; die geskiedenis van kinderklere; 
somermodes; en ’n ligte aanmaning: Hulle gaan jou 
op jou baadjie takseer! 

Naas laasgenoemde tema het Alida Gothan ook 
’n reeks oor Vroue uit die Bybel gedoen, oor onder 
andere Rut, Debora, Maria die moeder, Ragab die 
skarlakenvrou, en Sarah wat wag op God.

In die rubriek Van oral oor… was daar foto’s 
van en berigte oor alle gebeurtenisse rakende 
vrouelidmate, takaktiwiteite, nasionale kongresse, 
streeksbyeenkomste en funksies, en interessante 
inligting oor predikantsvroue is weergegee. Verskeie 
Hoofbestuursaktiwiteite is visueel toegelig, byvoorbeeld 
’n terugblik op die Bosveld-gesinstreinnaweek 
(1994), wat ’n reusesukses was. ’n Artikel oor die 
heringebruikneming van Louis Trichardttehuis (20 
Augustus 1993) is deur mev Marié Dreyer geskryf. 
Hierdie rubriek het daartoe bygedra dat ons mekaar 
in die Kerk geken het. 

In die rubriek Hettie skryf uit Nederland kon die leser 
meedoen, lees en sien hoe dit in die Franse Alpe lyk, 
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en hoe die lewe in Wassenaar, Amsterdam, Maastricht 
en ’n paar ander plekke lyk, en ook wat dit  beteken 
om te au pair in Europa.

Daar het gereeld opvoedkundige artikels verskyn oor 
die gelowige huisgesin en opvoeding, ook met raad 
oor die hantering van kinders.

Annatjie Smit het die kosrubriek oor ’n verskeidenheid 
resepte en heerlike disse behartig. Sy en haar man, ’n 
ouderling in Gemeente Horison, is gebore Hervormers. 
Sy was ’n jarelange betrokke vrouelidmaat van 
die NHSV. Annatjie het ’n BSc(Huishoudkunde)-
graad en het as huishoudkundige, dieetkundige en 
onderwyseres opgetree. Sy het haar kennis deeglik 
benut om ’n groot bydrae tot Die Christelike Vrou te 
lewer.

Tienie Stoltz het vir baie jare sinvolle, sielvolle, pittige en 
insiggewende sketse oor ’n wye spektrum onderwerpe 
vir die blad geskryf. Sy was ook ’n kunstenares in eie 
reg. Hierdie talente het neerslag gevind in pragtige 
boekies wat gedruk is. Die redakteurs van Die 
Christelike Vrou was deur die jare ook betrokke by die 
samestelling van dagboekies vir die vrou.  

Met die 50-jarige bestaan van Die Christelike Vrou in 
1993, word in opdrag van die Hoofbestuur ’n reeks 
boekies, Vir jou my Vriendin, deur die redaksie onder 
leiding van mev Bets Booysen saamgestel. Dit bevat 
gevoelvolle en humoristiese sketse van almal wat 
gereeld in Konteks geskryf het. Mev Tienie Stoltz het 
die buiteblad en sketse gedoen. Die tweede in die 
reeks is ’n bundeltjie van onder andere redaksionele 
stukkies en So terloops… wat oor die jare in Die 
Christelike Vrou verskyn het. Heerlike leesstof! Die 
derde in die reeks is ’n versameling sketse, ook van 
Tienie Stoltz. In 1996 verskyn die vierde boekie van Vir 
jou my Vriendin. Van die boekies is herdruk, en tot 
vandag toe nog verskaf hierdie reeks genot aan ou 
en nuwe lesers.

Gedurende 1996 word dr (tans prof) Elsabé Kloppers 
die redakteur van Die Christelike Vrou. Van jongs af 
het Elsabé ’n groot belangstelling in die woord en 
om te skryf gehad. Op skool het sy verskeie opstel- 
en digkunswedstryde gewen, was sy redakteur van 
die skoolkoerant, later in die redaksie van TREK, die 
Tukkie-jaarblad, en van 1987 tot 1989 redakteur van 
die Vroue-Hervormer. Sy geniet dit om taalversorging 

te doen – om swaarlywige formulerings in dinamiese 
seggings om te keer! As vrouepredikant van die 
Kerk het sy ’n groot bydrae gelewer op die terreine 
van teologie en die kerklied. Sy het ook opgetree 
as spreker by ’n Nasionale NHSV-kongres. Elsabé 
is steeds besig met die vertaling van kerkliedere uit 
Duits en Nederlands. Sy is wêreldbekend vir haar 
intensiewe kennis van die kerklied en het ’n massiewe 
bydrae gelewer tot die Liedboek van die Kerk wat in 
Oktober 2001 in gebruik geneem is. Sy is tans professor 
in Praktiese Teologie aan UNISA. 

Sy begin haar termyn as redakteur in Julie 1996 met ’n 
vraelys in die blad na maniere van betrokkenheid by en 
belangstelling in Die Christelike Vrou. Die maandelikse 
redaksionele bydraes was besonders. Haar voorliefde 
vir die digkuns word weerspieël, ook deur vertaalde 
gedigte. Die kerklike jaar word ook in gedagte gehou, 
soos met haar boodskap in die Lydenstyd: Geloof in 
lyding. Nuwejaars- en Kersboodskappe is deur die 
voorsitter van die Hoofbestuur geskryf.

Die jaar 1996 was ’n groot mylpaal vir die NHSV. ’n Nuwe 
NHSV-logo met ’n missie, NHSV Dinamies vorentoe, is 
deur dr Wian Kloppers ontwerp. Hierdie kleurryke en 
moderne logo het neerslag gevind in die aanbieding 
en kleurvolle bladsye van Die Christelike Vrou. 
Bemarkingsmateriaal in die vorm van glansbrosjures, 
boekmerkies, briefhoofde, komplimentêre strokies, 
pennesakkies, plakkate en ’n skyfiereeks is tydens 
die 41ste NHSV Kongres van 30 Junie tot 2 Julie 1996 
bekendgestel. In die Kongresboek van 1996 is die 
uiteensetting van die beskrywende simboliek deur dr 
Kloppers gegee. Die NHSV se korporatiewe identiteit 
is uit ons missieverklaring gevorm en word in die 
logo NHSV Dinamies vorentoe op die glansbrosjure 
en briefhoofde weerspieël. Hiervolgens is die vier 
boustene waaruit ons missie bestaan die volgende: 
geloof, dienslewering, samewerking, dankbaarheid. 

Die logo simboliseer hierdie visie en missie van die 
NHSV en is soos volg saamgestel: Die sentrale kern 
waaruit die vier pyle ontspring, verbeeld die NHSV as 
organisasie. Die NHSV-wapen met die leuse Wees ’n 
seën vorm die sentrale kern.
 
Die voorblad van Konteks van Julie 1996 (pragtige 
twee vroue met pyle en driehoekies in skakerings 
van wynrooi en turkoois), asook die inhoud van Die 
Christelike Vrou, word gewy aan die nuwe logo en 
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bemarkingsmateriaal. Daarna vorm die kleurvolle 
verwerkte logo die voorblad van Die Christelike Vrou 
gedurende hierdie termyn. Dit word ’n paar keer 
afgewissel met kleurvolle volblad grafi ese voorstellings 
van vroue. Dagbestuurslede het geleentheid gekry om 
die nuwe NHSV-konstitusie en korporatiewe identiteit 
met lesers te deel. Die konstitusie in oënskou is deur 
Marita Fourie (sekretaris) hanteer, en Rina Delport 
(voorsitter) gee verskeie rigtinggewende wegwysers 
op die dinamiese pad vorentoe. Die verskillende 
stukke wat die NHSV se korporatiewe identiteit 
uitmaak, word ook kleurvol vertoon. Bejaardesorg in 
veranderde omstandighede word deur mnr Johan 
van Huyssteen toegelig, en Annemarie Kruger skryf 
oor Nostalgiese herinneringe aan NHSV-kongresse. 

In Die Christelike Vrou van Augustus 1996 word ’n 
fotobeeld met volledige byskrifte van die 41ste 
Nasionale Kongres, waar die nuwe logo in gebruik 
geneem is, weergegee. ’n Groot banier met die 
logo in kleure van wynrooi en turkoois het die 
Rautenbachsaal versier. Verskeie afgevaardigdes het 
hul indrukke en herinneringe met lesers gedeel. 

Die inligting rondom die Kongres was so omvangryk 
dat verdere uitgawes daaraan gewy is. Die pragtige 
uitstallings het aan die beurt gekom, ook die besondere 
uitstalling van Die Christelike Vrou. Die volgende foto’s 
is geplaas: ’n groep van 16 vrouepredikante wat 
teenwoordig was, stigterslede van NHSV-takke, en 
mev Kotie Viljoen wat erelidmaatskap ontvang het. 
Mev Lucia van den Berg skryf ’n insiggewende artikel 
oor Kongres-herinneringe deur haar lewe. Die nuwe 
NHSV-toerustingspakket word deur die skrywer, mev 
Grace Grobler, uiteengesit. Ook omvattende nuus 
van die NHSV Hoofbestuur in beweging! en NHSV-
takke dinamies in beweging… is weergegee.       

Die 42ste NHSV Kongres van 1999 is ook volledig 
weergegee. Op hierdie wyse kon alle vrouelidmate 
in die Kerk ’n duidelike prentjie kry van die omvang 
van werksaamhede en die voortgang van die NHSV. 
Belangrike besluite en beoogde projekte is omskryf 
deur Kotie Odendaal, en besondere foto’s van liefl ike 
blommerangskikkings en versierings wat vir baie jare 
deur Maryna Loots gedoen is, word geplaas. Ook 
foto’s van besondere verbintenisse word geplaas: ma 
en dogter, twee susters, skoonma en skoondogter en 
skoonsuster, baanbrekers (langer as 50 jaar verbonde 
aan die NHSV).
 
Kultuursake het aandag geniet. Ds Elsie Pretorius het 
’n FAK-Vroueberaad bygewoon en terugvoer gegee 
oor sprekers soos Irma du Plessis, SR-voorsitter van 
Tukkies, prof Ronel Erwee van UP, en Joan Kruger, 
redakteur van Rooi Rose. Geloftedag en die nuwe 
geslag word bespreek deur Frieda van Wyk. Ons 
sprankelende taal en die Taalmonument in die 
Paarl is deur Estrellita Weyers met lesers gedeel. Rina 
Loader, wat ’n verteenwoordiger van die Stigting 
van Afrikaans in Europa was, het haar Indrukke van 
Wenen met ons gedeel. Kerkmusiek en die NHSV se 
siening, veral na ’n beskrywingspunt by ’n Kongres, is 
geskryf deur Marita Fourie.          

Mediese inligting word hanteer: Die Alzheimer-lyer en 
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Dat ek kan sien …  is ’n geskenk van God – hier word 
die LASIK-prosedure beskryf. Bejaardheid en hoe om 
dit die hoof te bied, met byvoorbeeld wenke oor 
veilige oefeninge, was nuttige inligting: Oor oud word 
en haarverlies. Etiese vrae word van nader bekyk deur 
ds Elsie Pretorius: Aborsie – wat sê die Christenvrou? 
met opvolgartikels Aborsie … ’n verleentheid deur 
Trudie van Delft, en Ongehude moederskap … ’n 
geleentheid deur dr Rina Delport. Insiggewende 
ooreenkomste tussen die Ondersteuningsraad 
en die NHSV is ook deur dr Rina Delport uitgewys, 
en waardering is uitgespreek vir die bydrae wat 
voortdurend deur die NHSV bewillig is, soos die NHSV 
se vreugdetee in 1997 om fondse in te samel vir die 
Ondersteuningsraad. Maatskaplike aangeleenthede, 

geskryf deur verskeie maatskaplike werkers,  geniet 
aandag, onder andere Emosionele versorging in die 
huwelik. In ’n insiggewende artikel gee mnr Manie 
Dreyer toeligting oor die NHSV as welsynsorganisasie 
in ’n nuwe bedeling. Vir die vroue was daar ook 
goeie raad om van ’n lelike eendjie te verander in die 
mooiste swaan; Erna Oliver het breedvoerig beskryf 
hoe die Supersussies in Nelspruit funksioneer; ’n artikel 
het verskyn van Nell Badenhorst wat kunswerke met 
blomme opgetower het. Godsdienstige opvoeding 
van die jong kind is in ’n reeks aangebied deur 
Hettie Solms. Aktuele nuuswaardighede rakende 
rekenaar- en inligtingstegnologie is breedvoerig deur 
Estrellita Weyers, wat as inligtingsbeampte by die 
Merenskybiblioteek werksaam was, aan die lesers 
bekendgestel. ’n Prettige, volledige gedig deur Lenie 
Potgieter en ’n visuele weergawe van die NHSV se 
Wildtuin-treintoer van 1997 was ’n heerlike terugblik op 
’n onvergeetlike ervaring. Die bekendstelling van die 
NHSV se Bybellande-toer 1998 (Israel, Egipte, Turkye) 
is goed uiteengesit, en die beriggewing en foto’s na 
afl oop van die toer was ’n lus vir die oog!   

Deurentyd verskyn onderhoude met NHSV 
Dagbestuurslede om hulle aan die Kerk bekend te 
stel. Die NHSV Hoofbestuur het in 1999 ’n komitee 
vir beriggewing en bemarking gevorm wat berigte 
en inligting onder andere aan Die Christelike Vrou 
deurgestuur het.

In die jaar 2000 was die 60-jaar-feesvieringe van die 
NHSV ’n groot prioriteit. Van die feeskonsert in die 
AULA met verskeie kunstenaars en betrokkenheid van 
vrouelidmate, tot feeste in verskillende gemeentes, is 
op ’n kleurvolle wyse weergegee. Berigte oor verskeie 
streekkongresse van 2000 met die tema Gesin 2000 het 
neerslag gevind in die blad. Inligting en fotobeelde 
van streekkongresse van 2001 met die tema Maak die 
beste van wat ons het, het die lesers ’n kykie gegee in 
die werksaamhede landwyd.

Die twee laserskywe vir die Kerkjeug wat deur die NHSV 
Hoofbestuur saamgestel is (Verhale van Afrikaanse 
kinderhelde en Bybelverhale vir kinders), is op ’n 
kleurvolle manier in die blad bekendgestel. Dr Elsabé 
Kloppers was ten nouste betrokke by laasgenoemde 
CD ten opsigte van die beplanning en liedkeuses.
  
Gedurende dr Elsabé Kloppers se termyn word daar 
jaarliks ook ’n Dagboek vir die Vrou onder haar 
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redakteurskap uitgegee en deur die Hoofbestuur laat 
druk en versprei. In 1999 is 3 000 van hierdie dagboek 
gedruk en verkoop. Die dagboeke is grafies deur 
mev Fréda van Wyk en dr Wian Kloppers versorg. Die 
volgende jaar word 5 000 eksemplare van Dagboek 
2000 gedruk en verkoop. 

In 2005 word die gewilde, tydlose dagboek, 365 dae 
Christenvrou, uitgegee. Dit bevat kort Bybelgedeeltes 
en ’n gedagte vir die dag wat met ’n gebed afgesluit 
word. Vrouepredikante en Hoofbestuurslede het die 
dagstukkies geskryf. Die redakteur was dr Elsabé 
Kloppers, en mev Fréda van Wyk het die bladuitleg 
gedoen. Dr Wian Kloppers het die samestelling en 
drukwerk georganiseer.
  
Gedurende 2002 begin mev Magda (Bornman) van 
Deventer haar tien jaar lange termyn as redakteur, 
wat sy met onderskeiding behartig. As pastoriedogter 
was sy vertroud met die kerklewe en funksionering 
van die NHSV. Sy is goed onderlê in die woordkuns 
en samestelling van ’n tydskrif. Gedurende haar 
termyn as redakteur is sy getroud met dr Hennie van 
Deventer, wat haar ondersteun het in haar taak. Sy 
was na haar uittrede as redakteur van Die Christelike 
Vrou ook vir ’n aantal jare redakteur van die ADV se 
bylae in Konteks.
 
Die voorblad van Die Christelike Vrou het vir ’n 
paar uitgawes tot in 2003 ’n nuwe mashoof gehad, 
bestaande uit ’n lettertipe in skoon lyne, wynrooi en 
turkoois, met die T in die vorm van die kruis. Daarna 
sien ons tot Desember 2011 ’n fotobeeld van vroue,  
kinders en bejaardes bo-aan die blad, in skakerings 
van groen en pers, met die NHSV-logo (die pyle) 
ingebed onder die fotobeeld. Vanaf Januarie 
2012 verander die kleurvolle foto van ’n jong vrou 
maandeliks en word Die Christelike Vrou ingelui met 
die woorde Christen vrouwees vandag.    

Magda begin haar eerste uitgawe in Oktober 2002 met 
’n redaksionele inleiding Ontmoet onse Marita, nuwe 
voorsitter van die NHSV Hoofbestuur; Internasionale 
Dag van Ouer Persone geskryf deur haarself; 
Taknuus van vier NHSV-takke; ’n dankwoord aan alle 
sekretaresses van gemeentes en takke na aanleiding 
van Sekretaressedag; en ’n boodskap, Krag van 
gebed vir elke dag, deur ds Janine Bevolo-Manders. 
Met soortgelyke interessante, aktuele onderwerpe en 
temas het sy die res van die uitgawes behartig. Magda 
se redaksionele bydraes was ook besonders. 

Die rubriek Stienie gesels is op ’n pittige wyse met 
lesers gedeel. In Briewebus tree takke en vrouelidmate 
met Stienie in gesprek. Vele lewenswaarhede 
word met mekaar gedeel. Met NHSV nuus rakende 
streekkongrestemas en takaktiwiteite word inligting in 
die Kerk versprei. In Die Christelike Vrou van September 
2003 word gelukwense oorgedra met die 60 jaar van 
die blad.

Verskeie artikels het lesers ingelig en aangemoedig 
om persone in nood te ondersteun, byvoorbeeld 
Maak ’n verskil en die MIV/vigslyer en sy/haar familie 
deur Tessa Coetzer, en Borskanker in perspektief deur 
dr Elmarie, ’n ginekoloog. 

Die belangrikheid van vrouwees word in verskeie 
artikels beklemtoon. Thea van Rooyen sê Sit jou beste 
voetjie voor, en beduie hoe jy self ’n pedikuur kan 
doen! Raad word selfs gegee oor Sit die romanse 
terug… Ds Annerie Conradie gee raad oor die 
beveiliging van vroue in ’n tyd waarin misdaad 
toeneem, en Magda van Deventer praat met vroue 
oor Wanneer jou geliefde jou herhaaldelik mishandel. 
Natasha Beyers praat onder meer oor gesinsgeweld 
wat almal raak, skermkinders en barmhartigheid.

Thea van Rooyen is kunstig en kreatief en het raad met 
alles en nog wat. In die rubriek Ons onthou kyk Bep du 
Toit na interessante vroue in die Kerk, soos Niekie van 
Loggerenberg, ’n bekende skrywer en digter in ons 
Kerk. ’n Paar van haar gedigte is geplaas. 

In die Junie 2009-uitgawe skryf Marita Fourie (voorsitter 
van die NHSV Hoofbestuur en Monumenttehuis se 
direksie) ’n gepaste huldeblyk oor mev Dina Smit 
(28/04/1927 – 15/03/2009), die kleurryke dame wat vir 
18 goue jare die NHSV gelei het met haar klinkende 
woorde, beeldryke taal en ’n grasie van haar eie. 
Marietjie Alden vertel van die Jubileumfees by Van 
Rensburg Monumenttehuis. Elize Sauer wonder oor 
Slagoffermentaliteit en Celia Prinsloo bekyk die 
opskudding van selfoongebruik van nader.
  
Die geestelike versorging van die vrou het ook 
aandag geniet, onder meer met artikels deur prof 
Yolanda Dreyer en ds Annerie Conradie. 

Giesela Schwarzer het gekyk na vroue in manlike 
beroepe. Aktuele sake soos Wêreldbevolkingsdag en 
orgaanskenking is bespreek, en Frieda van Wyk maak 
’n draai in die geskiedenis met Mary, Queen of Scots.
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Daar is  ook vol ledig ber ig gegee van die 
Nasionale Kongresse van 2002, 2005, 2008 en 
2011 met Kongresbesluite, opvolgaksies, feestelike 
foto’s, uitstallings en bekendstelling van nuwe 
dagbestuurslede, streekkongrestemas en verslae na 
afl oop van byeenkomste.  

Die Ons Gee Om-konserte van die Hoofbestuur in 
samewerking met die ADV (armoedeverligting), wat 
ná 2005 geloods is, het groot blootstelling geniet. 
Verskeie bekende kunstenaars en groepe in die Kerk 
neem oral deel, en die beeldmateriaal vertel die 
volle storie.

Die jaar 2010 was ’n groot 70-feesjaar vir die NHSV 
met landwye feesvieringe van die Hoofbestuur, 
streekkongresse, takke en ’n feeskonsert met 
Hervormde kunstenaars – 70 met styl. Die Christelike 
Vrou het die feesjaar ingelui met ’n boodskap van 
die voorsitter, Marita Fourie, NHSV 70 goue jare. 
Die Mei-uitgawe van Konteks het ’n 16-bladsy-
uithaalboekie van Die Christelike Vrou bevat, volgens 
die styl en uitleg van die nuwe glansbrosjure en artikels 
saamgestel deur die Hoofbestuur. Die pragtige nuwe 
bemarkingsmateriaal was weer eens ontwerp deur dr 
Wian Kloppers. Kersboodskap 2010 is ook deur Marita 
geskryf en afgerond met die gedig Gesonde gesinne, 
wat as lied op die ADV se DVD met dieselfde tema 
gebruik is.  

Die Christelike Vrou 2012 begin die jaar met ’n 
boodskap van redaksielid Ansie Cilliers: My gebed vir 
jou, vrou en ’n bekendstelling van die nuwe voorsitter 
van die NHSV Hoofbestuur, mev Tessa Coetzer, met 
haar Boodskap van hoop. ’n Oulike foto van Die 
Christelike Vrou se redaksie wat opgetree het tydens 
Kongres 2011 is ook geplaas.

Ds Hannelie Botha word in April 2012 die sewende 
redakteur van Die Christelike Vrou. As dogter van 
ds Theuns en Kitty Botha, was die pad in die Kerk 
en NHSV vir haar bekend. Naas die feit dat sy 
predikant is, is sy ook goed onderlê in fotografi e en 
rekenaarprogramme om publikasies te bou. Sy dien 
reeds vir 13 jaar in die Hoofbestuur. Hierdie agtergrond 
het haar ideaal gemaak om die omvangryke taak 
te verrig om ’n medewerker te wees, maar ook 
om die bladuitleg van die boek NHSV, 75 jaar van 
seën te behartig. Sy het kleintyd al boekies van 
afvalpapier gemaak! Sy sien die vrou beslis nie net 
in ’n ondersteunende rol nie, maar ook om leiding te 

neem. Sy wil graag ’n wye verskeidenheid vroue die 
geleentheid gee om hul talente met almal te deel en 
hul stemme te laat hoor. 

Die voorblad van Die Christelike Vrou word ingelui 
met ’n groot kleurfoto van ’n vrou/vroue en die 
woorde Christen vrouwees vandag. Die foto verander 
na elke paar uitgawes. Hannelie en haar span het 
voortgebou op die insiggewende, opvoedkundige 
en leersame inhoud van dekades van Die Christelike 
Vrou. Die kleurvolle foto’s in die blad val ’n mens op. 
Elke uitgawe word ook ingelui met ’n redaksionele 
boodskap van Hannelie. 

NHSV-sake kry gereeld aandag. Die NHSV-lied is met 
lesers gedeel, en daar is verslag gedoen oor verskillende 
streekbyeenkomste, die Monumenttehuise, die Beurs- 
en Leningsfonds, armoedeverligting en vele ander 
terreine. ’n Pragtige fotobeeldblad is geplaas van 
die 47ste Nasionale Kongres, waar Marita Fourie ook 
erelidmaatskap van die NHSV ontvang het. 

2015 was ’n groot jaar in die lewe van die NHSV met 
die viering van die 75ste bestaansjaar op 22 Mei 2015. 
Reeds vanaf die eerste uitgawe van 2015 het Die 
Christelike Vrou uittreksels uit die Herdenkingsbundel 
geplaas met foto’s van die voor- en agterblad en 
verskillende hoofstukke. Marita Fourie was die skrywer 
en eindredakteur en Annette Smit medewerker. 
Hannelie Botha het die bladuitleg gedoen en 
’n groot bydrae tot die foto’s gelewer. Dr Wian 
Kloppers het die voor- en agterblad ontwerp uit 
samestellings van Kongresbuiteblaaie en foto’s van 
die vorige 19 jaar waartydens hy betrokke was by 
die ontwerp van bemarkingsmateriaal van die NHSV, 
Kongresboeke en dagboeke. In die Mei-uitgawe is 
foto’s geplaas van die Stigtingskongres, voorsitter 
van die Kongres, Hoofbestuurslede, Kongresgangers 
en vrouepredikante. Met die ingebruikneming van 
die bundel op 22 Mei 2015 het Hannelie ook al die 
foto’s geneem en ’n mooi artikel in Die Christelike 
Vrou gedoen.
    
As ’n mens al hierdie inligting in oënskou neem, word 
jy weer bewus van die omvangryke werk wat die 
redakteurs en redaksies die afgelope 75 jaar vermag 
het. Vrouepredikante het ’n besondere bydrae tot 
die publikasie gemaak. Naas ander kosbare artikels 
van die NHSV, word ook ’n paar eksemplare van 
Die Christelike Vrou in die SP Engelbrechtmuseum 
uitgestal.
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Ons kyk terug 
na die begin

Na 75 geseënde jare is dit seker gepas om terug te kyk 
na die begin in 1943. In haar voorwoord het mev MR 
Oosthuizen gesê: Ons wil dan die hoop uitspreek dat 
hierdie blad die groei van ons Vereniging sal bevorder 
en bo-al sal bydra tot die geestelike verryking van die 
Christelike vrou, die instandhouding van die Christelike 
huisgesin, die opbou van ons algemene kerklike 
bewussyn tot eer en verheerliking van God.

By hierdie heugelike gebeurtenis het ds JJ Prinsloo, 
voorsitter van die Algemene Kerkvergadering, gesê: 
Hiermee verwelkom ons die verskyning van Die 
Christelike Vrou. Ons wens Die Christelike Vrou ’n lang 
bestaan, ’n uitgebreide werkkring en invloedsfeer, 
’n geseënde loopbaan en Lig en Leiding toe, tot 
heil van menige huisvrou en haar huis, van die hele 
kerk en volk tot uitbreiding van die koninkryk van die 
Hemele op aarde.

Het die doelwit van die blad enigsins verander? Gewis 
nie. Die leuse Wees ’n seën word steeds, maand 
na maand, uitgedra en uitgeleef. Die artikels wat 
gerig is op die vrou, die huisgesin, die Kerk of op die 
gemeenskap is nog altyd dieselfde. Wees ’n seën.

Die huidige redakteur van Die Christelike Vrou het 
al die vorige redakteurs genader om iets te skryf oor 
herinneringe of onthougedagtes uit die tyd toe hulle 
betrokke was. Daar sal ook ’n voorblad uit daardie 
spesifi eke tydvak geplaas word.

As u wonder waarom my keuse juis op hierdie voorblad 
geval het: Daar is ’n besondere moment hierby 
betrokke. Met die 50-jarige feesviering van die NHSV 
het die redaksie van Die Christelike Vrou ’n versoek 
tot die lesers gerig om ’n ontwerp vir ’n gedenkbord 
te skep. Daar is pragtige ontwerpe ingestuur, en 
baie van u kan seker die mooi ontwerp in swart en 
goud onthou wat toe op die bord verskyn het. Mev 
Oosthuizen, toe reeds op ’n gevorderde ouderdom, 
het hierdie ontwerp van die protea ingestuur. Die 
redaksie het eenparig besluit om dit te gebruik vir die 

Mev Bets Booysen was redakteur van Die Christelike Vrou van Januarie 1988 tot Junie 1996.
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feesuitgawe. Dit is gedoen as waarderende huldeblyk 
aan ’n besondere vrou.

Tydens die Kongres van die NHSV is ’n kopie van die 
feesuitgawe aan haar oorhandig. Sy was glad nie 
bewus van ons plan nie. Groot was haar verbasing 
toe sy haar ontwerp op die buiteblad sien! Dit was ’n 
aangrypende oomblik toe hierdie, vir ons, formidabele 
vrou, voor ons staan met trane in haar oë. Sy was 
oorstelp toe sy haar dank en waardering uitgespreek 
het. Dit is ’n oomblik wat ek nooit sal vergeet nie.

Wanneer ’n mens nou so terugdink aan daardie 
vroeë jare en onthou hoe daar te werk gegaan is om 
die inhoud vir een uitgawe in te vorder, en jy vergelyk 
dit met die werkwyse waarop dit vandag gedoen 
word, met die druk van ’n knoppie…!

Dit voel amper onwerklik om in hierdie era van 
elektronika en golwe in die lug, en wie weet wat nog, 
te onthou van ’n tyd toe die blad met handewerk 
aanmekaar gesit is. ’n Mevrou Dominee, iewers in ’n 
dorp, het ’n brief of telefoonoproep ontvang met die 
vriendelike versoek dat sy asseblief die inhoud vir ’n 
spesifi eke maand sal behartig. Glo my, in al my jare 
as redakteur het net een persoon gesê sy sien nie 
kans nie. Gewoonlik is die versoek goed ontvang, 
soms wel ’n bietjie huiwerig, maar tog gewillig. Sodra 
jy egter die Mevrou gerus gestel het dat nie een 
van ons opgeleide joernaliste of taalkundiges is nie, 
maar slegs vroue wat met liefde en bereidwilligheid 
ons beste doen, het hulle gewoonlik met versigtige 
entoesiasme ingestem.

Die meestal handgeskrewe bydraes is getik en per pos 
na Pretoria gestuur. Die uitleg en die res van die proses 
is daar afgehandel. Dit het die redakteur se taak 
baie vergemaklik. Sy het die artikels wat versamel is, 
goed- of afgekeur, ’n voorblad gekies, die voorwoord 
geskryf, sketse waar nodig laat doen, en siedaar! Nog 
’n uitgawe was gereed vir versending. Soms het ’n 
mens wel spanning ervaar wanneer die bydraes van 
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die Mevrou dalk te min was en die redakteur daardie 
spasie op redelik kort kennisgewing gevul moes kry. 
Daardie lêer met oortollige of ongebruikte artikels 
was goud werd!

Soms het ’n mens gewaag. So onthou ek hoe ek met 
’n Desember-uitgawe ons Eerste Minister se eggenote 
versoek het om ’n Kersfees-boodskap te skryf. Nadat 
die brief gepos is, het angs en twyfel my oorval. 
Sê nou net… sy wil nie, of ’n mens mag nie eintlik 
so iets verwag nie, of… Maar ons het ’n pragtige 
en betekenisvolle bydrae, met haar beste wense, 
ontvang.

’n Mens kan nie anders nie as om met dankbaarheid 
en groot waardering terug te dink aan al die 
medewerkers, entoesiastiese redaksielede, professore 
en predikante, kunstenaars en fotograwe, baksters en 
huishoudkundiges en gemeentelede wat deel was 
van ’n jarelange vennootskap.

Maar alles het nie altyd goed verloop nie. Daar was 
soms ’n groot verleentheid wat ek baie goed onthou! 
Miskien is daar nog van die ouer garde wat daardie 
een reseptebydrae met skok en ongeloof gelees het. 
Dit was in die tyd toe die metrieke stelsel oorgeneem 
het. Die resepte se bestanddele moes van koppies, 
teelepels, druppels, knippies, ponde en onse verander 
word na kg, g, ml, ensovoorts. Ek moes toe daardie 
uitgawe se reseptebydraes “vertaal”. Dit was chaos! 
Ek het totaal verstrik geraak in die nuwe mate en 
gewigte. Ek was onbewus van wat ek aangevang 
het, totdat mev Tienie Koekemoer, toe ’n dosent 
aan die Universiteit, my geskakel het en my daarop 
gewys het dat daardie maand se uitgawe se resepte 
onmoontlik gebruik kon word. Honderde susters het 
dit seker met ongeloof en verbystering gelees! In die 
volgende uitgawe het ek nederig om verskoning 
gevra vir die blaps, en die hersiene, korrekte resepte 
het verskyn.

In 1990 is Die Christelike Vrou by Konteks ingelyf. Die 
NHSV Hoofbestuur en die redaksie van Die Christelike 
Vrou het diep en ernstig oor alles nagedink, maar dit 
was uiteindelik duidelik dat die blad aan die einde 
van ’n onafhanklike bestaan gekom het. Finansieel 
was dit onmoontlik om selfstandig voort te gaan. As 
ek so terugdink, moet ek erken dat die samesmelting, 
die oorgang, heel rustig en aangenaam verloop het. 

Hoe kon dit tog ook anders wees? Die redakteur van 
Konteks, dr Paul de Beer, het ons verwelkom en tuis laat 
voel. Veral in die vergaderings het sy spitsvondige op- 
en aanmerkings menigmaal ’n situasie of probleem 
opgelos.

Mag daar nog baie geseënde jare vir Die Christelike 
Vrou voorlê. Ons hoop om nog baie te leer, te lees en 
verryk te word. Ons waardeer die blymoedigheid en 
nougesetheid waarmee die redaksie die taak verrig. 
Ek glo dit dra by tot die geestelike verryking van die 
vroue, die instandhouding van die Christelike gesin, 
die opbou van ons algemene kerklike bewussyn – tot 
eer en verheerliking van God. Wees ’n seën!
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Om ’n seën te wees...

Op my reis deur die lewe en my lewe op reis, het ek 
soveel vorme van seën ervaar. Die eerste konkrete 
ervaring in ’n vreemde land was in Amerika in 1994, 
kort na die verkiesing, wat ook met groot spanning 
gepaard gegaan het. Ons was in ’n Rooms-Katolieke 
Kerk, as “toeriste”. Niemand het geweet dat enige 
mens uit Suid-Afrika daar teenwoordig is nie. Meteens 
hoor ons Suid-Afrika in ’n gebed – in die bede dat 
dit in Suid-Afrika goed sal gaan en dat God die land 
sal seën. Ons het mekaar se hande gegryp – oë nog 
geslote, maar diep onder die indruk dat mense vir 
ons land en só ook vir ons bid. Op daardie oomblik 
het ons dit as diepe seën ervaar, wat nog jare later 
náwerk. 

Só konkreet het ek pas weer ervaar hoe ’n mens vir 
iemand anders tot seën kan wees. Ek kom aan in 
’n vreemde stad in Duitsland vir ’n vergadering van 
die Internasionale Himnologievereniging. Dit is ’n 
Sondag en geen winkel is oop nie. Op die stasie is die 
informasiepunt gesluit. My Suid-Afrikaanse selfoon het 
die verbinding verloor. Ek kon ook nog nie data koop, 
dat ek ’n kaart op my foon kan oproep nie. Maar 
ek weet presies watter trem ek moet vat en het die 
honderd meter van die afklimpunt na die gastehuis toe 
goed gememoriseer. Ek is doodseker van die hoeke 
en draaie op my pad... Maar by die vertrekpunt van 
die trem, word die spesifi eke afklimpunt nie aangedui 
nie! Die mense om my vertel dat rondom daardie 
afklimpunt, baie strate in geheel omgebou word en 
dat dit tans nie as stoppunt funksioneer nie – ek moet 
by ’n ander punt afklim. Maar hoe loop die pad van 
daardie afklimpunt deur die vele klein stegies in die 
stad? Skielik is alles baie, baie donker, nat en vreemd. 
En die stad is baie, baie groot en onvriendelik. Ek klim 
op die aangewese trem en klim by ’n afklimpunt af. 
En het geen idee hoe om verder te gaan nie. Oos, 
wes, noord, suid – of iewers tussenin...? ’n Jong vrou 
staan en wag by ’n verkeerslig. Ek vra pad. Daar is 
egter baie stegies en sy sien die verdwaal in my oë. 
Wag, sê sy, ek het tyd – ek loop met jou saam tot 
by ’n punt waar jy die gastehuis kan sien. Deurnat, 
maar met groot dankbaarheid, kom ek aan. Ek dink 

Prof Elsabé Kloppers was redakteur van Die Christelike Vrou van Julie 1996 tot 
September 2002.
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hoeveel seën die vreemde vrou my vandag gebring 
het, net deur haar tyd te gee – en deur ’n hele ent in 
die reën met my mee te loop...

’n Kollega-vriendin uit Amerika beskryf op Facebook 
ook haar huidige reis deur Engeland en Wallis. Sy 
vertel van die twee fi etsryers wat gesien het dat sy 
haar sware tas teen ’n eindelose heuwel opsleep 
(sy reis ook soos ek – met bus en te voet!) en wat 
besef het: Vir myle voor haar is daar niks! Hulle het 
toe omgedraai om dit vir haar te kom sê – en te vra 
waarheen sy eintlik wil gaan? Met hul selfone kon hulle 
uitvind hoe sy daar moet kom. Sy sluit af met dank 
aan God vir beskermengele op reis. Hoeveel keer het 
ek nie al engele op my reise teengekom nie!

So het my reis as redakteur van Die Christelike Vrou 
ook verloop – met mense wat saam beweeg het, 
mense wat omgedraai het om hulp te bied, mense 
wat van hul kosbare tyd gegee het, wat gehelp het 
om te skryf, wat nuwe perspektiewe geopen het en 
nuwe weë gewys het. Sovéél kon ek en die lesers 
van hierdie skrywers leer. Ek dink ook aan Fréda van 
Wyk, ’n grafi ese kunstenaar in Gemeente Rietvallei, 
wat onvoorwaardelik van haar tyd gegee het om 
die bladuitleg te doen en só ook die beeld van Die 
Christelike Vrou dramaties vernuwe het!

Oor jare gee die vroue in die Kerk – en in die besonder 
dié wat by die NHSV betrokke is – hul talente en tyd 
om ander tot seën te wees. Oor die jare refl ekteer Die 
Christelike Vrou die maniere waarop dit gebeur. Oor 
75 jaar is Die Christelike Vrou die een wat praat en 
vertel en wat daardeur ander aanmoedig. Só is Die 
Christelike Vrou ook steeds ’n seën vir almal wat haar 
in die hand neem en wat lees.

Wat anders kan ons steeds doen as om vir mekaar te 
bid, om mekaar te help, om van ons tyd te gee en 
om só tot seën vir mekaar te wees? Mag die vroue 
in ons Kerk deur gebede vir mekaar en ander, en 
deur dade, hoe klein ook al, steeds tot seën wees vir 
ander.
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Agter die skerms van 
Die Christelike Vrou

Wanneer ek terugdink aan die tien jaar van 2002 
tot 2012, besef ek net weer watter ongeloofl ike rol 
die redaksies van daardie tyd in elke uitgawe van 
Die Christelike Vrou gespeel het. Dis die dinge wat 
agter die skerms gebeur het en waarvan lesers selde 
geweet het, wat die tydskrif so besonders gemaak 
het.

Tydens die 43ste Nasionale NHSV Kongres, met die 
tema Christenvroue in ’n postmoderne samelewing, 
het ek onder die indruk gekom van die groot uitdaging 
wat daar vir die tydskrif voorlê om relevant vir die 
moderne vrou van die dag te wees. Gelukkig was die 
tema nie net vir my nie, maar vir die hele redaksie wat 
ek na afl oop van die Kongres saamgestel het, van 
wesenlike belang.

O n s  h e t  a l m a l  u i t g e s i e n  n a  d i e  e e r s t e 
redaksievergadering. Groot was my verbasing toe 
Bep du Toit met haar bromponie by die vergadering 
opdaag! Sy het sommer dadelik ’n simbool geword 
van die postmoderne ouer vrou in ons eie geledere! 
Soos ’n mens sou verwag, was die redaksievergadering 
’n besondere een wat behoorlik gebruis het van 
nuwe idees en kreatiewe energie. Later jare het ons 
redaksievergaderings by Bep aan huis plaasgevind 
sodat sy darem nie deur die verkeer en soms teen 
skemer huis toe hoef te gery het nie!

By ons tweede (en elke volgende) redaksievergadering 
kon ons die vorige uitgawes bekyk, bespreek en, 
ja, soms selfs uitmekaar trek met die doel om die 
volgende uitgawes net beter te maak. Partykeer 
kon ons mekaar op die skouer klop, maar soms moes 
ons self erken dat ’n artikel nie aan die verwagting 
voldoen het nie. Maar, soos redaksielid Susan Janse 
van Rensburg dit gestel het: Dis soos ’n vrou wat nog 
altyd geliefd was en mooi gelyk het, maar nou haar 
klerekas wil opgradeer sodat sy weer raakgesien 
word en spesiale aandag kry… daar word met nuwe 
belangstelling na haar gekyk!

Mev Magda (Bornman) van Deventer was redakteur van Die Christelike Vrou van 
Oktober 2002 tot Maart 2012.
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Al die redaksievergaderings was heel informeel, 
amper meer soos werkwinkels waar nuwe idees 
gebore is. Die saamgesels en -beplan het daartoe 
gelei dat ons nuut na vroue, die NHSV en vroue in die 
samelewing gekyk het. Soos redaksielede oor die jare 
bygekom het, is daar weer vars nuwe voorstelle vir 
artikels gemaak. Een so ’n kort reeks is voorgestel deur 
Giesela Schwarzer, naamlik oor vroue in tradisioneel 
manlike beroepe. As daar nou ’n onderwerp was wat 
myns insiens goed verteenwoordigend was van ’n 
postmoderne vrou wat haar eie kop volg en haar eie 
besluite kan en moet neem, dan was dit dié een.

Hartseer momente was daar ook, veral wanneer 
lesers hul persoonlike probleme en hartseer met ons 
gedeel het. Dit het die redaksie laat besef dat almal 
maar worstel met die ernstige vraagstukke van die 
lewe en dat ons ook in die tydskrif daaraan aandag 
moet gee. Dié besef het gemaak dat redaksielede 
nie net hul lief nie maar ook hul leed met mekaar kon 
deel – iets wat ons met groot deernis na mekaar laat 
kyk het en ons net hegter as ’n redaksie saamgesnoer 
het.

Die spanbenadering van die redaksie het veral 
by 2008 se Kongres geblyk. Hoe meer ons aan ons 
verslag by die Kongres gedink het, hoe meer het 
ons gevoel dat ons dit nie op die tradisionele manier 
wil doen nie – ons is immers self postmoderne vroue 
wat dinge op ons eie manier kan en wil doen! Die 
uiteindelike besluit was dat ons die formele verslag 
in die Kongresbundel sou laat inbind, maar dat die 
redaksielede elk ’n vrou in ’n ander lewensfase op die 
verhoog sou uitbeeld terwyl ek vir Kongresgangers 
vertel van die interessante artikels wat die afgelope 
drie jaar in die tydskrif vir elke fase aangebied is. 
Dit was ’n blink gedagte, want die Kongresgangers 
het aandagtig gekyk en geluister na dié ongewone 
aanbieding van ’n Kongresverslag.

Die Christelike Vrou se besondere uitstalling by 
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hierdie Kongres het ook sy ontstaan gehad by ’n 
redaksievergadering toe besluit is dat dit moet aanpas 
by die eiesoortige aanbieding van die verslag. In die 
uitstalling staan Die Christelike Vrou as’t ware binne-in 
haar sitkamer en kyk met sagte oë deur die vensters 
uit na ander vroue in hul verskillende lewensrolle. Die 
gedrukte panele van die uitstalling het ’n pragtige 
huislike atmosfeer gekry danksy die kunstige hand 
van redaksielid Thea van Rooyen.

Ek dink met ’n glimlag terug aan een geleentheid 
toe die redaksielede as’t ware uitgedaag is om buite 
hul gemaksone te beweeg. Dit was met die viering 
van die NHSV se 70ste bestaansjaar toe voorgestel is 
dat ons ’n spesiale kalender uitgee. Na baie wik en 
weeg besluit ons om ’n kalender met foto’s van die 
hoofbestuurs- en redaksielede uit te gee waarby elke 
lid ’n spreuk kon formuleer wat haar lewensfi losofi e 
uitdruk. Nouja, nie een van ons is ’n model nie, en 
van poseer vir foto’s weet ons niks! Nogtans kom ons 
dapper maar tog baie onseker en senuweeagtig 
die betrokke dag by Natanja Gastehuis in Centurion 
bymekaar vir die fotosessie. Redaksielid Natasha 
Beyers is die hooffotograaf, en met eindelose geduld 
en baie raad neem sy ’n paar foto’s van elkeen in 
die pragtige tuin. Ek weet nie hoeveel Photoshop sy 
moes aanwend nie, maar ons kon darem 12 bruikbare 
foto’s vir die kalender uitkies!

Die insette en medewerking van die talentvolle 
redaksielede gedurende my termyn as redakteur 
het die taak besonder aangenaam gemaak. Die 
dinamiese kreatiwiteit wat in en deur ons samewerking 
ontstaan het, het inslag gevind in ’n tydskrif wat by al 
die lesers van Konteks gewild was. Ek is dankbaar vir 
elkeen van hulle, ook vir hul ondersteuning aan my.

Ek kies graag die Konteks-voorblad van Augustus 
2005 as voorbeeld uit hierdie tydperk omdat dit so 
’n sterk visuele boodskap uitdra. Nie net simboliseer 
dit elke gelowige en die kerk as bruid van Christus 

nie, maar ook die vrou wat op die punt staan om 
een lewensfase agter te laat en ’n nuwe te betree 
binne-in ’n kerkgebou waar sy God en die gemeente 
as getuies roep. So loop ons almal, ook Die Christelike 
Vrou as mondstuk van die NHSV en haar doen en 
late, die geloofspad – destyds en vandag.
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Ons doen dit met 
passie en liefde

Ek is tans in die bevoorregte posisie om die redakteur 
te wees tydens die viering van Die Christelike Vrou se 
75ste bestaansjaar. En watter voorreg is dit nie! Dit 
was reeds vir my ’n groot voorreg om as redakteur 
aangestel te word in 2012, en ek beleef nou hierdie 
baie spesiale jaar met groot dankbaarheid en 
nederigheid. Dit is eintlik vir my ’n “meervoudige” 
voorreg om in hierdie tyd die leisels te mag vashou, 
want in 2015 kon ek ook die 75ste bestaansjaar van 
die NHSV meemaak.

Hierdie spesiale feesuitgawe van Die Christelike Vrou 
wat die hele Konteks beslaan, is amper in geheel ’n 
Kan jy nog onthou? Op sosiale media verskyn daar 
van tyd tot tyd plasings wat juis hierdie vraag vra. Dan 
is daar (gewoonlik) foto’s van die een of ander item 
of plek of styl uit die verlede. Dis heerlik nostalgies. 
In sommige van die afgelope jaar se uitgawes 
van Die Christelike Vrou het ek ook so hier en daar 
uittreksels uit vorige uitgawes geplaas. Dit was nie 
net om nostalgiese redes nie. Daarmee kon ’n mens 
vergelyk hoe en watter dinge oor die afgelope 75 
jaar verander het. Soms kan ons nogal glimlag oor 
hoe anders sommige dinge in die verlede gedoen, 
ervaar en beskryf is.

Dit is onmoontlik om in minder as 40 bladsye verslag 
te doen oor 75 jaar se werk. Ek dink ook nie die doel 
van ’n feesuitgawe is om net verslag te doen oor wat 
vooraf gebeur het nie. Dit is eintlik baie lekker om net 
spesifi eke momente wat vir jou uitstaan, te herleef. Om 
verskillende mense wat oor die jare by Die Christelike 
Vrou betrokke was se indrukke te hoor, gee ’n mens 
’n goeie idee van waaroor die publikasie gegaan het 
in die verlede en wat elkeen se verwagtinge was en 
steeds is.

Ek sou dus graag met hierdie feesuitgawe wou hê 

Ds Hannelie Botha is die redakteur van Die Christelike Vrou sedert April 2012.

Van die huidige redakteur: Ds Hannelie Botha

dat elkeen wat dit in die hand neem, die stemme uit 
die verlede en hede duidelik sal hoor en op hierdie 
manier deel kan wees van die afgelope 75 jaar.

Redakteurs
Tydens my onderhoud vir die pos van redakteur van 
Die Christelike Vrou, het ek vir die paneel gesê dat 
ek al lankal gedink het dat ek eendag redakteur van 
hierdie spesifi eke publikasie wil wees. Ek het voorheen 
al heerlik by koerante en glanstydskrifte gewerk, maar 
hierdie spesifi eke taak was een waarvoor ek glo ek 
my hele lewe lank al voorberei is in die Kerk en ook by 
daardie einste glanstydskrifte. 

Die redakteurs voor my is mense wat ek óf self 
persoonlik ken óf minstens baie van gehoor het in die 
Kerk. Die feit dat ek aspirasies gehad het om hierdie 
werk te doen, sê veel van die inspirasie wat hierdie 
vroue vir my gegee het. Vandag nog meet ek elke 
liewe uitgawe waaraan ek werk aan dit wat hierdie 
dames vir ons daargestel het. 

In tannie Bets se boodskap vertel sy hoe die tydskrif 
aanmekaar gesit is en dat bitter min (indien enige) 
van die redaksielede opgeleide joernaliste was. 
Dit wys net weer die passie en liefde waarmee 
my voorgangers en die huidige redaksie hierdie 
wonderlike taak verrig. Ons doen dit omdat dit vir ons 
baie lekker is en ons glo dat wat ons doen, waarde 
sal toevoeg aan die lewe van elke leser. Ekself ken 
tannie Bets nie goed nie, maar dit wat ek gelees het 
deur en van haar verklap dat sy vandag steeds net 
soveel passie en liefde vir Die Christelike Vrou het as 
toe sy redakteur was.

Ek en Elsabé was klasmaats. Ek, en ek dink baie 
ander mense, het groot bewondering vir haar. Op 
haar besondere manier het sy al ’n hele aantal baie 
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diep spore in die Kerk getrap. Ek sal seker ’n boek 
kan skryf oor die inspirasie en voorbeeld wat Elsabé 
vir my gestel het. Ten spyte van al haar wonderlike 
prestasies, is sy steeds ’n mens wat plat op die aarde 
is en iemand met wie ’n mens sommer net lekker kan 
gesels. As ek aan haar dink, dink ek aan iemand wat 
baie lag, ’n wye algemene kennis en belangstelling 
het, en wat moeite maak met die mens wat voor 
haar staan.

Magda, my onmiddellike voorganger, is op ’n ander 
manier vir my ’n inspirasie: Haar manier van verslag 
doen aan die Nasionale NHSV Kongres was altyd 
besonders! Ek het nou al twee Kongresse beleef as 
redakteur en ek kon nog aan niks dink om my verslag 
so interessant te maak nie. Eendag dalk... Vir my lyk 
dit of Magda ’n onuitputlike bron van energie het – 
nadat sy die leisels van Die Christelike Vrou aan my 
oorgegee het, het sy beslis nie gaan stilsit nie. Met 
die een hand het sy die leisels vir my aangegee en 
met die ander hand het sy die leisels van ’n Stukkie 
brood, die ADV se bylae in Konteks, gevat. Op die 
oomblik loop sy voor met Tooi Turkoois vir Bejaardes. 
Nimmereindigende energie! 

Wat vorentoe?
In die afgelope 75 jaar was daar soos te verwagte 
normale uitdagings en aanpassings. Daardie 
uitdagings en aanpassings is nie verby nie. Soos in 
die gewone media, staan die Kerk se publikasies juis 
weer voor so ’n uitdaging. Beskikbare fondse raak 
al minder en minder, maar elektroniese media raak 
gewilder en sosiale media spesifi ek gaan van krag tot 
krag. In die Kerk moet groot besluite oor ons gedrukte 
publikasies geneem word, wat dalk vir party van ons 
baie moeilik gaan wees om te aanvaar. Tog is daar 
nuwe moontlikhede wat op die horison verskyn.

My boodskap aan die vroue van die Kerk
Dit is vir my nogal veelseggend dat regtig baie 
onderhoude met hierdie soort vraag afsluit. Vir my 
beteken dit dat mense wil hoor wat ander vir hulle te 
sê het – veral in tye wat minder rooskleurig is. Mense 
wil bemoedig word en hul pad vind deur die lewe.

My boodskap vir die vroue van die Kerk sal dus vandag 
wees dat elkeen moet onthou dat sy spesiaal is. Die 
liewe Vader maak nie foute soos wat ons as mense 
maak nie. Hy het dus ook nie met jóú ’n fout gemaak 
nie. Inteendeel: Hy het jou uniek gemaak met jou eie 
gawes en talente. Dit is belangrik om te weet dat jy 
spesifi eke dinge het wat net jy goed kan doen, en 
ander dinge wat jy maar met ’n geruste hart aan 
iemand anders kan oorlaat. Ons kan en moet van 

ander leer om onsself te bou, maar ons kan nooit 
iemand anders wees nie.

Vir iemand om te kan leer, moet daar iemand wees 
wat kan voorgaan, en dit is hierdie voorganger wat 
Die Christelike Vrou graag wil wees. Hierdie dame 
lig ons in, leer ons van allerhande onderwerpe, en 
bemoedig ons in die geloof. 

Dankie aan elkeen wat al deel gehad het aan hierdie 
voorganger – elke vrou wat al pen op papier gesit het 
om ons ander te leer, wat hul harte op die tafel kom 
lê het, wat ons bemoedig het, wat ons vermaak het. 
Dankie ook aan elkeen wat ontvanklik was vir hierdie 
boodskappe. Dankie dat julle vir ons die geleentheid 
gegee het en steeds gee om ons ervaringe en kennis 
met julle te deel. Dankie dat ons ons geloof met julle 
kan deel. 
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Feesboodskap: Sekretaris Kommissie van die ADV 

Die Christelike Vrou is vir 75 jaar al die mondstuk van 
die Christelike vrou. Die mondstuk van Christelike vroue 
wat gedien het soos Christus ons geleer het. Vroue 
wat barmhartigheid leef. Vroue wat ongelooflike 
diensstrukture tot stand gebring het en tot vandag 
toe, ten spyte van geweldige uitdagings, daarmee 
volhou. Vroue wat, ten spyte daarvan dat eeueoue 
samelewingsnorme hulle in ’n onderdanige posisie 
probeer vashou het, telkens daarbo uitgestyg het 
en aangehou het om Christus se liefde sigbaar te 
maak.

Deel van ons menslike natuur is die soeke na mag en 
beheer. So het mans hul fi siese krag oor millenniums 
gebruik om mag en beheer te behou. Daarom is dit 
so merkwaardig dat Jesus hierdie grense oorgesteek 
het. Vir Hom was (en is!) vroue goed genoeg vir God 
se koninkryk. By Hom gaan dit nie oor mag en gesag 
nie, maar oor liefde en diens – presies die soort liefde 
en diens wat kenmerkend is van die Christelike vrou, 
en ook van Die Christelike Vrou.

Die diakens van ons Kerk vind nog altyd ’n 
mededienaar, ’n vennoot en ’n suster in die NHSV. 
Ons vind ’n mededienaar, want ons deel Christus 
se roeping tot barmhartigheid, liefde en diens. Ons 
dien saam in ons huise, in ons gemeentes en in ons 
gemeenskappe. Ons dien uit dankbaarheid omdat 
Christus eerste aan ons barmhartigheid bewys het. Dit 
is ’n voorreg vir die ADV om saam met die NHSV te 
dien.

Ons vind ’n vennoot in die NHSV, want ons beplan, 

dink en bestuur saam aan die strukture wat aan ons 
toevertrou is. Ons offer ons tyd, ons vermoëns, ons 
gawes en ons middele op om op ’n gestruktureerde 
wyse te dien deur ons ouetehuise, maatskaplike 
dienste en DPS-huise. As ADV het ons hoë agting en 
groot waardering vir die rol wat die NHSV hierin speel 
– vir hul passie, gawes en kundigheid.

Ons vind ’n suster in die NHSV, want God is ons Vader. 
Hy bind ons saam in sy ewige familie. Hy maak ons 
deel van sy koninkryk – sy koninkryk waar agape-
liefde die kultuur en lewenswyse is. 

Ons lewe in ’n tyd waarin die tradisionele, die 
oorgeërfde, onder druk is. Dit geld ook vir die NHSV 
en Die Christelike Vrou. En tog, die Christelike vrou 
het deur twee millennia al gewys dat sy telkens die 
druk, die uitdagings, kan hanteer. Telkens was die 
Christelike roeping sterker as die sekulêre druk. Ten 
spyte van ekonomiese depressie en resessie, het die 
Christelike vrou in haar roeping volhard. Ten spyte 
van politiek, ideologie en mag het die Christelike vrou 
barmhartigheid en liefde laat oorwin. Daarom is daar 
geen twyfel nie dat die huidige en toekomstige druk 
en uitdagings haar nie sal onderkry nie.

Die ADV wil Die Christelike Vrou gelukwens met 75 jaar 
se dienswerk. Ons sal nooit weet hoeveel vroue – en 
mans en kinders – se lewens positief hierdeur geraak is 
nie. Hoeveel se geloof versterk is nie. Hoeveel gehelp 
dra is deur tye van beproewing nie. Baie dankie vir die 
wyse waarop julle, die Christelike vroue, julle roeping 
met deernis en liefde leef!

Ds Gerhard Stoltz

In hierdie jaar waarin die 75-jarige bestaan van Die Christelike Vrou gevier word, fokus die 
Algemene Diakensvergadering (ADV) op verhoudingsgeweld. Sonder twyfel is die meeste 
slagoffers van verhoudingsgeweld vroue. Ten spyte van jarelange pogings, sukkel ons ook 
om uit te breek uit die patriargale gewoontes van ons samelewing. En tog, die Christelike 
vrou het haar nog nooit laat onderkry nie!

75 jaar van 
deernis en liefde
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Feesboodskap: Redakteur van Die Hervormer

Lesersindrukke

Daarom is Die Christelike Vrou vir my na aan die hart 
en is ek saam met die redaksie en die NHSV bly oor 
hierdie besonderse prestasie. Kom ons wees eerlik, nie 
baie publikasies kan daarmee spog om al 75 jaar lank 
te bestaan nie!

My bede vir Die Christelike Vrou is dat hierdie spesiale 
publikasie vir nog baie jare ’n warm boodskap na die 
vroue van ons Kerk sal uitdra.

Tans kyk die Kerk na die toekoms van die verskillende 
publikasies en in watter formaat dit sal voortbestaan. 

Maar een ding weet ek, dit maak nie saak op watter 
manier die publikasies van die Kerk in die toekoms 
versprei gaan word nie, daar sal altyd plek gemaak 
word vir hierdie besondere publikasie.

Baie geluk met die 75 jaar wat verby is. Mag die jare 
wat kom net so geseën wees, en mag Die Christelike 
Vrou vir nog baie jare die lig in die lewe van die 
vrouelidmate van ons geliefde Kerk wees.

Wees ’n seën!

Ds Willem Sauer

Ek het grootgeword in ’n huis waar my ma altyd lid van die NHSV was en Die 
Christelike Vrou op die tafel in die sitkamer gelê het. Later het Die Christelike 
Vrou deel geword van Konteks en was dit weer my vrou, Elize, wat soms selfs iets 
daarvoor moes skryf.

’n Lig in die lewe 
van vrouelidmate

Sy is deel van my lewe!

Ek dink Die Christelike Vrou was nog altyd deel van 
my lewe. Daar het altyd een of twee daarvan in ons 
huis gelê. My vroegste herinnering van Die Christelike 
Vrou is van hoe mooi die voorblad vir my was.

My ma was deel van die redaksie toe ek in die 
hoërskool was. Sy het dit vreeslik geniet, en ek het 
elke maand Konteks gevat en haar artikel eerste 
gesoek. Dan het ek die res gelees – al was ek nog 
nooit regtig ’n tydskrifleser nie – want dié tydskrif 
praat met ’n mens. Ek is nou nog opgewonde om die 
nuutste Konteks oop te maak – ek maak in die middel 
oop en kyk heel eerste na Die Christelike Vrou en ’n 
Stukkie brood.

Ek was eenkeer saam met Mamma by ’n vergadering 
van Die Christelike Vrou se redaksie, en daar het 
’n nuwe wêreld vir my oopgegaan. Ek kon toe nie 
dink ek sou ook eendag deel kon wees van hierdie 
spesiale tydskrif nie. Dit is ’n voorreg.

Elize Jones

Ek hou van haar!

Ek koop Konteks elke maand, en my diaken gee die 
tydskrif gewoonlik op ’n Sondag vir my. Ek kan nie 
wag om te sien wat dan in Die Christelike Vrou gaan 
verskyn nie. Ek lees enige tydskrif en koop hope van 
die goed, maar Konteks bly vir my die beste een. Daar 
is diepte in die artikels. Dit voel bekend omdat dit óns 
mense is wat skryf en oor wie geskryf word.

Ek het altyd die nuus uit die gemeentes baie geniet, 
maar ek sien dit nie meer baie nie. Ons NHSV het 
darem ook al in Die Christelike Vrou gepryk, en ons het 
daardie Konteks van vrou na vrou deur die gemeente 
gestuur.

Ek wens meer vroue wil Konteks koop. Daar is nie 
’n geskinder of oppervlakkige artikels daarin nie. Ek 
sal enige tyd ’n uitgawe van Die Christelike Vrou vir 
iemand gee om te lees, met die wete dat dit vir haar 
iets gaan beteken.

Tannie Hannie
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Redakteurs 1943-2018

Die eerste redakteur, 1943-1947, 
mev MR (Marié) Oosthuizen

Die derde redakteur, 1975-1987, 
mev DJ (Dibbie) Botha

Die vierde redakteur, 1988-1996, 
mev CE (Bets) Booysen

Die tweede redakteur, 1947-1975, 
mev MJA (Marie) Ras



Konteks • September 2018 • 33

Die vyfde redakteur, 1996-2002, 
dr EC (Elsabé) Kloppers

Die sewende en huidige redakteur, 2012-tans,
ds JS (Hannelie) Botha

Die sesde redakteur, 2002-2012, 
mev M (Magda) (Bornman) van Deventer

Met hierdie unieke foto-argief van die redakteurs 
dokumenteer ons ’n stukkie geskiedenis in die lewe 
van ons Kerk en die besondere bydraes van vroueleiers 
wat nie dieselfde erkenning binne die “formele 
strukture” van die Kerk ontvang het as hul manlike 
eweknieë nie. Sou enige van hulle byvoorbeeld in 
aanmerking kon kom vir een van die toekennings van 
die Algemene Kerkvergadering? 

Hierdie sewe vroue (mooi simboliek!) verteenwoordig 
75 jaar se leierskap en voorloop met die uitbeelding 
en kommunikering van die Christenvrou se bydrae in 
die samelewing en die binnekring van ons Kerk.

Die foto’s van die eerste vier is uit die tydperk toe hulle 
as redakteurs gedien het. Die foto’s van mevv Marie 
Ras en Dibbie Botha verskyn hiermee vir die eerste 
keer in druk aangesien albei foto’s onlangs eers 
ontsluit is. Hiermee dan ook ons dank en waardering 
aan mnr Nándor Sarkady, argivaris van ons Kerk, 
asook mev Marita Fourie vir die reusebydrae om die 
twee tydvakke vir hierdie feesblad te ontsluit en uniek 
te verwoord.

Dankie ook aan almal wat met die grootste mate 
van positiwiteit en entoesiasme aan hierdie uitgawe 
meegewerk het.
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My pad in 
die Kerk

Konteks en Die Christelike Vrou het al voorheen oor 
my geskryf. Ek kan dus nie oor dieselfde dinge skryf 
as in daardie artikels nie. Natuurlik sal elke mens seker 
boeke vol kan skryf oor sy of haar lewe, maar hierdie 
artikel is nie ’n boek nie en hier is nie soveel plek nie.

’n Mens begin seker maar altyd by die begin: Ek is 
op 20 Maart 1966 in die ou Moedersbond in Pretoria 
gebore – vyf dae voor my pa sy BA-graad ontvang 
het. Op een van sy gradedagfoto’s glimlag ek dus 
heerlik saam met die nuwe ouers. (Goed, ek weet 
dit is nie noodwendig altyd as gevolg van geluk dat 
babas glimlag nie, maar ek het nogtans so ’n skewe 
glimlaggie.) In standerd  3 het ons Odendaalsrus toe 
getrek, waar my pa sy eerste gemeente(s) gehad 
het. Die kombinasie het destyds vier dorpe en drie 
gemeentes ingesluit. Ons het elke Sondag drie keer 
kerk toe gegaan en het by drie gemeentes basaar 
gehou. Dit was darem nie vir ons kinders nodig om by 
aldrie gemeentes kategese by te woon nie! 

Ek het my skoolloopbaan by die destydse Kuns-, 
Musiek- en Balletskool voltooi. So ver ek weet, 
word dit vandag Pro Arte Alphenpark genoem. My 
studierigting was musiek met klavier as eerste en orrel 
as tweede instrument. Vandag wens ek soms ek het 
van die geleentheid gebruik gemaak om ’n paar 
kunsklasse ook by te woon. Die ballet het my egter 
nooit aangestaan nie. Mooi om na te kyk, maar dis 
al. Ek dink nie ballet is gebou vir my lyf nie...

My pa was altyd vir my ’n besondere voorbeeld en 
aanmoediging, nie net omdat hy self ook predikant 
was nie, maar ook oor die deursettingsvermoë wat hy 
gehad het. Dit het hom aansienlik langer geneem om 
sy teologiestudies te voltooi as wat dit normaalweg 

bedoel is om te neem, maar hy het eenvoudig 
deurgedruk en gedoen wat hy beplan het om te 
doen. In moeilike tye tydens my studiejare het ek altyd 
vir myself gesê, as my pa soveel jare kon neem en 
onder sulke moeilike omstandighede kon klaarmaak 
met sy studies, dan kan ek dit tog sekerlik ook doen?

Soms neem ek ook langer om party dinge te doen as 
ander mense, maar soos die spreekwoord sê: Agteros 
kom mos ook in die kraal. So was dit onder andere 
ook gedurende my studiejare – ek het eers in omtrent 
my derde of vierde jaar die studentelewe regtig 
begin geniet en waardeer. Ek was onder andere 
betrokke by bejaardesorg en ook fotograaf by die 
studentekoerant. By Radio Tuks het ek ’n stemtoets 
afgelê, maar is sommer gou-gou afgesê. Vir hierdie 
toets is ek gevra om ’n nuusbulletin onvoorbereid te 
lees en ek het gedink: Nou wat is dan nou so moeilik 
hieraan? Hahaha... Alles het goed gegaan, totdat ek 
my vasgeloop het in vreeslike “gekruide” taal. Dit was 
nogal snaaks.

Na afl oop van my pa en ouer predikante se studies, 
het die dominees meestal gou beroepe gekry, maar 
so min of meer van my generasie af het dinge begin 
verander. Die meeste van my klasmaats het binne ’n 
redelike tyd beroepe gekry, maar ek het gewag en 
gewag... Uiteindelik het ek my voorgeneem om te 
aanvaar dat ek seker dan nou nie die Here se stem 
reg gehoor het nie. Ek het vir myself gesê as ek na 
sewe jaar nog nie beroep is na ’n gemeente nie, 
sou ek bedank en geen kwade gevoelens koester 
teenoor God of enige mens nie. Voordat ek egter 
vyf jaar gewag het, is ek toe beroep na Gemeente 
Viljoenskroon waar ek vir vyf jaar en ses maande 
gewerk het. 

Vroue van ons Kerk: Ds Hannelie Botha

Ds Hannelie Botha hou sedert April 2012 die leisels by Die Christelike Vrou. Ons 
het haar gevra om meer te vertel oor haarself.
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Terwyl ek in die gemeente was, was ek in ’n ernstige 
motorongeluk en gevolglik vir meer as ’n jaar in ’n 
rolstoel. Hierdie ongeluk het my laat besef dat ek so 
baie gehad het wat ek nog in my lewe wou doen. 
Daarom het ek toe vir ’n jaar studieverlof geneem 
by die Kerk en voltyds fotografie gaan studeer in 
Stellenbosch. Dit was een van die goeie besluite in 
my lewe, want ek het ontdek dat ek vele kante het 
wat ontgin kan word. 

Baie mense het interessante beroepe. My suster se 
seun, byvoorbeeld, spring trampolien by sirkusse 
in Europa en Amerika. Ek het eenkeer gehoor 
van iemand wat superrykes se seilbote aflewer en 
BAIE betaal word daarvoor! In my lewe het ek ook 
(studente-)werke gehad wat interessant was/is en 
ander wat seker maar vervelig was, maar soos ’n 
ander spreekwoord sê: Nood leer bid. As jy wil eet, 
moet jy werk. So het ek onder andere vir ’n hele 
naweek lank in ’n bakkery gewerk. Die enigste 
voordeel wat ek kan onthou van daardie werk, was 
dat ons saans die gebak wat oorgebly het, huis toe 
kon neem. Of ek betaal is, kan ek nie onthou nie... 
By die RGN moes ek en my sus sirkeltjies wat mense 
te lig ingekleur het vir die rekenaar om te kan lees, 
donkerder maak. As die sirkeltjies te woes ingekleur 
is en aan die volgende sirkeltjie geraak het, moes 
ons die woeste strepies uitvee. Dit het ons vir weke 
aanmekaar gedoen. Elke dag. By die einste RGN was 
my laaste salaristjek vir die reusagtige bedrag van 14 
sent... Hulle het nooit in ál die tyd wat ek daar gewerk 
het, besef hulle moes vir my belasting of iets aftrek nie 
en trek toe alles op een slag af van my laaste salaris. 
Nodeloos om te sê, daardie tjek het ek nooit gewissel 
nie, want die bank sou vir my lag. 

Na afl oop van my fotografi estudies het ek vir ’n maand 
of twee by ’n kunsgalerytjie in Houtbaai gewerk. Op 
’n stoetperdlandgoed. In die stalle. Regtig. Gelukkig 
het die perde nie by die galery ingekom nie, maar 
net so neffens my gebly. Ek het net vir die maand of 
twee daar gewerk omdat die eienaar iemand wou 
hê wat gelyktydig in die galery kon werk en ook die 
perde kon versorg. Ek kon nie.

Van die blyplekke in my lewe verdien ook spesiale 
vermelding. Die wonderlikste plek waar ek gebly het, 
was bo-op ’n berg net buite Stellenbosch. Dit was een 
van nege werkershuise wat opgegradeer en verhuur 
is. Ek sê altyd van daardie blyplek dat dit net so ’n duim 

of twee duskant die hemel is, want van my stoep af 
kon ek die Strand en Tafelberg sien. Op ’n helder dag 
kon ek ook Robbeneiland en Franschhoek sien. Dit is 
(was) so stil daar dat ek op volmaanaande die maan 
kon hóór. Wanneer my bure Vrydaeaande na werk 
uitgaan, het ek my stoeltjie op die gras oopgeslaan 
en met ’n glas wyn in die hand die wêreld rondom my 
gade geslaan.   

Deesdae woon ek in die Paarl waar die tuin hemel op 
aarde is vir die honde wat geitjies jaag, paddas treiter, 
voëltjies dophou, vir eekhorinkies skrik en hopelik die 
slange weghou van die huis. Eendag, hopelik nie te 
ver in die toekoms nie, hoop ek om in ’n klein dorpie 
tussen die wingerde ’n aftreehuisie te bou.

Oor my pad in die Kerk en die NHSV, my grootword in 
die Kerk, het ek al verskeie kere geskryf. Om mee af te 
sluit in hierdie feesuitgawe, wil ek graag die volgende 
deel: By ’n NHSV Wes-Kaap Streekkongres moes ons 
’n nuwe bestuur verkies. Die een dame na die ander 
het aangedui dat hulle nie beskikbaar is nie. Mev 
Maryna Loots, die Dagbestuurslid wat ons besoek 
het, het ingegryp en gesê: Dames, as die Kerk vir jou 
werk gee, mag jy nie weier nie. Hannelie, ek stel nou 
vir jóú voor as voorsitter. Nou ja, ek kon toe mos nou 
nie óók weier nie. Ek is egter nog nie een oomblik spyt 
daaroor nie en om die waarheid te sê, ek is nederig 
dankbaar dat ek die wonderlike geleentheid gegun 
is om diensbaar te wees in die Kerk.
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Uit die argiewe

Jonanda in 1986

My grootste ideaal is om eendag vir ’n predikant te 
gaan studeer. Ek sal my daarin uitleef om die ernstiger 
dinge van die lewe met ander mense te deel.

As my eerste keuse nie kan bewaarheid word nie, wil 
ek graag ’n maatskaplike werkster word. Dink net, 
dan sal ek al die ou en arm mense tot hulp kan wees. 
Ek wonder hoeveel mense is daarvan bewus dat 
daar soveel ander mense is wat dringend hulp nodig 
het. Ons sien daagliks in die koerante van pa’s wat 
werkloos is. Daar is nie eers geld vir die noodsaaklikste 
kos nie! Wat nog van klere en ander luukshede wat 
ons elke dag geniet en as vanselfsprekend beskou. 
Man, maar dit sal darem wonderlik wees om mense 
in daardie omstandighede te kan help! Dink net hoe 
gaan ’n honger kindjie iets lekkers geniet!

Maar eintlik gaan dit hand aan hand om predikant 
te wees en die geestelike aan die mense oor te dra, 
want dit is ook kos vir dié wat honger is!

Jonanda in 2018

Toe ek 12 jaar oud was, het ek in ’n Konteks-artikel 
geskryf dat ek graag eendag ’n predikant wil word. 
En dit het my droom gebly… 

Na skool het ek Teologie gaan studeer by Tukkies, 
en in 2000 is ek bevestig in my eerste gemeente. Ek 
was studentepredikant by die Randse Afrikaanse 
Universiteit (UJ) vir ses jaar, en vir ’n groot gedeelte van 
daardie tyd was ek ook deeltydse predikant by die 
Nederlandssprekende Gemeente in Parktown, saam 
met Yolanda Dreyer. Dit was vir my ’n ongeloofl ike 
groot voorreg om saam met Yolanda te werk, want 

as eerste vrouepredikant van die Hervormde Kerk 
was sy nog altyd my inspirasie.

In 2006 is ek beroep na Philadelphia; en in 2008 het ek 
en my gesin na Skotland geïmmigreer. Hier is ek nou 
predikant in die Church of Scotland. Die eerste jaar 
het ek gewerk as Assistant Minister in Carrick Knowe 
Parish Church in Edinburgh, en in 2014 is ek bevestig 
as Parish Minister in die West Kirk of Calder & Polbeth 
Harwood Church, in West Lothian.

Ons vier hierdie jaar 50 jaar sedert die eerste 
vrouepredikant bevestig is in die Church of Scotland, 
en dis vir my ’n groot voorreg om deel van hierdie 
groot mylpaal te kan wees.

Tussendeur het ek aanhou studeer, en in 2005 het 
ek my DD-graad ontvang, onder die bekwame 
mentorskap van prof Andries van Aarde (iemand wat 
nog altyd baie respek vir vroue in die amp gehad 
het).

In 1999 het ek met André Groenewald getrou (ook 
’n Hervormde predikant); in 2007 is ons oudste seun, 
Henro, gebore, en in 2009 ons jongste, Nehan.

Ek is God oneindig dankbaar dat Hy my droom 
om vir Hom in die kerk te kan werk, waar laat word 
het. Ek geniet elke oomblik van dominee-wees. Die 
Hervormde Kerk het stewige fondamente onder my 
voete gelê, en ek is dankbaar dat ek nou my roeping 
in ’n ander land ook kan uitleef.

Ds Hannelie Botha

Watter artikel uit vorige uitgawes bly my veral 
by? Die een in Die Christelike Vrou van Oktober 
1986, waarin drie kinders oor hul toekomsideale 
geskryf het. Twee van hulle was Jonanda 
Klopper en Gerhard Stoltz, albei 12 jaar oud. 
Jonanda is tans predikant in Skotland, en 
Gerhard is sekretaris van die Kommissie van die 
Algemene Diakensvergadering. 

Toekomsideale
bewaarheid

Jonanda Groenewald voor haar kerk, 
West Kirk of Calder, West Calder, Skotland
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Elke gelowige mens kan seker sê dat daar iewers in sy 
lewe ’n barmhartige Samaritaan was wat ’n invloed 
gehad het, of van onskatbare waarde vir hom op 
sy lewenspad was. In my lewe was daar nie net een 
nie; ’n hele paar barmhartige Samaritane het my pad 
gekruis, en een van hulle was die NHSV!

Van laerskooldae af al was dit my droom en ideaal 
om eendag ’n mediese dokter te word. Toe my vader 
egter vroeg in my matriekjaar verongeluk het, was 
my droom aan skerwe en was ek op moedverloor se 
vlakte, want waar gaan die geld vandaan kom om 
verder te gaan studeer?

My twee ouer broers was die eerste twee barmhartige 
Samaritane wat aangebied het om my te help, 
alhoewel hulle self nie welaf was nie en my een broer 
in daardie stadium self deeltyds moes studeer om sy 
ideaal om ’n predikant te word, te verwesenlik.

’n Merietebeurs van die Universiteit van Pretoria in 
my eerste jaar het ook baie gehelp, maar van die 
tweede jaar af het dit broekskeur begin gaan, want 
die mediese kursus is nie net een van die langste en 
moeilikste kursusse op universiteit nie, maar waarskynlik 
ook een van die duurstes. Verder was dit ook nie 
moontlik om ’n deeltydse pos iewers te beklee terwyl 
ek studeer nie, want elke dag was ’n volle dag van 
lesings en praktiese klasse, hetsy in ’n laboratorium, 
op ’n saalrondte, ’n kliniese bespreking, teater of 
buitepasiënte. Van my derde jaar af was ek verplig 
om verskeie lenings aan te gaan om my studies te 
kan voltooi, maar lenings in die vroeë vyftigerjare van 
die vorige eeu was skaars en moeilik bekombaar. Dit 
was toe ook in daardie jaar dat my broer, wyle ds MJ 
(Thys) Naudé, daarin geslaag het om vir my ’n jaarlikse 
rentevrye lening vir vier jaar by die NHSV te bekom.

Met die hulp van hierdie lening by die NHSV en ’n 
paar ander lenings kon ek toe wel daarin slaag om 
my lewensideaal te bereik.

Ek wil dus graag my opregte dank en waardering 
uitspreek teenoor die NHSV vir hul daad van 
barmhartigheid teenoor my wat my in staat gestel 
het om my studies te voltooi. ’n Rentevrye lening oor 
so ’n lang tyd beteken eintlik ’n groot Genadegawe 
waarvoor ek die NHSV baie dank verskuldig is.

Mag die organisasie bly groei en voortgaan met hul 
prysenswaardige werk as ’n barmhartige Samaritaan! 
Doen so voort!

*** Die NHSV gee vandag steeds beurse en/of lenings 
vir ons Hervormde studente. In die laaste paar jaar is dit 
telkens ongeveer ’n halfmiljoen rand. Voornemende 
aansoekers moet onthou dat die sluitingsdatum elke 
jaar op 15 November is. Kontak Rozelda Nel by die 
NHSV-kantoor by 087 751 6532 in hierdie verband.

Marita Fourie

Hierdie dankiesêbrief uit Die Christelike Vrou 
se 70-jaar-feesuitgawe van Mei 2010 het my 
diep in die hart getref. Dit is ontvang van dr MC 
(Thinus) Naudé, afgetrede ortopediese chirurg.

Dankie 
vir die hulp
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Nostalgie is ’n snaakse ding. Ons ondervind 
dit dikwels wanneer ons lees oor die verlede of 
onsself verloor in ou foto’s. Ons begin soms selfs om 
daardie herinneringe te romantiseer. Dit is waar 
die gesegde die goeie ou dae vandaan kom. 
Dinge was soveel makliker, soveel eenvoudiger. 
Maar is dit nie hoe ons dit verkies nie?

Agter elke goeie herinnering is daar ’n storie van 
swaarkry, verlies of harde werk. Dit is ’n kombinasie 
van gebeure en omstandighede wat gelei het tot 
daardie een oomblik wat vir ewig gekoester sou 
word.

Een middag op pad huis toe in my motor het ’n 
liedjie oor die radio begin speel – ’n liedjie wat 
ek jare vantevore gehoor het. Voor ek myself kon 
keer, het ek in trane uitgebars. Die liedjie het my 
dadelik teruggeneem na van die wonderlikste tye 
in my lewe, maar terselfdertyd ook na een van 
die grootste verliese wat ek in my lewe ervaar 
het. In daardie oomblik het iets so eenvoudig soos 
’n liedjie my die ware betekenis van bittersoet 
geleer.

Dit was vir my die vreemdste ondervinding: om 
vreugte en hartseer in dieselfde oomblik te beleef. 
Wie sou kon sê dat so ’n emosie moontlik was? 
Maar as ek mooi daaroor dink, was dit nie die 
eerste keer dat ek dit beleef het nie. 

Ons almal maak sulke onbewuste konneksies. Ons 
ondervind dit met musiek en ander geluide soos dié 

van voëls en sonbesies wat ons voorheen gehoor 
het tydens familievakansies in die Bosveld. Of in 
die reën wat gemaak het dat ons op laataande 
net so ’n bietjie langer saam met ons geliefdes 
kon kuier. Geure soos van die varsgeploegde 
grond op Oupa se plaas, of daardie heerlike 
varsgebakte brood wat Ouma destyds vir ons 
gemaak het.

Ons heg sentimentele waarde aan kleinighede 
wat oral in ons huise voorkom. Sommige in 
vertoonkaste en ander veilig in ’n kas weggebêre 
vir bewaring. Elkeen met ’n storie, ’n geskiedenis 
wat terugkom wanneer ons die items weer van 
voor af ontdek.

Hierdie herinneringe neem ons terug na tye wat 
ons vir die res van ons lewens in ons harte wil hou. 
Vir baie van ons gaan dit eenvoudig nie moontlik 
wees om nuwe herinneringe te maak saam met 
hierdie geliefdes wat ons so koester nie... Ons 
het geliefdes aan die dood afgestaan, ander 
vriende en familie het oor tyd net uit ons lewens 
weggedryf. Tog bly hulle by ons in die herinneringe 
wat ons van hulle het.

Nostalgie is iets wat ons almal beleef, ’n verlange 
na die goeie ou dae. Ons maak daagliks nuwe 
herinneringe, sommige van meer waarde as 
ander. Dit maak nie saak of ’n herinnering goed 
of sleg is nie, ek bly net dankbaar dat ek dit wel 
kan onthou...

Refleksie

Ag die goeie ou dae...
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AMANZIMTOTI (DOONSIDE):  Ten volle toegeruste woonstelle. 2-8 
persone. 2 en 3 slaapkamers, 2 badkamers, strand-see-uitsig op 
hoofstrand. 24-uur-sekuriteit, onderdakparkering, swembaddens, 
braai-area, wassery, DStv.  Vanaf  R400 vir 2 persone. 
Skakel 082 652 7079 of 082 927 8982.

Vakansieverblyf

Snuffelgids

RAMSGATE (BRANDERKANT): 2-slaapkamer-dupleks op strand. 
Volledig toegerus. Toesluitmotorhuis. 2 minute vanaf Margate-
hoofstrand. Uiters billike buiteseisoentariewe. 
Skakel Piet by 012 362 0152 (h) of 012 349 1105 (w).

KAAPSEHOOP, Mpumalanga: Kattekwaad Gastehuis. Spesiale mid-
weekaanbod – minimum 4 persone vir 2 nagte. Alle etes ingesluit. 
R800 vir twee gaste wat ’n kamer deel. Verdere navrae en be-
sprekings: Lulu 082 675 9765; Chris 082 747 7605; e-pos krugercp@
gmail.com; www.kattekwaadbedbreak.co.za.

GRASKOP:  Sentraal geleë vir besoeke aan Platorand, Laeveld en 
Krugerwildtuin. Volledig toegeruste 3-slaapkamer-vakansiehuis 
op Graskop. Slaap 6 persone gemaklik, kan tot 1 volwassene of 2 
kinders ekstra. Skakel Seakle by 082 395 7582, faks 086 509 7595 of 
seakle@ess-sustainability.co.za.

MARGATE: Woonstel te huur by Trafalgar, 20 km buite Margate. 
R600 per aand. Slaap 2 volwassenes en 3 kinders. Ten volle toegerus 
en sluit DStv-skottel in. 3 km van die see af, langs ’n wildreservaat. 
Hoofslaapkamer het seeuitsig.
Stuur navrae na zeldavdp@gmail.com.
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