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Christen-vrouwees vandag          Amptelike mondstuk van die NHSV                Junie 2019

Ode aan die jeug
Daar ís nog goeie kinders vandag. So dikwels hoor 
mens die jeug van vandag dít en die jeug van vandag 
dát. ’n Mens hoor die kinders waardeer nie wat hulle 
het nie; die kinders is ongeskik; die jeug is arrogant; en 
nog vele ander klagtes. Natuurlik is sommige van die 
klagtes waar, maar dieselfde klagtes was 30 of 40 jaar 
terug seker ook maar waar?

Die wêreld van vandag is nie meer wat dit vroeër was 
nie en tog is mense seker maar nog steeds dieselfde. 
Gaan lees gerus weer wat sê Prediker 1: 
(Vers 4) Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld 
bly altyd dieselfde... (9) Wat was, sal weer wees; wat 
gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks nuuts in hierdie 
wêreld nie. (10) Kan jy van iets sê dit is nuut? Nee, dit was 
lankal daar, lank voor ons tyd. (11) Wat verby is, word 
vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word deur díe 
wat daarna kom.

Dinge rondom ons verander, maar die mens bly 
dieselfde. Ons is steeds sondig, nietig, word bang, 
onseker, twyfel steeds, kry seer, is moedswillig en 
soveel meer. Maar ons is ook steeds die kroon van God 
se skepping, oorspronklik goed gemaak, kreatief, mooi, 
sag maar sterk, het wonderbaarlike uithouvermoë en 
al hierdie mòòi en positiewe eienskappe.

Ons jongmense is ook só. Soms kan mens maar net 
die hande saamslaan vir wat ons jongmense regkry 
– daar is eenvoudig té veel wonderlike dinge om op 
te noem. Een jong dame wat tans internasionaal nuus 
maak, is die Sweedse tiener Greta Thunberg wat as 
omgewingsaktivis op 15-jarige ouderdom alreeds vir 
‘n Nobelprys benoem is. Malala Yousafzai was op 17 
die jongste persoon wat die Nobelprys ontvang het. 
Ons kan aangaan en wêreldwyd baie jongmense 
uitwys wat wonderlike dinge doen. 

Gaan kyk vandag egter na jou eie omgewing en die 
jongmense met wie jy daagliks te doen kry. Gaan kyk 
na jou eie kind – dalk met nuwe oë. Let op as jou kind 
vir jou ‘n blommetjie gee wat hyself gepluk het (soos 
die seuntjie hier neffens op ons voorblad); meet jou 
kind aan haarself of homself – nie aan ander kinders 
en veral nie aan jòuself nie! Luister na jou kind – ook en 
miskien veràl as hy niks sê nie.

Groete tot volgende maand.

Hannelie

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Nadenke oor seksualiteit en verhoudings

Daar is wêreldwyd binne die groter Christelike kerk toenemend lewendige 
godsdienstige debatte oor menslike seksualiteit en verhoudings. Dit 
is ook plaaslik in Suid-Afrika die geval. Van 13-17 Mei 2019 het die Wes-
Kaapse Sinode van die Nederduitsch Gereformeerde Kerk (NGK) oor 
saamwoonverhoudings en homoseksualiteit gepraat. Op die Hervormde 
Kerk (NHKA) se agenda vir die komende Algemene Kerkvergadering (AKV) 
in September 2019 gaan soortgelyke debatte gevoer word, soos dr Wouter 
van Wyk in Donderdag 23 Mei se Blitspos aangedui het. Hierdie plaaslike en 
internasionale verskynsel is natuurlik nie nuut nie, maar hierdie gesprekke 
neem wel toe vir verskeie redes.

Eerstens het mense vandag vrye toegang tot ‘n verskeidenheid van 
inligting. Mense kan hulle eie menings vorm oor bepaalde aspekte 
waaroor die kerk voorheen uitsluitlike ‘meningsvorming’-bevoegdheid 
gehad het. Dit beteken mense het vandag ’n verantwoordelikheid om wyd 
te lees, verskillende bronne te raadpleeg en ook vir hulleself uit te maak 
waarmee hulle saamstem, of verskil en hoekom. Dit kom neer daarop dat 
jy in staat moet wees om ’n ingeligte opinie te vorm. Mense kan egter nie 
altyd tussen ‘goeie’ en ‘minder goeie’ inligting onderskei nie en dit beteken 
dat die debatte en die gesprekke dikwels nie van ’n goeie gehalte is nie. ’n 
Voorbeeld van hierdie tipe debatvoering kan op sosiale media gesien word, 
of in die briewe-kolom van ’n nuusblad: mense gebruik onkrities inligting 
om mekaar persoonlik aan te val, modder te gooi of valse of skadelike 
standpunte verder te versprei. Dit is hoekom ’n gesonde en goed ingeligte 
debat oor menslike seksualiteit nodig is wat deur resente navorsing 
ondersteun word.

Nog ’n rede dat die debatte en gesprekke toeneem, is dat dit toenemend 
aan die lig kom dat die Christelike kerk in die verlede (en ook in die hede) 
op skadelike wyse met mense se seksualiteit omgegaan het. Ons verneem 
gereeld in die nuus dat daar seksuele misbruik binne die kerk plaasvind en 
ons hoor ook al hoe meer van geslagsgebaseerde geweld binne die kerk 
en in die samelewing, veral binne intieme verhoudings. Hierdie geweld 
neem verskillende vorme aan en kan strek van emosionele teistering tot 
fisiese geweld. Plaaslike en internasionale statistiek toon aan dat vroue en 
kinders meestal die slagoffers is. Die feit dat ons byna weekliks verneem 
van die misbruik en geweld binne die kerk is ’n bewys daarvan dat die kerk 
se rigiede benadering tot menslike seksualiteit skade tot gevolg kan hê. 

In die lig hiervan, het die Fakulteit Teologie aan die Stellenbosch Universiteit 
onlangs ’n konferensie gereël met die tema, ‘Sexual Reformation’, oftewel, ’n 
gesprek oor die manier waarop ons op teologies-etiese wyse oor menslike 
seksualiteit nadink. Die fokus was op die ‘hervorming’ van die kerk se 
nadenke en gesprekke oor seksualiteit en verhoudings, sodat die kerk ’n 
aktiewe rol kan speel om geweld en misbruik te voorkom en teë te werk. ’n 
‘Hervorming’ van ons teologiese nadenke oor menslike seksualiteit beteken 
ook dat die kerk insigte oor die menslike liggaam en menslike gesondheid 
binne ons nadenke oor menslike seksualiteit moet verreken. 

Die konferensie is gesamentlik aangebied deur die Fakulteit Teologie se 
Gender Eenheid van die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en 
die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Dit het op 6 en 7 
Mei in Stellenbosch plaasgevind. Twee van die Hervormde kerk se vroue 
dosente, dr Tanya van Wyk (Sistematiese Teologie en Spiritualiteit) en prof 
Yolanda Dreyer (Praktiese Teologie) het tydens die konferensie referate 
gelewer. Dr Van Wyk het vanuit ’n teologies-etiese perspektief besin oor 
die morele gesag van die Christelike kerk in die 21ste eeu, terwyl prof 
Dreyer besin het oor die belydenis wat in Galasiërs 3:28 gevind word oor 
die inklusiwiteit van die kerk. Dit was ’n insiggewende geleentheid en 
mense uit verskillende teologiese vakdissiplines het bydraes gelewer. Daar 
was ook ’n aantal studente wat opgetree het. Die organiseerders van die 

dr Tanya van Wyk
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Nadenke oor seksualiteit en verhoudings

Vervolg

konferensie beoog om van die bydraes te publiseer en hierdie inligting 
sal weldra bekendgemaak word. Sulke konferensies verskaf die basis vir 
verdere gesprek en besinning en die hoop bestaan altyd dat die debat juis 
met ’n konferensie ’n aanvang neem. Dit is ’n lewensbelangrike gesprek vir 
die gesondheid van die samelewing en die voortbestaan van die kerk. 

Op die foto wat deur Me Marita Snyman geneem is, verskyn ’n aantal van 
die sprekers. Dit is geneem op die trappe van die Fakulteit Teologie in 
Dorpstraat in Stellenbosch. 

Van links na regs:
Voorste ry: Dr Tanya van Wyk, Dr Nontando Hadebe, Mnr Ashwin Thyssen,            
Dr Nina Muller van Velden.
Middelste ry: Me Tayla Minnaar, Prof Yolanda Dreyer, Prof Julie Claassens,            
Dr Renata van Dijk-Coombes.
Agterste ry: Dr Nadia Marais, Prof Eben Scheffler, Ds Mias van Jaarsveld, 
Prof Koos Vorster.
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Tooi Turkoois

Die jaarlikse Tooi Turkoois vir Bejaardes-inisiatief is vanjaar vanaf 15 Mei tot 
15 Junie gehou. Alle Suid-Afrikaners is genooi om tydens hierdie inisiatief 
hulself, asook hul strate en dorpe, in turkoois te tooi vir bejaardes. 

Díe inisiatief is ’n fondsinsamelingsprojek en nooi persone of organisasies 
wat betrokke wil raak, om:
•	 Turkoois items te dra in die tydperk van 15 Mei tot 15 Junie om 

ondersteuning te toon. 
•	 ‘n Tehuis, aftreeoord, dienssentrum vir bejaardes, die bejaardes van 

‘n spesifieke omgewing of ‘n spesifieke groep bejaardes (bv. van ‘n 
spesifieke gemeente) te identifiseer ten bate waarvan fondse ingesamel 
gaan word.

•	 Fondsinsamelingsinisiatiewe te hou ten bate van die geïdentifiseerde 
groep bejaardes.

Ons Tuis is ’n nie-winsgewende groep wat ’n antwoord bied op bejaarde 
versorging en akkommodasie deur middel van versorgingsoorde, 
behuisingskomplekse en dienssentrums in Pretoria, Parys en Mokopane. 

Volgens ds. Frikkie van Wyk, voorsitter van die Direksie van Ons Tuis, skep 
inisiatiewe soos Tooi Turkoois die geleentheid dat kritieke aspekte rondom 
bejaardes onder die loep kom en aangespreek word. Bejaardes in Suid-
Afrika is onder ’n groep wat negatief geraak word deur beperkte dienste 
en verswakte instellings. Verder is daar bejaardes wat beïnvloed word deur 
beperkte pensioenfondse en beskikbaarheid van fondse.

•	 Tans is daar net meer as 4.6 miljoen bejaardes (60+ jr oud) in Suid Afrika, 
waarvan 1 miljoen persone alreeds oor die ouderdom van 75 is.

•	 Die hele wêreld, insluitend Suid-Afrika, se bevolking is besig om ouer 
te word as vroeër en dus gaan die aantal bejaardes binne die komende 
aantal jare aansienlik styg.

•	 Daar sal vir net ‘n klein persentasie bejaardes plek wees in bejaardesorg 
sentrums en ander plekke waar hulle versorg kan word.

•	 Die verantwoordelikheid om na ons bejaardes om te sien rus alreeds, en 
in die toekoms al hoe meer, op die skouers van die gemeenskap.

In ’n poging om bejaardes en bejaardesorg weer onder die aandag van 
die algemene publiek te bring en befondsing vir die doeleindes van 
bejaardeversorging te werf, glo ons dat die Tooi Turkoois inisiatief ’n groot 
bydrae lewer.

Kontak:
Daleen Gouws: 083 284 3416, daleen@edgecommunications.co.za
Hannelie Fourie: 012 325 1857, hannelief@otmt.org

Hannelie Fourie

Inwoners van Emily Hobhouse Tehuis tydens hulle Tooi Turkoois-geleentheid.

mailto:daleen%40edgecommunications.co.za?subject=Navraag%20na%20aanleiding%20van%20artikel%20in%20Die%20Christelike%20Vrou
mailto:hannelief%40otmt.org?subject=Navraag%20na%20aanleiding%20van%20artikel%20in%20Die%20Christelike%20Vrou
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25 MEI 2019 is ’n pragtige sonskyn oggend in Port Elizabeth. Ons skarrel rond 
om die laaste sakies afgehandel te kry, voordat die byeenkoms begin. Die gaste 
smul solank aan tuisgebakte brood, plaasbotter, biltong, konfyt en kaas. Elsie 
Slabbert verwelkom Wilna Koekemoer van die NHSV dagbestuur, die susters en 
besoekers, Dr Steenkamp van Jeffreys en Prof Gericke van Port Alfred. 

Dr Steenkamp open met skriflesing en gebed. Sy teksvers is Jeremia 29:11 met 
’n boodskap dat ons nou nie in die verlede of in die toekoms moet leef nie, maar 
in die hede. Musiek vir die dag is verskaf deur twee baie begaafde musikante: 
Antonio Lawack op die orrel en Curtleigh Koopman met sy trompet.

Nà teetyd is Susan Smith aan die woord met haar “The Beloved Series.” Dit is ’n 
reeks skilderye oor die bruid van Christus en sy gebruik vroue in al haar skilderye. 
Daar is 7 skilderye wat omgedraai is en soos sy praat draai sy hulle een vir een 
om. Sy vertel dat sy vir die Here gesệ het as sy begin skilder, sy met haar skilderye 
Sy boodskap sal uitdra na mense. So het “The Beloved Series” die lig gesien.

Die eerste skildery noem sy “Hidden” en sy vra die vraag: “Weet jy dat jy ’n kind 
van God is en dat Hy jou vader is?” So gaan sy deur elke skildery en verduidelik 
sy watter teksverse in die Bybel haar die inspirasie gegee het om dit te skilder en 
watter Bybelse boodskap die skildery uitdra. Wat ’n boodskap het elke skildery 
nie vir ons gehad nie!

Nadat die voorsitter die verrigtinge afgesluit het, kon almal aansit vir ’n heerlike 
middagete wat voorberei is soos net Hervormers dit kan doen!

Oos-Kaap Streekbyeenkoms
Elsie Slabbert

Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Hannelie Botha (redakteur), dr Tanya van Wyk, Elsie Slabbert, Hannelie Fourie.

Foto’s vanaf www.Pixabay.com tensy anders vermeld.
Ander grafika van www.flaticon.com

Indien u nie meer Die Christelike Vrou wil ontvang nie, stuur asseblief ’n e-pos na admin@nhsv.org.za

www.nhsv.org.za Posbus 111, Worcester, 6849 diechristelikevrou@gmail.com

diechristelike Christelike Vrou 082 923 9439

•	 Op die foto bo links is die mooi en oorspronklike tafelversierings en 
geskenke vir elke gas.

•	 Direk hiernaas is die skildery getiteld “Hidden”.
•	 Links onder is Vivian Hay en Susan Smit (Spreker en kunstenaar).
•	 Hieronder is dit Susan Feiertag, Brenda van Jaarsveld en Susan 

Canestra.

http://www.pixabay.com
http://flaticon.com
mailto:admin%40nhsv.org.za?subject=
http://www.nhsv.org.za
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