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Vir almal
Ons kan nie daarsonder leef nie. Nie één van 
ons kan nie. Nee, ek praat nie van suurstof nie. 
Ek praat ook nie van kos en water nie. Ek praat 
nie van klere nie, ook nie van liefde nie en ook 
nie enige ander materiële dinge nie. Ek praat 
van hoop.

Die wêreld is ’n moeilike plek en die lewe is soms 
hard. Daarom soek mense hoop, want sonder 
hoop kan ons nie lewe nie. Sonder hoop raak ons 
negatief, bang, uitsigloos – hopeloos.

In elke uitgawe van Die Christelike Vrou wat reeds 
hierdie jaar verskyn het, is daar in minstens een 
artikel iets oor hoop gesê. Oral waar ek kyk en 
luister, praat mense oor hoop. Die Christelike 
Vrou se Instagram-profiel volg onder andere 
@hopefilledtoday en @instaencouragements 
– gaan kyk maar net by die hutsmerk #hope 
hoeveel trefslae oor hoop bestaan reeds.

Ek lees die afgelope week twee artikels wat 
my weer oor hoop laat dink het. Die een was ’n 
onderhoud met die stigter van Gift of the Givers, dr 
Imtiaz Sooliman en die ander oor ’n persoon wat 
op ’n pelgrimstog ’n interessante medereisiger 
raakgeloop het. Hy noem hierdie medereisiger sy 
“beeldskone boemelaar”. In albei hierdie stories 
is ek getref deur die hoop en vertroue wat in die 
twee mense geleef het om radikale veranderinge 
in hulle lewens te maak.

Dr Sooliman is sinoniem met medemenslikheid 
en vrygewigheid. Hy vra niks vir homself nie, 
maar gee alles. Die “beeldskone boemelaar” was 
blykbaar die dogter van ’n skatryk familie, maar 
het gerebelleer omdat die ongelykheid van die 
stelsel haar dwars in die krop gesteek het. Toe 
laat staan sy alles net so, trek ’n goiingsak aan en 
gaan leef in ’n ander land, letterlik van die hand 
na die mond.

Die wêreld en die mensdom is stukkend en seer. 
Almal smag na hoop. Christene weet daar ís 
hoop. Hierdie hoop is ’n Persoon, Jesus Christus. Dit 
is ons taak en voorreg om hierdie Hoop aan die 
wêreld te gaan verkondig en van hierdie Hoop te 
gaan getuig.

Hannelie

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Sosiale media in die kerk

Sosiale media het in die 21ste eeu beslis die standaard kommunikasie-
model in kerke beïnvloed. Waar kennisgewings en ander inligting voorheen 
via duur nuusbriewe en pamflette versprei is, of gewoon maar net na afloop 
van die erediens afgekondig is, het sosiale media ’n koste-effektiewe en 
konsekwente alternatief vir hierdie 20ste-eeuse kommunikasie-forums 
begin stel.

Vandag word gedrukte kerkpublikasies vervang met elektroniese weergawes 
en/of sosiale media bladsye, wat gemakliker en vinniger tweerigting-
kommunikasie moontlik maak. Kerkvergaderings en sosiale geleenthede 
word gereël deur middel van SMS’e of WhatsApp, in plaas van e-pos of selfs 
telefoonoproepe.

Sekerlik die grootste verandering wat sosiale media in die kerk teweeggebring 
het, is dat die bron van inligting in die kerk nie meer nét berus by die 
ampsdraers nie. ’n Nuwe ‘generasie’ gemeentelede het ontwaak en hulle 
gebruik visuele platforms soos Pinterest, SnapChat, Instagram en YouTube om 
kerkkampe en spesiale geleenthede soos doopgeleenthede, troues en selfs 
begrafnisse te deel. Gemeentelede en ander gelowiges skryf (‘blog’) oor hulle 
geloofservaring en dokumenteer só hulle eie reise met God en die wêreld. Die 
oriëntasie van kerke is in die digitale era besig om te verander. Hutsmerke en 
visuele geleenthede word geskep om gemeentelede toe te laat om digitale 
inhoude te laai en te versprei, in ’n poging om Christus te bly verkondig, juis 
met gebruikmaking van die sogenaamde ‘massa-kommunikasie’ omgewing. 

Kerke wat hulle aanlynplatvorms professioneel inrig, kan daagliks met 
‘aanlyngemeenskappe’ kommunikeer. Dit verhoog natuurlik dan die kerk se 
gesprek met lidmate van die betrokke kerk. Met die aandagspan van mense 
wat al korter word, bied hierdie platforms vir kerke die geleentheid om te 
kommunikeer en dieper boodskappe oor te dra deur middel van meme’s, foto’s, 
Bybeltekste en beeldmateriaal.

Sommige kerke - en die Nederduitsch Hervormde Kerk het self al dikwels 
voorbehoude hieroor uitgespreek - is van oortuiging dat die kultuurverskynsel 
van ‘sosiale media’ ’n kultuur van ‘oppervlakkige betrokkenheid’ skep. As 
’n professionele sosiale media praktisyn, kan ek hierdie idee nie heeltemal 
verwerp nie. Die meeste bemarkingsagentskappe buit hierdie platvorms uit. 
Hierdie situasie bied egter ook ’n unieke geleentheid vir die kerk - en dit is 
waarin my aanbod en argument vestig: die kerk het nog altyd die hoogste 
en mees belangrike rol gespeel as Christus se verkondiger in die wêreld en 
doen dit steeds vandag. Jong mense is hiper-sosiaal op aanlyn-platforms, 
maar vind dit soms moeilik om op ‘persoonlike vlak’ met mense kontak te 
maak omdat hulle veroordeling en afjakke vrees. Hierdie aanlyn isolasie op 
sosiale media – met min of geen monitering of bestuur nie -  lei dan juis tot 
kuberboelie-gedrag, onrealistiese verwagtings, disinformasie en ’n slegte en 
negatiewe selfbeeld. Die kerk kan hier ondersteuning en aanmoediging bied 
deur boodskappe van hoop, eenheid, liefde en vergifnis uit te dra. Hierdie 
boodskappe is broodnodig en soms selfs lewensreddend.

Die kerk moet egter beslis verstaan hoe sosiale media werk voordat ons 
onsself holderstebolder daarin begewe. Hieronder is ’n paar belangrike 
punte om te onthou:
•	 Sosiale media is wêreldwyd. Daar sal altyd mense van buite jou eie 

kerk of geloofsgroep wees wat jou sosiale media volg op grond van die 
inhoud van jou blaaie. Probeer om soveel as moontlik lede uit hierdie 
gemeenskap in te sluit by jou boodskappe. Onthou dat sommige van 

Anette Radjoo
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Vervolg

hulle jou sieninge gaan kritiseer. Dit is goed en reg so, maar jy hoef steeds 
nie enige misbruik of afbrekende stellings oor jou godsdiens of praktyke 
te verdra nie. Die opstel van ’n indruk (impressum soos wat Facebook 
dit noem) of gedragskode vir jou platform is ’n goeie manier om dit te 
bestuur. Maak egter seker dat jy hierdie beperkings toets, sodat jy nie 
inbreuk maak op die regte van ander nie.

•	 Enigeen is ’n beïnvloeder in sosiale media. Kerke wat sosiale media 
gebruik, moet aanvaar dat gemeentelede self inligting as kommunikasie-
outoriteite gaan plaas, ongeag ouderdom of posisie in die kerk. Dit is ’n 
wonderlike geleentheid vir die kerk om van die kundigheid van hierdie 
gemeentelede gebruik te maak om as beïnvloeders op te tree. Op hierdie 
manier kan mense in verskillende leeftydfases en sosiale groepe bereik 
word. Niks verhoed gemeentes om ’n sosiale media-klub te skep om 
inhoud en boodskappe namens die kerk te beplan en deel nie.

•	 Sosiale media is konstant. Baie kerke skep direkte boodskapgroepe soos 
bv op WhatsApp, met gemeentelede. Hierdie groepe het egter konstante 
aandag nodig. Kerke kan sosiale media-administrateurs of gewone 
kerkleiers aanstel om hierdie groepe te bestuur. Reëls vir betrokkenheid 
kan ingestel word om die gedrag van hierdie groepe te bestuur, maar 
onthou maar dat mense baie uitdagings hanteer en sal hierdie platforms 
gebruik om hul emosies en sienings te deel, bespreek en debatteer.

•	 Sosiale media is sosiaal. Soos baie gemeentes beslis 
weet en reeds gebruik, bied sosiale media platforms 

die ideale geleentheid vir fondsinsameling. Die 
kerk kan hierdie platforms daarvoor gebruik 
en ook om borge se ondersteuning te kry 

vir aktiwiteite en ander uitreikprogramme. 
Wees egter bewus daarvan dat anonieme 
of buite-gemeentelike aanlynbeloftes met 
bewyse ondersteun moet word van hoe hulle 
skenkings bestee is. Maak dus seker dat jy oop 
is oor waarvoor die fondse ingesamel word, 
beantwoord vrae en illustreer hoe dit gebruik is. 
Negatiewe kommentaar oor ’n kerk se finansiële 
bestuur kan skadelik wees vir die reputasie van 

die kerk en gemeente.
•	Sosiale media beteken 

samewerking. Om hulself in 
sosiale media te begewe, moet 
kerke verstaan dat hulle met 
ander kerke in wisselwerking 

sal tree. En daar is beslis 
meer krag in getalle. 
Dit is dus ’n goeie idee 
om met ander kerke 
en/of gemeentes  
saam te werk. Dit 
kan ’n samewerking 
van kerke in u 
o n m i d d e l l i k e 
omgewing of kerke 
wêreldwyd wees.
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Hoop vir die toekoms

Namibië is ’n land met min mense wat vér uitmekaar bly. Die dorpe 
is gemiddeld 200 km uitmekaar. Dames ry tot 800 km om die streek-
byeenkoms by te woon en daarom word die geleentheid oor twee dae 
gehou. Vrydagaand word die formele vergadering met afgevaardigdes 
van elke NHSV tak gehou en Saterdag word die tema in diepte aangebied.

Dorslandstreek se byeenkoms is op 7 en 8 Junie in Windhoek, die hoofstad 
van Namibië, gehou. Die grootste Hervormde gemeente in Namibië is in 
Windhoek en word deur ds Frans Ras bedien. Vrydagaand, 7 Junie is die 
formele vergadering bygewoon deur 34 afgevaardigdes. Saterdag 8 Junie het 
die NHSV van Windhoek onder leiding van mev Edna Ras ’n damesoggend 
vir 355 gaste aangebied. Die standaard was uit die boeke. Daar was pragtig 
gedekte tafels en ’n heerlike ontbyt. Dit was die grootste streekbyeenkoms in 
die geskiedenis van Dorsland. Die streekbestuur het hierdie jaar die moeite 
gedoen om jong dames aktief te betrek by die streekbyeenkoms. Hulle het 
ywerig saam gereël en gewerk aan die byeenkoms en is ook ingespan om 
sprekers voor te stel en die vergadering af te sluit. Dit was voorwaar soos ’n 
vars lentebries om die jonger geslag by die NHSV te ervaar.

Drie fantastiese gassprekers het hul lewensverhale, gebaseer op “hoop vir 
die toekoms” met die dames gedeel. Mense wat deur donkerste dieptes 
gegaan het en weer by die lig uitgekom het deur vas te hou aan die woorde 
in Jeremia 29 wat sê: “Ek weet wat Ek vir julle beplan het -  voorspoed en nie 
teenspoed nie. Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!”

Met haar mooi glimlag en lenige lyf het die voormalige Mej Suid-Afrika 
finalis, Vanessa Goosen, met al die waagmoed in die wêreld op die 
verhoog geklim. Sy het haar pragtige hoëhakskoene uitgetrek en van haar 
skokkende wedervaringe vertel. Sy was 21 jaar oud en swanger toe sy vir 
16 jaar lank in ’n tronk in Thailand opgesluit is nadat sy goedgunstiglik vir 
iemand ’n paar boeke saam met haar bagasie deur die Thailandse doeane 
geneem het. Terwyl Vanessa haar storie vertel het, kon mens ’n speld hoor 
val in ’n saal gepak met 355 mense. Die atmosfeer was so gelade dat mens 
skaars kon asemhaal.

Die tweede spreker was Elmien Botha. Wat ’n “entrance” - soos net ons eie 
Elmien dit kan doen! Elmien het ’n manier om ’n eenvoudige storie sò in te 
kleur dat almal in die gehoor daar uitstap met ’n positiewe gesindheid. Met 
haar koddige verhaaltjies uit ons almal se alledaagse lewens bring sy hoop 
– selfs vir die moedeloses onder ons. As jy in ’n gehoor sit en luister na ’n 
aanbieding deur Elmien en jy lag nie – dan het jy ’n probleem...

Dorslandstreek se Damesoggend is afgesluit met die inspirerende akteur 
Hykie Berg. Wat ’n passievolle mens! Hykie was ’n dwelmverslaafde wat nie 
gehelp wou word nie, maar op die ou einde nie anders kon as om homself 
oor te gee aan rehabilitasie nie. Die dames het voorwaar Hykie se optrede en 
teenwoordigheid by ons byeenkoms baie geniet!

Die inkomste van hierdie streekbyeenkoms is geoormerk vir 
Bybelverspreiding. Morné Labuschagne het vir die dames meer vertel oor 
die werk wat die Gideons doen en ds Barnie van der Walt het vir ’n uitstalling 
van die Bybelgenootskap van Namibië gesorg. ’n Groep studente het die 
dames vermaak met pragtige sang tydens die ontbyt.

Dorslandstreek is baie bevoorreg dat die Hervormde predikante in Namibië, 
’n verteenwoordiger van die ring se diakens asook ’n verteenwoordiger 
van die Ringsvergadering die streekbyeenkoms bygewoon het! Die streek 
het hierdie jaar die voorreg gehad om vir Sanet van Wyk van die NHSV 
dagbestuur as eregas te verwelkom. Sanet het Namibië se vriendelike mense 
en mooi natuurskoon baie geniet. NHSV Dorsland is baie dankbaar vir ’n baie 
verrykende en inspirerende streekbyeenkoms.

Die nimlike Elmien Botha

Susan Janse van Rensburg
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Foto’s vanaf www.Pixabay.com tensy anders vermeld.
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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

Die opinies van die rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou redaksie of NHSV nie. 

Hoop vir die toekoms

Die groot opkoms by NHSV Dorsland se streekbyeenkoms.
Heel onder, van links na regs:

Edna Ras en Corlia Maritz; Hykie Berg en Sarita Rossouw; 
Mariëtta en Anneli Janse van Rensburg; 

Susan Janse van Rensburg (voorsitter: NHSV Dorsland) en 
Sanet van Wyk (NHSV dagbestuur).

Vervolg
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