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Ver bo korale
Toe ek vir iemand vra wat ek vir die 
Vrouemaand-uitgawe moet skryf oor vroue, 
kom die antwoord: Skryf vroue is mooi. Dis 
so waar. Die Vader het ons spesie baie mooi 
gemaak. Elke liewe een van ons. Selfs die 
vrou wat dalk dink sy is nié mooi nie, is mooi 
in eie reg.

Die persepsie van skoonheid is sekerlik ’n 
kontroversiële onderwerp. Die 16 finaliste 
van 2019 se Mej Suid-Afrika-kompetisie word 
geprys as die mees diverse groep ooit in 
hierdie kompetisie. Daar was onder andere ’n 
finalis met ’n opvallende geboortevlek op haar 
gesig, ’n ander een wat openlik gay is en twee 
ander wat in die modelwêreld beskryf word as 
“plus-grootte”. Natuurlik is daar ’n vloedgolf 
kritiek oor byvoorbeeld die klassifikasie as 
“plus-grootte”. Die een finalis se antwoord op 
kritiek was gewoon dat sy haarself beskou as 
haar eie grootte. 

In die media is daar ook die verhaal van 
’n ander vrou, Lizzie Velasquez, wat in een 
stadium gebrandmerk is as “die lelikste vrou in 
die wêreld”. Hoe wreed! Gaan kyk egter na haar 
antwoord hierop by What Makes “The Ugliest 
Woman in the World” Feel Beautiful https://
www.youtube.com/watch?v=ztJkD7-Vtks . 
Absoluut aangrypend, en watter pragtige 
mens is sy nie! Ons kan gerus by haar leer.
  
Wat sê die Bybel oor die vrou? Natuurlik baie. 
Oor die skoonheid van die vrou in sy lewe 
skryf Salomo baie verse in Hooglied. Ons ken 
ook beslis almal die woorde van Spreuke 31:10 
waar ’n deugsame of knap vrou geprys word. 
Die 1933/1953-vertaling stel dit so: Wie sal ’n 
deugsame vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. 

Jy is mooi, vrou! Streef ook deugsaamheid na.

Hannelie

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DztJkD7-Vtks
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DztJkD7-Vtks
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Reis na binne

Dames-retreat in die winter van 2019

A pilgrimage is an outward journey for inward transformation, staan geskryf 
op ons reisgids. Waarvoor het ons ons ingelaat? In die dagstukkie van 
12 Julie in ons Kerk se Bybelse Dagboek vir 2019 noem ds David Barnard 
dat hy die afgelope jaar of twee met kontemplatiewe of stilraak-teologie 
te doen gekry het. Dit gaan daaroor dat ’n mens jou afsonder en kontak 
maak met die Here, skryf hy. In ’n neutedop is dit min of meer wat ons 
die naweek van 5 tot 7 Julie met ons retreat beleef het. Weliswaar vir 
elke dame op ’n ander manier, maar tog iets besonders vir elkeen op 
haar geloofsreis. Die Emmausgangers op hul reis (Luk 24:13-35) was 
die teksgedeelte van die naweek. Van die Weskus, uit Melkbosstrand, 
Kaapstad en Bellville het ons gereis op soek na stilte...

Die dominee-dames-trio Manda le Roux, Erika Ferreira en Kathleen Smith 
het saam gereis, met ds Manda wat voor geloop het. Ons vertrekpunt 
was Stillebosch, afgesonder tussen die wingerd en olyfbome. In die kapel 
kon ons Vrydagaand vertrek en by verskeie stilstasies sintuiglik vertoef. 
Saterdag was gevul met leergeleenthede: hoe om stil te raak, Christelike 
meditasie en gebed. Daarna kon ons te midde van ysige weer daarbuite, 
knus by ’n kaggelvuur sit en werkskaf aan ’n joernaal met prentjies wat ons 
maak met kalligrafie, teken, plak, vou en verf. Hoe jy dit ook al wou doen, 
jy kon daarmee uitdrukking gee aan wat geloof en jou lewenspad nou 
eintlik is. Saterdagaand na die film Amish Grace kon ons deel en redeneer 
oor hoe genade lyk en ons verlustig in die genade wat God vir elkeen het. 
Sondagoggend beleef ons ’n stil erediens gevolg deur ’n liefdesmaal. Van 
die kommentaar hierop was: Sondag se stildiens was baie spesiaal; nog nooit 
so iets gedoen of beleef nie.

Ander kommentaar wat oor die naweek ontvang is: Dit wat ek ontvang het, 
het my onbewustelike behoefte daaraan gevul. Ek het verryk teruggekom met 
praktiese heenwysings vir my geloofsreis elke dag na en saam met God.

Dit het my weer bewus gemaak van hoe gejaag ons deur die lewe gaan en dat 
dit broodnodig is om stil te word by God se voete.

Ons het van Stillebosch af vertrek met die gebed van Thomas à Kempis in 
die hart: Laat ek U meer liefhê as myself, en myself slegs vir U.

ds Kathleen Smith

Die groepie dames wat die reis na 
binne meegemaak het

Die dames raak kreatief

Stil erediens
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Swellendam Streekbyeenkoms
Marina Nortjé

Links agter: Adel Dreyer (visevoorsitter), Marina Nortje (voorsitter), 
Wilna Koekemoer (NHSV Dagbestuur).

Voor: Ronél Joubert (sekretaris), Ria Riekert (oud-Hoofbestuurslid), 
dr Grace Grobler (oud-Dagbestuurslid).

Twee oudste dames by byeenkoms
Mev Ria Riekert (87) en mev Lettie Nortje (81)
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Só doen hulle dit
Hannelie Botha

Hierdie uitgawe van Die Christelike Vrou is al die 
vyfde elektroniese weergawe. Ons het nou al 
heelwat gesê oor elektroniese media in hierdie 
nuwe fase van ons vriendin en suster.

In die April-uitgawe het ons tot siens gesê vir 
papier en hallo vir skermlees. Die volgende 
maand het Mari-lizé Beukes, NHSV voorsitter en 
webmeester, die NHSV se webblad in oënskou 
geneem. In Julie se uitgawe het ons gesels oor 
sosiale media in die kerk. Selfs vóór hierdie 
nuwe fase van elektroniese weergawes van Die 
Christelike Vrou het artikels in hierdie verband al 
verskyn. Ek onthou een spesifieke artikel oor ’n 
andersoortige “tablet” – nié die soort wat ’n mens 
met ’n glasie water afsluk om die een of ander 
kwaal te genees nie!

Hierdie maand gaan ons kyk na hoe een spesifieke 
gemeente, naamlik Pretoria-Oos, al hierdie (en 
meer) fasette van kommunikasie gebruik om die 
Woord te verkondig. Pretoria-Oos is weliswaar ’n 
baie groot stadsgemeente met twee predikante 
en sekerlik meer toegang tot ’n verskeidenheid 
dienste en talente van lidmate, maar dit beteken 
nie kleiner gemeentes kan nie van hulle leer nie.

Soos baie ander gemeentes, gee Pretoria-Oos ’n 
gedrukte én elektroniese gemeenteblad, Polsslag, 
uit. Dit is ’n heerlike dik publikasie wat drie maal 
per jaar verskyn. Die buiteblad is volkleur, maar 
al die binneblaaie is swart-wit drukwerk. Klik 
hier om vir Elsa Geldenhuys ’n e-pos te stuur om 
Polsslag elektronies te ontvang.

Ook die NHSV het soos baie ander gemeentes ’n 
pragtige jaarprogram wat professioneel gedruk 
word en alle nodige inligting van die verskillende 
NHSV aksies en kontakbesonderhede bevat. Die 
gemeente druk Blitspos weekliks uit en maak 
eksemplare beskikbaar aan gemeentelede wat 
nie die elektroniese weergawes kan ontvang nie. 
(Ons hoop dat dit deesdae ook gebeur dat Die 
Christelike Vrou uitgedruk word vir lidmate wat 
dit nie elektronies kan lees nie.)

Die gemeente het ook, soos baie ander, ’n 
weeklikse gedrukte afkondigingsblaadjie,  
Facebook-blad en gewone webblad, en maak 
ook CD-opnames van eredienste, wat te koop 
is. Soos baie ander gemeentes, kommunikeer 
Pretoria-Oos ook per SMS met gemeentelede 
en is daar teen hierdie tyd seker ook WhatsApp-
groepe vir allerhande aksies.

Twee interessante dinge wat Pretoria-Oos het wat 

POLSSLAG

http://www.nhsv.org.za
mailto:admin%40pretoriaoos.com?subject=Intekening%20op%20Polsslag
mailto:admin%40pretoriaoos.com?subject=Intekening%20op%20Polsslag
https://www.facebook.com/Pretoria-Oos-NHK-Gemeente-1743391589239778/
http://www.pretoriaoos.com
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), ds Kathleen Smith, Marina Nortjé, Mari-lizé Beukes

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

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

Só doen hulle dit

Vervolg

seker heel ongewoon is vir baie gemeentes, is hul YouTube-kanaal waarmee 
lidmate sowel as nie-lidmate wêreldwyd kan inskakel op eredienste, en hul 
blog waar lidmate op die hoogte kan bly van nuus en gebeure.

Die gemeente maak ook gebruik van Zapper vir deurkollektes, en hulle het 
kaartfasiliteite beskikbaar in die gemeentekantoor.

Ons vertrou dat ander gemeentes en NHSV takke met hierdie reeks artikels 
inspirasie gevind het om elektroniese media aan te gryp en tot voordeel 
van die gemeente en die uitbreiding van die koninkryk van God te gebruik  
– sonder om van tradisionele media te vergeet.

Die NHSV Hoofbestuur het al vir dekades die gebruik om jaarliks ’n inligting-
sessie aan te bied vir die finalejaar teologiestudente oor die werksaamhede 
van die NHSV in gemeentes van ons Kerk en in die gemeenskap daarbuite.

Hierdie jaar het die gesprek op Donderdag 25 Julie by die Fakulteit Teologie 
en Religie van die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Met die studente- 
lewe in volle gang op die Tukkie-kampus kon hierdie ses finalejaars vir ons 
tyd inruim om met hulle te gesels tydens ’n ligte middagete wat die NHSV 
spesiaal vir hulle voorgesit het.

Aan entoesiasme was daar geen tekort nie. Elkeen van hierdie ses studente 
vertel hoe hulle van jongs af die NHSV in die Kerk leer ken het! Hierna is die 
NHSV se werksaamhede en prioriteite, onder andere bejaardesorg, beurse 
en lenings, armoedesorg en geestelike toerusting van vrouelidmate be-
spreek en toegelig met ’n skyfievertoning. 

Hierdie pragtige jong studente is tans besig met hul finale studiejaar en 
die NHSV bid hulle die seën van die Here toe op hul werk in die Kerk. Mag 
julle in die gemeentes waar julle werksaam gaan wees, ook beleef hoe 
die NHSV se leuse Wees ’n seën tot uiting kom daar waar vrouelidmate ’n 
dienende teenwoordigheid in die lewe van die Kerk is.

Jaarlikse NHSV uitreikaksie na finalejaar teologiestudente

Mari-lizé Beukes

Op die foto verskyn van links na regs: Natasha 
Smit, Waldo Pretorius, Marina Kok, Mari-Louise 
Trollip (agter), Anel Boshoff, Mari-lizé Beukes 
(NHSV voorsitter), Thomas Dreyer.

http://www.pixabay.com
http://flaticon.com
mailto:admin%40nhsv.org.za?subject=
http://www.nhsv.org.za
mailto:diechristelikevrou%40gmail.com?subject=Die%20Christelike%20Vrou%20navraag%20vanaf%20uitgawe
https://www.instagram.com/diechristelike/
https://www.youtube.com/channel/UCKufcWJOvmhfqgd-D8QfkHw%3Fdisable_polymer%3Dtrue
https://instagram.com/diechristelike%3Figshid%3D18cfbvanb46as
https://www.youtube.com/channel/UCKufcWJOvmhfqgd-D8QfkHw%3Fdisable_polymer%3Dtrue
https://www.youtube.com/channel/UCKerXNiyRICF2QbJ2Lzsj1A

