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Die Christelike Vrou
Christen-vrouwees vandag             Amptelike mondstuk van die NHSV           November/Desember  2019

Om (om) te gee
Hierdie laaste maand of twee van die jaar is die 
tyd waarin die meeste mense (Christen of nie) 
makliker (uit)gee en uitdeel aan ander. 

Een van die belangrike sake in die Christelike 
geloof is juis dat ons sal liefhê omdat God ons 
eerste liefgehad het; dat ons sal gee omdat Hy 
eerste vir ons gegee het. Hy het sy Seun vir ons 
gegee. Natuurlik kan ons nooit in gelyke munt 
teruggee wat God vir ons gegee het nie, maar 
ons kán en móét wel minstens ons dankbaarheid 
betoon deur te gee wat ons sien nodig is en wat 
ons wel kán gee.

Mense wíl graag gee, kán gee en gee wel 
oorvloedig vir ’n goeie saak. Dink maar aan die 
ontelbare gevalle waar skarefinansiering gebruik 
word om byvoorbeeld vir ’n minderbevoorregte 
se dringende mediese hulp te betaal. As 1 000 
mense elk net R100 gee, is daar R100 000! 

Die afgelope maande is daar ook ’n besondere 
projek van stapel gestuur wat absoluut alle 
verwagtinge oortref het: die Boksies vir Boervroue 
waar alledaagse gebruiksgoedere en spesiale 
bederfies in boksies gepak en geskenk word aan 
boervroue in die droogtegeteisterde dele van ons 
land. Die aanvanklike boodskap wat beslis aan 
menige hart gegryp het, het soos volg gelui: 

“ Maak jou oë toe. Dink jou in, jy is ’n Karoo-
boervrou. Jy staan in die kombuis en kyk uit 

oor die plaaswerf. Daar waar eens trekkers en 
implemente gestaan het. Als is nou leeg. Als is 
verkoop. Soek ietsie groen, net ’n kolletjie. Maar 
sien niks. Twee van die enorme ou bloekombome 
is dood. In die verte sien ek die rivierloop en die 
lande vir lusern... droog en vaal. Die rivier het vyf 
jaar laas geloop. Ek voel hoe die trane wil begin 
en kyk vinnig weg.
 
My oog vang die ketel... so lus vir ’n lekker sakkie 
cappuccino en om my rooi rose op die bank 
te lees. Ai, hoekom het ek nie daai dae meer 
waardeer nie? Maar nee. Ek kan nie nou koffie 
drink nie. Die Ricoffy-blik is amper leeg. Ek spaar 
dit vir my man. Stap na die kraan en skink ’n glas 
water. Na 25 jaar op die plaas is ek steeds nie 
gewoond aan hierdie brak boorgatwater nie. 

Attie en Lisa is in Worcester in die hoërskool, 
400 km van hier. Lisa se matriekafskeid is om 
die draai. Darem ’n rok geleen gekry by ’n 
vriendin... maar wat van volgende jaar? Ek kry ’n 
beklemming op my bors. Hoe gaan ons vir haar 
studies betaal? Ons gaan nie eens ’n lening kan 
kry nie. Attie het laat weet sy tekkies is gedaan. 
Die tenniswedstryde begin volgende week. 

Vervolg op bl 2

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Boksies vir Boervroue
Juanita Loubser

Ek hou die plaaspad dop. Johan, my man, kom vandag huis toe. Hy het vir 
twee weke op ’n plaas in die Boland gaan werk. Dis darem ’n paar sakkies 
voer werd. My man, so moedig en hoopvol. Hy sou op pad terug by die 
koöperasie op die dorp stop, hoor of hulle nie ’n plan kan maak nie. Die 
skape kort voer. Ons het nou ’n derde van die skape oor. Res reeds verkoop, 
nee, eintlik weggegee. Amper niks vir hulle gekry nie. Ek vryf oor my rug 
en kyk na my hande. Dit was fisies en emosioneel ’n rowwe twee weke. Ek 
het self die skape gaan voer gee en lyndrade gestap. Ons moes twee jaar 
gelede noodgedwonge ons werkers laat gaan. Ek sien die waterkrippies is 
so vol slyk, wil dit so graag skoonmaak, maar ek kan nie daardie water mors 
nie. Die windpomp gee net drupsgewys water. Die skape is maer, baie maer. 
My hart breek. Die ooie stoot hul lammers weg. Kerneels, die buurman se 
werker, het gister laat weet die jakkalse was weer doenig by hulle.
 
Ek kyk na die tafel in die kombuis, mooi gedek. Ons eet vanaand die 
gewone: eiers en brood. My kombuis was altyd my hartsplek. So geniet om 
te kook. Nou, met hierdie leë koskaste, voel dit of ’n deel van my dood is. 
Ons gasbottel is lankal reeds leeg, daar is nie ’n warm stort wat vir my man 
wag nie. Liewe Here, hoe gaan ek my man ondersteun as my hart reeds so 
swaar is? Trane lê vlak. 

Ek sien die stofwolkie in die verte aankom. Sê vir myself: Kom, vrou! Staan 
op! Wees sterk! Maar my bene is lam en ek sak op my knieë en vra die Here 
vir krag. Vir die regte woorde om my man te bemoedig. Ek sien my man laai 
’n paar sakkies voer af by die stoor. Seker genoeg vir ’n week. Uit sy lyftaal 
kan ek sien hy is moeg. Hy het oud geword die laaste paar jaar. Hy het nie 
goeie nuus by die koöperasie gekry nie. 

Hy stop by die huis. Ek sien hoe hy kyk na die wolklose sonsondergang... 
met ’n diepe hoop dat die reën môre sal kom. Ek sien hy laai ’n skoenboksie 
uit en ek wonder wat dit kan wees? Ek groet my man en ek sien my naam 
staan op die boksie. Iets spesiaal vir my?! Met opgewondenheid maak ek dit 
oop. Twee sakkies cappuccino, sjampoe, opknapper en room! ’n Briefie wat 
begin met Liewe Karoo-vrou en die mooiste rooi serp. Ek sit dadelik die serp 
om my nek en dit voel of ek blom. Dankie, Here! Ek weet my man sou graag 
die goedjies vir my wou koop, maar die laaste paar jaar is elke beskikbare 
geldjie gebruik vir veevoer.

Met ’n huppel in my stap en ’n hart vol dankbaarheid en hoop gaan bak ek 
die eiers en sien uit na die pakkie cappuccino wat ek en my man nou-nou 
gaan deel. Dankie, Here, iemand gee om. “ 
Ons as die Vroue-Landbouvereniging van Kaapland (VLVK) het in 
Augustus ons Kongres aangebied. Dit het ons regtig diep geraak dat van 
die afgevaardigdes nie kon kom nie as gevolg van finansies en die droogte. 

Ná die kongres het ons by die Wellington-tak besluit ons doen Boks vir ’n 
Boervrou. Ons sou kyk hoeveel bokse ons kry en dan besluit waarheen ons 
kan uitreik. Die idee was aanvanklik om dit te stuur saam met voer wat aan 
boere geskenk word, en om as tak die vroue te gaan bederf. Wel, die projek 
het gegroei, en ná Carte Blanche se storie oor die droogte en die effek 
daarvan, het die bom gebars en die land besluit hierdie projek is super om 
as ’n nasie iets te doen. Ten tyde van die skryf van hierdie artikel het ons al 
meer as 13 000 bokse ontvang. Net die Noord-Kaap het 6 000 boere, en om 
te dink dat almal ’n boks gaan kry!

Met die groei van die projek moes ons blitsvinnig aanpassings maak. Ons 
kan nie meer die boksies saam met die voer stuur nie, omdat daar nie soveel 
voer in al die verskillende rigtings gestuur word nie. Ons het dus begin 
rondvra en samaritane kom oor ons pad: mense wat langs ’n roete wil toer 
en sommer ’n waentjie haak en ’n paar dorpe se bokse persoonlik wil gaan 
afgee. Dit bly maar ’n emosionele ervaring vir elke Suid-Afrikaner, maar ons 
glo dat elke boks gepak is uit die hart, en al die hulp wat aangebied word, 
kom ook uit die hart.

Ons ontvang palette en palette met bokse by NG Kerk Wellington-Noord, 

Iewers in die dorre landskap...

’n Paar items wat in van die boksies gepak is.  
Donasies is van so ver as Abu Dhabi ontvang 

– onder andere van Suid-Afrikaners wat 
presies weet hoe so ’n droogte aan ’n mens 
se siel kan vat omdat hul eie plaas braak lê 

in Suid-Afrika... 

https://www.facebook.com/Cell.0832649834/
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Boksies vir Boervroue

Juanita Loubser

en selfs die gemeentelede het aangebied om van die bokse te gaan uitry 
en afgee. Al 6 000 bokse van Afriforum het ons laat aflaai by Anneke Kruger 
op Kimberley, wat ons een punt van verspreiding is in die Noord-Kaap om 
koste laag te hou. Anneke doen alles presies soos Wellington VLV — ons kry 
die boervroue se name, ons het ’n spesiale plakker laat maak en elke pakkie 
kry ’n naam voor dit versend word na ’n kontakpersoon in die gebied, wat 
dan ook die pakkies daar versprei.

In die Vrystaat gebeur dieselfde, en Gerda Pienaar van die VLU het haar hulp 
daar aangebied. Dit beteken dat die hele Suid-Afrika se boervroue betrek 
word by hierdie projek. Ons afsnydatum was 31 Oktober. Vervoer en ander 
logistiek word egter nou nog beplan om alle bokse betyds voor 1 Desember 
by die ontvangers uit te kry.

Ek kry geweldig baie boodskappe en SMS’e van ontvangers en deel dit 
graag op ons WhatsApp en Facebook, maar haal net name uit. Ons deel 
ook hoe ons vragte laai en afgee by dorpe of in distrikte. Kinders help pak 
aan die vrag of help aandra. Vriendinne help pakkies toedraai wat onsself 
gepak het as mense aanlyn aankope gedoen het en by ons afgee.

Ek glo dat hierdie Boks vir ’n Boervrou-projek van Wellington VLV die land 
laat saamstaan het en hulle weer positief oor ons landbou laat voel. Mense 
bring bokse en ons lag. Ons vee ook trane af, maar steek dit nie weg nie.

Aptekor Koeriers op Citrusdal doen die afgelope drie weke ongelooflike 
werk vir ons vanuit die Boland. Pakkies is Van Zylsrus toe, Pofadder, 
Noenieput, op met die N7 en verder. Hulle bring ook van ander dorpe af 
bokse wat geskenk word.

Om af te sluit: Hierdie projek BELÊ in VROUE, ons as VLV belê in ons 
boervroue en almal gons en praat oor die VLV. Ons is regtig bevoorreg dat 
ons kan deel wees van die VLV, en ek dink dit is ook die rede hoekom menige 
hierdie projek eenvoudig as betroubaar aanvaar het. Die VLV het al vir jare 
’n goeie naam en daarom hou ons by die beginsel van dag een af: Boks vir 
’n Boervrou, Die boer van die plaas se vrou.  Al is daar meer bokse, sal ons 
nie die beginsel wysig nie, elke boks is gepak met ’n boervrou in gedagte. 

VLV Wellington 
Voorsitter: Juanita Loubser
083 264 9834 Voor ’n kerk in een van die dorpe 

nadat boksies afgelaai is.

Groot en klein help 
inpak en aandra.
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Wes-Kaap Streekbyeenkoms
Ds Hannelie Botha

Die laaste Streekbyeenkoms vir 2019 was die Wes-Kaap s’n wat hierdie 
jaar by Gemeente Strand aangebied is. Ná die aanvanklike verwagting 
van ’n klein opkoms, het ons uiteindelik reggestaan vir meer as 60 
(meestal) dames vir verversings en geskenksakkies. Ons het heelwat 
vriendinne van buite die NHKA ook verwelkom.

Iemand het agterna só laat weet: “Baie dankie vir jou, Susan, en die hele span 
vroue van Strand wat ’n wonderlike program, heerlike verversings, pragtige 
en nuttige geskenksakkies en ’n bobaasmiddagete by die byeenkoms 
aangebied het. Al die sprekers was besonders. Hulle het alles gegee wat 
ons moes hoor – baie inspirerend en positief. Die koor van Khayelitsha het 
die mooiste stemme wat gevoelvol oorgedra is, en die klein dogtertjie wat 
die ritme gehou het – te kostelik. Jammer die tyd was so min. Ek het so tuis 
gevoel by julle. Dankie daarvoor. Geluk met ’n puik oggend en baie dankie 
vir die uitnodiging.”

Die opening is waargeneem deur ds Erika Ferreira van Gemeente Bellville 
wat met ons gepraat het oor hoop. Direk na die opening het mev Mari van 
Wyk ons vermaak met haar vertelling oor die ervaring om as feitlik onervare 
klimmer die berg Kilimandjaro aan te pak ter wille van ’n goeie saak. Ds 
Kathleen Smith het agterna vir my vertel dat Mari in werklikheid die heel 
fiksste van die groep was – aldus die reëling dat sy heelagter moes stap. 
Ons het vir Erhardt Thiart gehad wat kom vertel het oor sy ervaring op die 
sendingveld, en twee dames wat inligting kom deel het oor Alzheimer se 
siekte en borskanker. 

Soos gewoonlik het die NHSV Dagbestuur ook enkele sake gedeel wat 
spesifiek die NHSV raak. Hierdie jaar was ons weer bevoorreg om die 
voorsitter van die NHSV, mev Mari-lizé Beukes, by ons te verwelkom. Die 
oggend se formele verrigtinge is afgesluit deur lidmate van die MRCC 
(Maranatha Reformed Church of Christ) in Khayelitsha wat hul begeesterde 
gemeentesang met ons kom deel het. Daarna was dit natuurlik tyd vir 
heerlik saamkuier rondom die eettafels.

Ons is baie bly oor en dankbaar teenoor elke liewe vrou wat die geleentheid 
bygewoon het en op die een of ander manier ’n bydrae gelewer het. 

Mev Mari-lizé Beukes, ds Kathleen Smith en 
mev Anna Hanekom (vorige voorsitter van 

Wes-Kaapstreek)

Mev Susan Swanepoel, 
voorsitter van NHSV 

Strand, bedien middagete 
aan dames van Kaapstad.

Ds Hannelie Botha, 
mev Cynthia du Toit en 
mev Antoinette Scott

Erna Nissan het op kreatiewe wyse die 
dames ingelig oor verskeie aspekte van 

Alzheimer se siekte.

Singende 
gemeentelede 

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

Hoëveld Streekbyeenkoms
Marna Wolmarans

Die Hoëveld Streekbyeenkoms was ’n hoogtepuntdag: gevul met hoop 
toegedraai in denim en diamante! 

’n Pragtige lenteoggend het die amper 100 gaste by Gemeente Delmas 
begroet, en oral was spatsels kleur, denim en bling wat die koppe laat draai 
het. Daar was spesiale handversierde geskenksakke wat oorgeloop het van 
bederfgoedjies. Die portaal, saal, verhoog en kerk was met liefde versier en 
die fynste teekoppies met woestynrosies het alles perfek afgerond.

Natuurlik was die verversings en middagete tops volgens ons bobaas NHSV 
standaarde!

Die program van die dag was gesellig en het iets vir almal gebied. Van 
die inspirerende opening, sielvolle koorsang, kragtige boodskap van 
die spreker, terugvoer van die Hoofbestuur en nuus uit die takke, tot die 
heerlike weersiense en hartlike kuiers.

Daar was ook ’n heerlike aktiwiteit waar almal om tafels saam kreatief kon 
verkeer. So tussen die gesels deur het elkeen ’n denimblom gemaak. Vir 
jou handsak of hoed of as borsspeld om ons altyd weer te herinner aan die 
dag-van-hoop-geleentheid!

Nog ’n hoogtepunt was die tafel met die doen-dit-self denim-kunsartikels. 
Uit elke uithoek van die streek het dames hul denim-handartikels gebring. 
Daar was oulike penneblikkies met denim oorgetrek. Versierde notaboekies, 
voorskote, drasakke, vatlappies, wasgoedpennetjiesakke, denimkrale 
en vele meer. Al die verkope van die tafel (R3 000) is geskenk aan Jabes 
Care Centre in Brakpan waar ’n aantal seuns woon en na omgesien word. 
Weer eens ’n uitstekende voorbeeld van ons dames se kreatiwiteit en 
bereidwilligheid om te help!

Na vele maande se beplanning en voorbereiding is dit altyd so bevredigend 
om ná ’n Streekbyeenkoms gelowige vroue terug te stuur huis toe met 
hernude hoop en ywer, om steeds sterk te staan en skouer aan die wiel te 
sit vir dit waarin hulle glo…

Natuurlik weet ons dat dit so ’n hoogtepuntdag was omdat die Here self 
daar teenwoordig was om sy hoop in elkeen se hart aan te steek!

Links:

Die Conspirito Sangers 
van 

Gemeente Secunda

Bo: 

Vrouepredikante, 
van links na regs: 

Ds Lisa Jansen, 
ds Mari du Plessis-Manders 

en ds Retha Losper

Bo: Byeenkomsgangers ywerig besig om hul 
denimblommetjies kunstig aanmekaar te sit 
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