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Die Christelike Vrou
Lééf die liefde Amptelike mondstuk van die NHSV Maart 2020 

Dankie!
Op ’n Donderdag in Desember is my 
asem weggeslaan met ’n oproep van my 
moeder vanuit die Durban-omgewing. 
Pappa het gister geval en sy skouer gebreek. 
Ons is op pad hospitaal toe. Ek vra hoe hulle 
daar kom. Pappa bestuur self tot daar.

My hart het geruk en ek kon die trane 
nie keer nie. My ouers, Andries en Sarie 
Fourie, is 78 jaar oud en Mammie kan nie 
bestuur nie. 

Hulle het vooruit gegaan om my boetie 
se trek te ontvang. Oupa het buite gegly 
en geval. Met my hande letterlik in my 
hare en trane in my oë het ek my man 
geskakel om in die Almanak te kyk of ons 
iemand by Gemeente Pinetown kan kry 
om hulle te help. Vir onsself is dit tien ure 
se ry vanaf Groot Marico en vir my boeties 
agt ure se ry. Dis reeds 15:00 en dit reën 
in die Bosveld en Pretoria, wat die ry sal 
verleng. 

Stephan skakel vir Adelle Swarts van 
Pinetown. Sonder om te huiwer, het sy 
onmiddellik my ouers te hulp gesnel. By 
als het Oupa nog verdwaal ook op pad 
hospitaal toe. By die hospitaal aangekom, 
moet hy oorgaan na ’n ander hospitaal 
waar sy fonds ’n operasie dek. 

Adelle en haar seun was die hele pad 
by my ouers en het oral met hulle gery. 
Vir Mamma gevat om haar en Oupa se 
goedjies te kry. Sy het gereël vir Oupa vir 
kos en vir Ouma versorg met lekker kos 
en ’n warm bed. En baie, baie liefde!

Dankie, Adelle, dat ons kon uitreik na jou 
en dat julle so vinnig my ouers versorg 
het. Ons waardeer jul hulp so baie. 

Ek het net weer eens besef hoe waardevol 
ons medegelowiges is. Om bystand 
te kan gee waar dinge hopeloos voel. 
Ons dank ons Vader dat ons kan sê ons 
is deel van ’n besonderse netwerk van 
gemeentes, broers en susters in geloof in 
God die Vader. 

Nogmaals dankie, Adelle en jou gesin – 
ons waardeer jul onbaatsugtige liefde so 
baie. 

Liefde vanuit Groot Marico

Retha Botha 
(predikantsvrou)

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Mathys Roets
49ste Nasionale NHSV Kongres: 14, 15 en 16 Junie 2020 

Mathys Roets tree op 16 Junie tydens die NHSV se 49ste Nasionale 
Kongres by Gemeente Wonderboom op. 

Mathys het hom oor die afgelope 19 jaar as ernstige Afrikaanse 
vermaaklikheidskunstenaar gevestig. Hy is veral bekend vir sy besondere 
vertolkings van die musiek van Koos du Plessis, Lucas Maree, Leonard 
Cohen en Neil Diamond.

Musiek het reeds op ’n jong ouderdom ’n belangrike rol in sy lewe gespeel. In 
sowel standerd 9 as standerd 10 verower hy die eerste plek vir solotrompet 
in die Oos-Vrystaat se kadetkompetisie. In 1982 wen hy die eerste prys in 
die ouderdomsgroep 15-17 jaar in die SAUK se kompetisie Tikkel Tokkel. 
Dit is waar hy sy TV-debuut gemaak het – ’n volle 20 sekondes: Hy moes 
demonsteer dat sy kitaar werklik bespeel kan word. Hy matrikuleer in 1984 
aan Hoërskool Reitz en word toe vir diensplig opgeroep, waar hy in die 
SAGD-orkes trompet speel.

Tydens sy studiejare aan die Technikon Pretoria speel hy trompet vir die 
Technikon Simfonieorkes en sluit hy aan by die groep Rondomtalies, onder 
leiding van Koos Lessing. Hy skryf in vir die SAUK se kompetisie Debuut en 
word as finalis gekies met Kaleidoskoopland, geskryf deur Koos Lessing. 
In 1994 word hy as Crescendo-finalis gekies met Koos du Plessis se liedjie 
Skielik is jy vry. Tydens sy studietyd by Tukkies sing hy in die TRUK Adhoc 
Operakoor vir ekstra geld.

Gedurende 1989 begin hy in alle erns met optredes in restaurante. Hy het 
eers net naweke gesing, maar tydens sy laaste jaar op Tuks sing hy sewe 
aande per week.
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Mathys Roets

49ste Nasionale NHSV Kongres: 14, 15 en 16 Junie 2020 

In 1995 neem hy sy debuutalbum, Nokturne (musiek van Koos du Plessis), 
op. Hy maak in 1996 met groot sukses sy debuut by die Klein Karoo 
Nasionale Kunstefees op Oudtshoorn met Nokturne. Later daardie jaar 
doen hy in Grahamstad ’n vertoning van The songs of Leonard Cohen – al 
sewe vertonings het uitverkoop.

Mathys het ook reeds toere na Engeland, Griekeland, Kanada, Londen, 
Dubai en Australië onderneem. Hy het reeds 16 CD’s vrygestel, en in 2003 
die eerste plaaslike DVD, Mathys Roets Live – Vrydag die 13de, in Suid-Afrika. 
Hierdie DVD word steeds gereeld deur HiFi-winkels gebruik as verwysing 
vir klankkwaliteit.

Teen die middel van 2005 het hy, op publieke aanvraag, sy tweede DVD, 
Songs of Leonard Cohen, in die Sand du Plessis-teater in Bloemfontein 
opgeneem. Dit was die eerste DTS (Digitale Teaterstelsels) DVD in die land. 
Mathys en sy twee sangmaats, Danie Niehaus en Kevin Leo, het ook ’n 
prettige DVD, Drie van die Bestes – Live in die Paarl, opgeneem.

Op 6 April 2009, op pad na die KKNK in Oudtshoorn, ry Mathys met sy geel 
BMW-motorfiets van die pad af. Dae lank hang sy lewe aan ’n draadjie, en 
uiteindelik reik die Rosepark-hospitaal ’n verklaring uit: Mathys is verlam. 
Hy besluit om vorentoe te kyk en steeds voluit te leef: Ek sien uit na elke dag 
en elke nuwe uitdaging.

In 2013 neem hy sy volgende DVD, Iemand soos jy, op – met 20 liedjies.  

Hy sê: In die verlede was ek baie keer onseker oor myself, veral as ek in ’n 
moeilike situasie beland het of ’n krisis moes hanteer. Noudat ek vierkantig 
daarmee gekonfronteer word, is dit vir my lekker om te weet ek het nie moed 
opgegee nie.

Die musiek van Koos du Plessis het Mathys, met sy donker fluweelstem, soos 
’n handskoen gepas. Deur sy loopbaan het Mathys bekendheid verwerf vir 
sy sielvolle vertolkings van die wêreld se mooiste ballades, veral die musiek 
van Leonard Cohen, Roger Whittaker en Neil Diamond. Die pad wat hy 
gestap het, was nie maklik nie. Hy het harde bene gekou, self luidsprekers 
rondgedra en van restaurant na restaurant gegaan om daar te sing, maar 
toe hy uiteindelik raakgesien word, het dinge behoorlik vir hom vlam gevat.

Die boek Steeds Mathys is Mathys se inspirerende lewensverhaal, soos vertel 
aan Alita Vorster. Dis ’n verhaal wat lesers sal laat glimlag, maar ook aangryp 
en besiel. Na die lees van hierdie boek moet ’n mens wonder hoe jy enige 
uitdaging as te groot kan beskou!

(Bron: Naledi-uitgewers)

Mathys is (so lyk dit soms!) ná sy ongeluk 
gedetermineerd om te wys hy kán alles doen 

wat mense met normaal funksionerende 
bene kan. Bo is net enkele van die mal goed 
wat hy doen met sy rolstoel of aangepaste 

vervoermiddels.

Regs is Mathys saam met sy vrou, Jané

Foto’s by hierdie artikel kom van 
Mathys se Facebook-blad.

Vervolg

https://www.facebook.com/steedsmathysroets/
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Parkrun: Oefen in die natuur
Ds Hannelie Botha

Ek het dit gedoen! Regtig. Al twee keer. Ek het deelgeneem aan Parkrun 
en daarmee uiteindelik deel geword van ’n wêreldwye beweging waar 
mense Saterdae bymekaarkom en net lekker oefen buite in die natuur. 

Watter vreemde ding vir my om te doen… Ek is nou nie juis die fiksheidtipe 
nie. Tog het ek 7 Maart se Parkrun nogal geniet. Dalk is dit omdat ek veel 
korter gestap het as die vorige keer. Ek móés korter stap, omdat ons klein 
worsie niks verder wou nie, hoor! 

Toe ek nou geen keuse gehad het nie en moes stop, het ek die geleentheid 
gehad om al die deelnemers mooi te bekyk. Daar is letterlik iets (iemand) 
van alles: kortes en langes, jonges en oues (wat my liederlik in die skande 
gesteek het!), maeres en … minder maeres, ernstige hardlopers en rustige 
sosialiseerders. Daar was fikses en diegene wat seker vir die eerste keer 
oefen. Een vrou het duidelik die een of ander fisiese gestremdheid gehad, 
maar dit het haar glad nie teruggehou nie.

Ek het my verkyk aan al die verskillende style van hardloop of stap. Party 
stap lekker rustig en gesels dalk met ’n medestapper of -drawwer, terwyl 
ander net daar is om te oefen. Sommige hou die horlosie dop en vir ander is 
dit ’n geleentheid om tussen ander mense te wees. Party is rooi in die gesig 
en sopnat gesweet, ander lyk of hulle heeltyd net pret het. Daar is die paar 
wat gemaklik draf of stap, en dan is daar ook die klompie wat lyk of hulle 
roei met die arms. Party lyk of hulle vooroor val en ander skyn te huppel. 
Ek het ook een stapper gesien wat kompleet soos daardie Olimpiese 
stappers stap met die arms wat wild langs die sye swaai – haar pas was net 
heelwat stadiger as Olimpiese standaard. Dan is daar natuurlik ook diegene 
wat hul verskillende soorte kinders saamgebring het: sommige kinders 
in stootwaentjies, sommige self aan’t hardloop of stap, en sommige aan 
leibande – dis nou die hondekinders.

Die belangrikste is dat almal beweeg – maak nie saak hoe jy lyk, hoe vinnig 
jy beweeg, wie jy is of om watter spesifieke rede jy daar is nie. Solank jy net 
daar is en deelneem.

7 Maart 2020 se geleentheid wêreldwyd was spesiaal omdat dit veral vroue 
aangemoedig het om deel te neem voor Internasionale Vrouedag wat op 
8 Maart gevier is. Vroue is aangemoedig om ’n ander vrouedeelnemer 
saam te bring, en almal is uitgenooi om die hutsmerk #IWDparkrun te 
gebruik. Almal is aangemoedig om pers aan te trek om ondersteuning 
te wys. Hierdie veldtog het ten doel om vele van die vrese wat vroue en 
dogters ervaar, af te breek om hulle te inspireer om deel te neem aan 
hierdie heerlike, gesonde aktiwiteit. Die vrees dat jy dalk nie fiks genoeg 
is om deel te neem nie, of dalk te stadig, of dalk omdat jy alleen sal moet 
deelneem of nie weet wat om te verwag nie, is maar net sommige van die 
vrese wat mense ervaar – veral vroue en jong meisies.

As ék kon deelneem en dit selfs geniet, kan jý ook, liewe vriendin!
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), Retha Botha, Meisie Roets, NHSV kantoor

Taalversorging: Tessa Oppermann
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. 

Lééf die Liefde
49ste Nasionale NHSV Kongres: 14, 15 en 16 Junie 2020 

Die tema van die 49ste Nasionale NHSV Kongres is Lééf die Liefde: Laat 
julle lig só voor die mense skyn... (Matteus 5: 16).
 
Die openingsgeleentheid vind plaas op Sondag 14 Junie 2020 vanaf 
17:30 by Gemeente Wonderboom, Marjoramlaan 84, Wonderboom-
landbouhoewes, en die Kongres van die Maandag af by Batter Boys Village, 
Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria. 

Registrasie vind plaas op Sondag 14 Junie van 16:00 tot 17:00 by Gemeente 
Wonderboom. 

OPROEP 
Die volgende persone word hiermee opgeroep na die 49ste Nasionale 
NHSV Kongres: 

Lede met stemreg
•	 Die predikantsvroue wat deur hul onderskeie takke afgevaardig is.
•	 Voorsitters van takke wat nie predikantsvroue is nie. 
•	 Vrouepredikante van die Kerk wat deur hul onderskeie takke 

afgevaardig is.
•	 Die vroue van beroepafwagtende predikante en proponente, 

eggenotes van emeriti en weduwees van predikante, indien dit deur 
hul takke aangedui word dat hulle betrokke is by die werksaamhede 
van die tak.

•	 Hoogstens twee afgevaardigdes van elke tak. 

Lede met adviserende stem 
•	 Alle belangstellende vrouelidmate wat as waarnemers die Nasionale 

Kongres wil bywoon. 

GELOOFSBRIEF 
Die geloofsbrief moet asseblief volledig voltooi en tesame met die 
besprekingsvorm en bewys van betaling na die NHSV kantoor teruggestuur 
word by faks 086 274 0466 of e-pos admin@nhsv.org.za. Die dokumente 
moet die kantoor voor of op 30 April 2020 bereik. Indien die geloofsbrief 
per faks of per e-pos aangestuur word, bring asseblief die oorspronklike 
getekende geloofsbrief saam na die Kongres. 

KONGRESFOOIE 
Kongresfooie beloop R880 per persoon vir alle Kongresgangers, insluitend 
waarnemers van takke. Vroue van emeriti en predikanteweduwees kan 
die Kongres gratis as waarnemers bywoon mits hulle nie deur hul takke as 
lede met stemreg afgevaardig is nie. Kongresfooie word gebruik vir onder 
andere Kongresboeke, sprekers en kunstenaars, middag- en aandetes, tee, 
huur van perseel, administrasiekoste, ensovoorts. 

SPESIALE BARMHARTIGHEIDSPROJEK 
Kongresgangers word versoek om nou reeds te begin om toiletware en 
benodigdhede vir tienerdogters (byvoorbeeld sanitêre doekies, deodorant, 
handeroom, ensovoorts) bymekaar te maak sodat hulle dit na die Kongres 
kan saambring. Meer inligting hieroor sal later volg. 

Die datum van die Kongres sal dalk gewysig word weens die wêreldwye koronavirus-pandemie. Ons hou u op die hoogte! 

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
mailto:?subject=

