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

’n Saluut vir 80 jaar van seën!
Die NHSV se 80ste bestaansjaar 
word gevier op 22 Mei 2020                                                                                                          
in ’n tyd waarin ’n pandemie 
ons opnuut bewus maak van 
volhoubare barmhartigheidsdiens. 
Hierdie besondere mylpaal 
in die bestaan van die NHSV 
herinner my aan die woorde van 
Filippense 1: 3 – Ek dank my God 
elke keer as ek aan julle dink.

Wanneer ons kyk na die rol van 
die NHSV en armoedeverligting 
in ons Kerk oor 80 jaar, sien ons 
dat dit eintlik reeds na die Tweede 
Vryheidsoorlog in die vroeë 
1900’s begin het. Tydens en na 
twee wêreldoorloë en met die 
depressiejare wat daarop gevolg 
het, het die vroue in die Kerk na 
behoeftiges in gemeentes en die 
samelewing uitgereik met basiese 
benodigdhede soos kos en klere, 
en omgesien na die emosionele 
welstand van lidmate. In tye van 
voor- en teëspoed sien ons die 
goue draad van onbaatsugtige 
dienswerk van NHSV vroue in die 
Kerk.

Vir agt dekades reeds, met 48 
Nasionale Kongresse en vele 
streeksbyeenkomste, is die NHSV ’n 
tuiste waar vrouelidmate geestelik 
versorg en bemagtig word vir hul 
dienswerk om persone in nood 
te versorg, die belange van elke 
gemeente en die Kerk te bevorder, 
en fondse in te samel om die 
doelstellings van die NHSV te 
bereik. NHSV streeksvoorsitters en 
streeksbesture reik op grondvlak 
uit na vrouelidmate in gemeentes 
om onderlinge verbondenheid 
te bewerkstellig met die NHSV se 
leuse: Wees ’n seën.

Die NHSV doen baanbrekerswerk 
op die terrein van bejaardesorg 
met die oprigting van vyf 
Monumenttehuise in die 1950’s en 
daarna. Hierdie tehuise voorsien in 
behuising sowel as die versorging 
van verswakte bejaardes en 
bejaardes met demensie. NHSV 

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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’n Saluut vir 80 jaar van seën!
Boodskappe van vorige voorsitters Vervolg

takke dien in die tehuisbesture en lewer diens aan bejaardes deur middel van 
besoeke, kuiergeleenthede, gebak en hulp met fondsinsamelingsprojekte. 
Vandag is hierdie vyf tehuise deel van die OTMT-groep van tehuise en is 
NHSV takke steeds aktief betrokke by bejaardesorg in die Kerk.

Betrokkenheid by jeugwerk begin reeds by die stigting van die NHSV 
deur die insameling van fondse vir beurse vir teologiestudente vanaf 1943, 
waarna dit uitgebrei word vir maatskaplike werk en daarna verander word 
na beurse en lenings vir studente in die NHKA in alle studierigtings. Vandag 
nog word jaarliks toekennings gemaak aan nagenoeg 60 studente in ons 
Kerk in alle studierigtings. Trustfondse wat deur die NHSV Hoofbestuur 
ingesamel en belê is, stel ons in staat om na 80 jaar steeds ons doelstellings 
binne die Kerk en gemeenskap uit te leef.

Publikasies van die NHSV kom tot stand met die druk van Die Christelike 
Vrou vanaf September 1943. Verskeie redakteurs en redaksielede vanuit 
NHSV geledere publiseer aktuele artikels vir Christenvroue van toeka af tot 
nou. Sedert die NHSV se webblad www.nhsv.org.za in gebruik geneem is 
in Februarie 2006, kry die NHSV se vele publikasies nou ook blootstelling 
aan ’n wyer leserspubliek. Die NHSV Dagbestuur vervang die NHSV 
Toerustingslêer van takke met ’n nuwe publikasie, Vroueflitse, vanaf April 
2016, met artikels vir die toerusting van ons vrouelidmate van vandag.

Hierdie vroue is steeds met ons in die Kerk en ons dank God vir elkeen van 
hulle wat ’n verskil maak in huishoudings, by skole, in hospitale, by die kerk 
en in gemeenskappe in ons land. Hierdie vrou leef met ’n liefde vir haar 
medemens, is ’n anker deur onbaatsugtige dienslewering, en het ’n passie 
vir die NHSV!

Ons salueer elkeen van hierdie vroue vir 80 geseënde jare van NHSV 
dienswerk! Met die woorde van Dawid in Psalm 16: 6 (OAV) – ...ja, my erfenis 
is vir my mooi – gaan ons die toekoms tegemoet!
    
Mev Mari-lizé Beukes
Agtste Voorsitter NHSV Hoofbestuur
2017 tot tans

NHSV: 80ste bestaansjaar
As ’n mens nie weet waarvandaan jy kom nie, dan weet jy ook 
nie waarheen jy op pad is nie. Op 22 Mei 2020 vier die NHSV haar 
80ste bestaansjaar. Die geskiedenis van die NHSV is vervat in ’n 
menigte gedenkbundels en publikasies waarin hulde gebring is aan 
vrouelidmate wat onverpoos met liefde die lewe van mense verryk het.

Ons kyk terug op die werk van vroue deur twee wêreldoorloë en 
depressiejare heen. Ons het die veranderinge in die rol van vroue oor 
meer as ’n eeu, die veranderinge in die Kerk, kerkskeuring en nou selfs ’n 
pandemie beleef.

Te midde van al hierdie gebeure het die vroue in die Kerk liefde gebring 
in ’n liefdelose wêreld, hoop gebring in tye van wanhoop. Op vele terreine 
het vroue in die Kerk menselewens aangeraak. En die Kerk het nou, meer as 
ooit tevore, die barmhartigheidswerk van vroue nodig.

Mag die NHSV in die jare wat kom steeds vir vrouelidmate die geleenthede 
skep om hul dankbaarheid teenoor ons Here op ’n unieke manier uit te leef.

Mev Mari-lizé Beukes en 
mev Tessa Oberholzer-Coetzer

http://www.nhsv.org.za
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’n Saluut vir 80 jaar van seën!

Heer,  maak U ons gewillig, gee U ons strydensmoed, snoer U die 
liefdebande, bly U ons hoogste goed. Wil by ons swakke pogings U liefde 
ons laat blyk, en deur ons diens bevorder U heerlik Koninkryk.

Mev Tessa Oberholzer-Coetzer
Sewende Voorsitter NHSV Hoofbestuur
2011 tot 2017

NHSV 80 jaar van seën
Om in ’n tyd soos die huidige grendeltyd ’n boodskap van gelukwense 
aan die NHSV te kan stuur, maak ’n mens ontsaglik dankbaar vir 
die voorreg om steeds te deel in die voortgang van besondere 
dienslewering.

Die vrouelidmate doen reeds vir meer as 80 jaar op ’n volhoubare wyse 
barmhartigheidsdiens binne die Kerk, gemeentes en gemeenskap op 
verskillende terreine, waarvan bejaardesorg, hulp aan Hervormde studente 
en armoedeverligting in die besonder genoem kan word. 

Nieteenstaande omstandighede wat al moeiliker word, neem die 
Hoofbestuur, onder voorsitterskap van Mari-lizé Beukes, sterk leiding om 
takke te ondersteun en vrouelidmate te bemoedig en toe te rus. Nuwe 
aanpassings en planmatigheid verseker dat geloof steeds gebeur. 

Ek vereenselwig my met die NHSV se tema van 2020/2021: Lééf die liefde – 
Laat julle lig so skyn voor die mense…

Nog ’n mylpaal is bereik. Mag die Here se genade vir ons almal genoeg 
wees. Die toekoms is in sy hande. 

Mev Marita Fourie
Sesde Voorsitter NHSV Hoofbestuur
2002 tot 2011 

80 jaar!
 
Agt dekades van onbaatsugtige diens deur vroue wat een doel voor oë 
gehad het, naamlik om ’n seën vir ander mense, die Kerk en die samelewing 
te wees. Die NHSV het gedurende hierdie 80 jaar glorieryke tye van 
voorspoed en seën beleef, maar ook moeilike tye van teëspoed en groot 
opofferings. Tans, in hierdie 80ste jaar van feesviering, word die NHSV weer 
eens gekonfronteer met intense uitdagings om uit te reik na mense in nood 
en opnuut vir die Kerk en die samelewing tot seën te wees. Mag die NHSV in 
hierdie tyd doelgerig en dinamies vorentoe beweeg en hul missie van Wees 
’n seën ten volle uitleef.

Dr Rina Delport
Vyfde Voorsitter NHSV Hoofbestuur
1993 tot 2002

Boodskap aan die NHSV vir 80 jaar!
Baie geluk aan die NHSV met haar 80ste verjaardag – die NHSV, waar soveel 
vroue die geleentheid kry om hul geloof uit te leef en hul talente beskikbaar 

Boodskappe van vorige voorsitters Vervolg

Mev Tessa Oberholzer-Coetzer 
en mev Marita Fourie

Dr Rina Delport en mev Henriëtta Brayshaw
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’n Saluut vir 80 jaar van seën!

te stel tot voordeel van hul medemens en tot eer van die Here.

Mag die jare wat voorlê vol vreugde, vrede, geluk, voorspoed en seën 
wees, en mag die NHSV vir nog vele vroue tot in die verste nageslag die 
geleentheid bied om diensbaar te wees. Daar sal baie uitdagings wees na 
die Covid-19-pandemie.

Ek is baie dankbaar dat die NHSV so ’n groot deel van my lewe gevul het en 
deel was en is van my menswees.

Wees ’n seën!
 
Mev Henriëtta Brayshaw
Vierde Voorsitter NHSV Hoofbestuur
1987 tot 1993 

80 geseënde jare
Met eerstehandse kennis probeer ek haar, Kotie Viljoen, se gedagtes 
verwoord oor die indrukke van haar deel van die aktiewe dienswerk.

Opvallend is hoe die jare geleenthede gebied het. Geleenthede wat 
die Sustersvereniging kon benut en iets van kon maak. Die span wat in 
1940 begin het, het riglyne aangedui waarop voortgebou kon word. Die 
kern daarvan was bejaardesorg. Met die jare is terreine aangekoop en 
doeltreffende geboue opgerig. Tehuisbestuur is verfyn en personeel 
professioneel opgelei. Die behoeftes en versorging van die verskillende 
kategorieë van bejaardes het aandag geniet. Samewerking van 
owerheidsweë is gesoek en verkry. Al die dinge het saamgeloop met 
die groei en uitbreiding van ons Kerk. Die kurwe het gestyg in getalle en 
middele. 

Tog was daar meer. Die vrou in die Kerk is nie verwaarloos nie. Jonges en 
onervarenes kon via die NHSV geloofsverbondenheid ervaar – en groei 
in diepte. Dit het jong predikantsvroue nes die gemeentesusters gegeld. 
Hulle kon die voorligting en studie gebruik. ’n Oorsig oor die latere, meer 
onlangse Kongresse lewer blyke daarvan.

Getalle en middele in die Kerk daal tans. Een ding bly egter vas: Niks het 
verander aan die eise van die dienswerk nie, dit wat gedra word deur 
toegewyde gelowige vroue wat die krag van Gods liefde belewe en volgens 
die Woord uitleef. Alles moet liefdeswerk bly. So vind die getuieniswerk van 
die Kerk ook gestalte in die NHSV. Daarmee is haar bestaan geregverdig.
Mag die pad na 100 jaar daarvan getuig.

Geskryf deur dr Christo Viljoen namens mev Kotie Viljoen
Derde Voorsitter NHSV Hoofbestuur
NHSV Voorsitter 1983 tot 1986

Boodskappe van vorige voorsitters Vervolg

Mev Dina Smit
Tweede Voorsitter NHSV Hoofbestuur
NHSV Voorsitter 1965 tot 1983

Mev Marie Oosthuizen
Eerste Voorsitter NHSV Hoofbestuur
NHSV Voorsitter 1940 tot 1965

Dr Rina Delport en mev Kotie Viljoen

Voor: 
Mev Marie Oosthuizen en mev Dina Smit

Agter: 
Mev Henriëtta Brayshaw en mev Kotie VIljoen
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Leef die liefde - 80 jaar van seën
Elmien Botha, Ina Jansen van Vuren en Sonette Benson

Sedert 1940 met die stigting van die NHSV tot 2020 het 
80 jaar verloop. Daar het baie dinge verander oor ’n 
tydperk van agt dekades. Selfs in die Kerk was daar groot 
verandering. Maar baie dinge bly nog dieselfde. Armoede, 
weggooikinders, vernielde vroue en verswakte bejaardes 
bly deel van ons lewens en het binne die Hervormde Kerk 
hulp en sorg ontvang van die NHSV.

Laat ons kyk na wat in die agt dekades sedert die stigting van 
die NHSV in 1940 gebeur het in die wêreld en in die NHSV.

1940 - 1949
Op 22 Mei 1940 word die NHSV amptelik gestig. Mev MR 
Oosthuizen word as die eerste voorsitter verkies en sy stel 
ook die leuse Wees ’n seën voor, en die NHSV lied word in 
gebruik geneem. Liefdadigheidswerk en welsyn is as die 
werksterrein geïdentifiseer. In 1941 is £477 (R954) deur die 
NHSV takke aan armoedeverligting bestee. Die blad van die 
NHSV, Die Christelike Vrou, verskyn vanaf September 1943 as ’n 
onafhanklike tydskrif. Sedert 1947 word die Kerkwapen met 
die NHSV se leuse amptelik as die NHSV wapen gebruik.

Die eerste Jeep word in 1941 ingestuur vir vervaardiging om 
in oorloë gebruik te word, en Japan val Pearl Harbour aan 
op 7 Desember 1941. Die Tweede Wêreldoorlog, wat in 1939 
begin het, eindig in 1945, en in dieselfde jaar word die eerste 
rekenaar gebou.

1950 - 1959
In 1957 word Emily Hobhouse-tehuis vir Bejaardes begin met 
12 inwoners; vandag word daar 172 inwoners gehuisves. In 
1958 ontstaan Louis Trichardt Monumenttehuis, en in 1959 
het die Van Rensburg-tehuis met sy werksaamhede begin met 
die fokus op Alzheimerpasiënte. 

In die wêreld begin die geboortesyfer drasties styg ná die 
wêreldoorloë. 3 145 mense is in 1952 dood toe die polio-
epidemie sy hoogtepunt bereik het. Die koning van ruk-en-
rol, Elvis Presley, maak sy buiging in 1954 – vir baie was dit ’n 
hoogtepunt en vir ander van die duiwel.

1960 - 1969
In 1965 sit die NHSV haar liefdadigheidswerk voort en word die 
Piet Potgieter-versorgingseenheid geopen. Die NHSV kantoor 
word in 1968 in die Dirk van der Hoffgebou gevestig. Die 
versending van NHSV omsendbriewe en publikasies vanuit 
die NHSV kantoor behels dat elke brief en publikasie in ’n 
aparte koevert gesit moet word, name en adresse op koeverte 
geskryf word en posseëls opgeplak word vir versending.  

Die Viëtnamoorlog, wat uitgebreek het in November 1955, 
kom eers in die volgende dekade, in 1975, tot ’n einde. Die 
eerste maanlanding in 1969 sorg vir groot opwinding. Die 
wêreld raak hippie- en Beatles-bewus en ’n nuwe dans, die 
Twist, maak sy verskyning.
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1970 - 1979
In die Kerkwet van 1973 waar dit handel oor die NHSV se arbeidsveld, lees 
ons soos volg: Kragtens die algemene priesterskap van die gelowiges word ook 
die vrouelidmate van die Kerk geroep tot die diens van barmhartigheid, veral 
wat betref die versorging van krankes, oues van dae en verweesdes. Die NHSV 
het die opdrag om al hierdie lidmate van die Kerk by sy werksaamhede te betrek. 
In 1974 word die Emily Hobhouse-dienssentrum begin. In die Hervormde 
Kerk word vroue in 1970 vir die eerste keer tot die diakenamp toegelaat en 
in 1979 tot die amp van ouderling en predikant.

Die Boeing 747 onderneem sy eerste vlug in Januarie 1970. In die 1970’s 
is daar oral in die wêreld ’n stryd vir die regte van vroue gevoer. Die Rubik-
kubus word in 1974 ontwerp, en rolskaatse word gewild. In Suid-Afrika vind 
die eerste televisie-uitsendings vanaf Januarie 1976 plaas. Almal het gekyk, 
al was dit by die bure!

1980 - 1989
Die Monument-dienssentrum word in 1985 gestig, asook Andries-Marié 
Oosthuizen Monumenttehuis in Parys. Op 1986 word die Eendrachtkring 
gestig om alle emeriti, predikantspare, wewenaars en weduwees bymekaar 
te kry vir gesellige samesyn. 

Daar word in die 1980’s vir die eerste keer van MIV/vigs melding gemaak, 
en Madonna skok en vermaak die wêreld met haar sang en klere. Die reeks 
Dallas word ’n Dinsdagaand-wenner op TV, met sommige kykers te skaam 
om te erken hulle kyk dit. Die wêreld se eerste selfoon, ’n Motorola, verskyn in 
1983, en sy battery het net vir 30 minute se gesels gehou. Rekenaarspeletjies 
soos Pac-Man en Donkey Kong is groot gunstelinge, en die Berlynse muur 
val in 1989.

1990 - 1999
Die NHSV vier haar 50ste bestaansjaar in 1990 tydens die 39ste Nasionale 
Kongres in Pretoria. Die Christelike Vrou vorm vanaf April 1990 deel van 
die Kerk se gesinstydskrif Konteks. In 1996 word ’n nuwe logo vir die NHSV 
ontwerp met die slagspreuk NHSV Dinamies vorentoe, en die NHSV kantoor 
verskuif in dieselfde jaar na die Emily Hobhouse Monumenttehuis.

In dié tyd verander Suid-Afrika se politieke landskap en Nelson Mandela 
word in 1990 vrygelaat. In 1994 vind ons land se eerste demokratiese 
verkiesing plaas, en Nelson Mandela word as president verkies. Die World 
Wide Web (WWW), die internet, begin en rekenaars kry van toe af die 
skuld vir baie menslike foute. Op 31 Augustus 1997 sterf prinses Diana in ’n 
motorongeluk in Parys, en moeder Teresa sterf op 5 September 1997 weens 
swak gesondheid.

2000 - 2009
Vanaf 2005 reël die NHSV Hoofbestuur en die ADV die Ons gee om-
konserte met verskeie bekende kunstenaars om fondse in te samel vir 
armoedeverligting. Projek Doulos word deur die ADV geskep, ook met die 
doel om armoede te verlig. Die NHSV se webblad www.nhsv.org.za sien die 
lig in Februarie 2006, en Die Christelike Vrou verskyn nou ook as ’n digitale 
tydskrif op ons webblad. 

Die Y2K Bug wat kastig die wêreld se rekenaars tot stilstand sou bring, 

Leef die liefde - 80 jaar van seën

Vervolg

http://www.nhsv.org.za
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gebeur toe nooit. Die internet brei net verder uit, en in 2004 kom Facebook 
tot stand, en in 2005 vervang geheuestokkies sagte skywe (floppy disks). 
YouTube word dieselfde jaar geloods, met Twitter kort op sy hakke in 2006. 

2010 - 2019
Die NHSV stel ’n nuwe publikasie, Vroueflitse, in April 2016 bekend, met artikels 
vir die toerusting van vrouelidmate. Tydens die 48ste Nasionale Kongres in 
Junie 2017 word die besluit goedgekeur dat die Monumenttehuise saam 
met die Ons Tuis-tehuise onder een sambreel as OTMT gaan funksioneer. Dit 
lui ’n nuwe fase in vir bejaardesorg in die Kerk. Die Christelike Vrou vier haar 
75ste verjaardag in September 2018. 

Ons sien in 2010 hoe die eerste Ipad sy opwagting in die wêreld maak, en 
Black Friday en Cyber Monday word ’n instelling en laat verkope die hoogte 
inskiet. Daar word bevind dat daar ten minste 100 biljoen planete net in ons 
sterrestelsel is. Die doemprofete voorspel dat die aarde op 21 Desember 
2012 sal vergaan.

2020
Hier is ons egter steeds, en met God se genade kon die NHSV deur agt 
dekades haar oorspronklike doel van liefdadigheid en welsyn uitleef in ’n 
veranderde wêreld. Toegegee, ons het aangepas, maar ons kan steeds ons 
leuse uitleef. Wees ’n seën in die jare vorentoe!

Leef die liefde - 80 jaar van seën

Vervolg
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Boodskap van ds Annerie Conradie en 
Pieter van der Berg (Orrelis)

Verjaardagwense uit die Kerk

Ons is saam met julle dankbaar vir die Here se genade en seën oor die afgelope 
80 jaar. Ons bid dat God julle steeds deur sy Gees sal inspireer en krag sal gee 
om die goeie werk te kan voortsit. Baie dankie aan die Hoofbestuur en elke tak vir 
ondersteuning oor die jare heen. 

Aan Hom al die eer. 

Groete
Dr Gerhard Lindeque

Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Gaan kyk en luister na nog verjaardagboodskappe:
Boodskap van NHSV Dagbestuur

https://www.dropbox.com/s/lkifws8lj38vym0/NHSV_80.mp4%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/lkifws8lj38vym0/NHSV_80.mp4%3Fdl%3D0
https://youtu.be/z6n5_IO5WlY
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), Mari-lizé Beukes, Tessa Oberholzer-Coetzer, Marita Fourie, dr Rina Delport, Henriëtta Brayshaw,      

ds Christo Viljoen namens Kotie Viljoen, Elmien Botha, Ina Jansen van Vuren en Sonette Benson
Taalversorging: Tessa Oppermann

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

Lekker verjaar!
Ons klink ’n koppie in die kuberruimte!

Die datum van die Kongres verskuif weens die wêreldwye koronavirus-pandemie na 2021. Ons hou julle op die hoogte! 

Elsie Slabbert, streeksvoorsitter van die Oos-Kaap, het al ons dames genooi om 
op 22 Mei om 15:00 saam met haar tee te drink en ’n stukkie verjaardagkoek 
te eet om die NHSV se 80ste verjaardag te 
vier. Die uitnoding is wyd versprei en baie 
dames (en manne!) het lustig en heerlik 
meegedoen. Geluk, NHSV!

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

