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

Brandskilderwerke van Christus

dr André Ungerer

Laat julle lig só voor die mense skyn... 
(Matteus 5: 16)

Dit was ’n helder sonnige dag in Europa 
en ons het aan die buitekant van ’n 
katedraal na die bouwerk gestaar. Naas die 
pragtige bouwerk was daar die valerige, 
onaansienlike vensters wat van buite dof 
vertoon het. Ons kon die afbeeldings op 
die vensters ietwat onderskei, maar dit was 
niks om oor opgewonde te raak nie.

Toe ons binnestap, het ’n skouspel ons 
asems weggeslaan. Die lig van buite het 
die gebrandskilderde glas in ’n kleurespel 
laat ontvlam. Elke gebrandskilderde 
glasvenster het die pragtigste kunswerke 
van Bybelgebeure weerspieël – van die 
skepping in Genesis tot die apokaliptiese 
gebeure in Openbaring. Die helder 
verhalende kleureskouspel het my laat 
dink aan arm, ongeletterde mense eeue 
gelede, wat hierna kon staar. Hierdie 
brandskilderwerk het later as die Biblia 
pauperum, of “Die Bybel van die armes”, 
bekendgestaan.

Ek het daardie dag by die katedraal opnuut 
besef dat dit die natuurlike daglig was wat 
die kleureprag na vore gebring het. Die lig 
van buite af het die brandskilderwerk laat 
lewe, en ons as toeskouers is meegevoer. 
Jesus se werk word op verskeie plekke met 
lig vergelyk. In Johannes 1: 4 lees ons: In 
Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig 
vir die mense. En in Johannes 8: 12: Op ’n 
ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is 
die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in 
die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat 
lewe gee.” In Johannes 9: 5: Terwyl Ek in die 
wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.

Ek het iewers die volgende spreuk gehoor 
en hoewel ek nie die oorsprong daarvan ken 
nie, is dit iets wat elke Christen tot nadenke 
behoort te stem: Hulle wat nie Bybel lees 
nie, lees jou. Christus, die lig van die wêreld, 
skyn deur ons as sy brandskilderwerk. In 
hierdie tyd van die Covid-19-pandemie 
het ons die geleentheid om die Biblia 
pauperum vir vele te wees.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Die NHSV se Nasionale Kongres en Covid-19
Mari-lizé Beukes

Die uitsonderlike omstandighede waarin ons ons bevind in 2020 met die 
wêreldwye Covid-19-pandemie stel ons daagliks voor nuwe uitdagings in 
ons persoonlike lewe, sowel as ten opsigte van ons werksaamhede binne 
die NHSV en die Kerk.

Die NHSV se 49ste Nasionale Kongres wat van 14 tot 16 Junie 2020 sou 
plaasvind, is uitgestel tot 2021. Die enigste ander datum wat beskikbaar sou 
wees vir hierdie jaar is van 24 tot 26 September 2020 in die skoolvakansie. 

Die volgende inligting was tot ons beskikking om hierdie besluit te neem:
•	 Weens die verlenging van die grendeltyd met twee weke tot 30 April 2020, is 

die Covid-19-virus se verwagte piektyd uitgeskuif na Augustus/September 
2020, terwyl dit oorspronklik verwag is vir Junie/Julie 2020. Wanneer die 
grendeltyd opgehef word, gaan ons daaglikse lewe nie oornag na normaal 
terugkeer nie, met beperkings wat oral steeds sal geld vir groepe wat 
bymekaar mag kom vir ’n byeenkoms soos ’n erediens, kongres, ensovoorts. 
Die grendeltyd kan ook verleng word, wat ons omstandighede vir die jaar 
vorentoe baie onseker maak in terme van beplanning. 

•	 Skool- en universiteitsvakansies vir 2020 sou gewysig word om die 
agterstallige dae in te haal soos nodig. Dit kon beteken dat die Junie/Julie- 
en September-vakansie sou wegval of verkort word. Ons het nog gewag 
vir inligting hieroor. 

•	 Die pandemie het huisgesinne, gemeentes en besighede finansieel in ’n 
krisis gedompel, en ons moet in hierdie moeilike tye oorleef met beperkte 
finansies en die middele tot ons beskikking. 

•	 Ringsvergaderings en fondsinsamelingsfunksies in gemeentes gaan 
uitgeskuif word na datums later in die jaar, wat beplanning rondom die 
Nasionale Kongres ook sou bemoeilik vir September 2020. 

•	 Die insette en beplanning wat gepaardgaan met die NHSV se Nasionale 
Kongres is sodanig dat die bywoningsgetalle dit moet regverdig ten 
opsigte van die fasiliteite, kunstenaars, sprekers en uitstallers wat spesiaal 
daarvoor genader word. 

Na deeglike oorweging van al die inligting tot ons beskikking, het die NHSV 
Dagbestuur besluit om die Nasionale Kongres te verskuif na ’n datum in 2021. 
Sodra ons weer in die nabye toekoms na die nuwe normale lewe terugkeer, sal 
ons weer oor al die feite besin en ’n nuwe datum vir 2021 vasstel.

Ons tema vir 2020 – Lééf die liefde: Laat julle lig so voor die mense skyn… (Matt 
5: 16) – gaan die tema wees vir 2020 én 2021. Met hierdie tema in gedagte, 
gaan ons fokus vir 2020 ingestel wees op persoonlike geestesgesondheid en 
welstand. Die NHSV Dagbestuur het pas in Vroueflitse se Herfs-uitgawe begin 
met ’n nuwe reeks artikels met die klem op persoonlike geestesgesondheid. 
Lees gerus die NHSV se Vroueflitse en Die Christelike Vrou aanlyn op ons webblad 
by https://nhsv.org.za/publikasies/. Om sy kop op te lig en na die son toe te draai, is 
’n besluit wat ’n sonneblom elke dag maak… Jou fisiese en geestesgesondheid is 
belangrik, sodat jy vir ander om jou ’n inspirasie en voorbeeld kan wees. Jy moet 
juis in hierdie tyd na jouself kyk, want ander mense het jou ook nodig, veral in 
hierdie tyd! 

Die NHSV se kantoorpersoneel werk tydens die inperking van die huis af, en 
enige navrae kan telefonies by 012 325 0117 of per e-pos gerig word aan Rozelda 
Nel by admin@nhsv.org.za. Die NHSV Dagbestuur en streekverteenwoordigers 
is ook in hierdie tyd telefonies of per WhatsApp beskikbaar. 

Met ons hande styf in God se hande, mag ons mekaar se hande vat in 2020 vir 
ondersteuning aan mekaar, om te verseker dat ons emosioneel en geestelik 
sterker sal wees as voorheen. Omring julself daagliks met positiewe en 
opbouende gedagtes en geselskap, met die oog altyd gevestig op Jesus, ons 
Leidsman en Verlosser. Lééf die liefde en wees so die lig op jou naaste se pad – in 
die proses verlig jy ook jou eie pad!

https://nhsv.org.za/publikasies/
mailto:admin%40nhsv.org.za?subject=
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Rata Maatskaplike Dienste en Covid-19
Mariaan Steenkamp

Sedert die aankondiging van pres Cyril Ramaphosa dat Suid-Afrika 
se inwoners onder inperking geplaas word, het talle landsburgers se 
lewens drasties verander.

Kerke moes dringend alternatiewe in plek stel om steeds eredienste aan 
lidmate te bedien, massabyeenkomste is gekanselleer, huwelikseremonies 
is uitgestel, begrafnisse is beperk tot ’n totaal van 50 persone, bewegings 
van landsburgers is beperk tot voedselaankope en mediese dienste, talle 
besighede moes hul deure sluit vir hierdie tydperk, vlugte is gekanselleer, 
besluite moes dringend geneem word oor wat essensiële dienste is, en 
isolasie in ons huise was almal se voorland. Niemand sou ’n paar weke 
gelede kon voorspel dat Suid-Afrika tot stilstand gaan kom nie!

Hierdie tydperk van afsondering het egter sy voordele. Skielik word gesinne 
gedwing om 24 uur per dag in mekaar se geselskap te wees… en in talle 
huishoudings word daar vir die eerste keer in maande of jare weer regtig 
met mekaar gesels. Ouers maak weer bemoeienis met hul kinders, en talle 
neem die rol van onderwyser in om te verhoed dat die kinders agter raak 
met hul skoolwerk. Daar word saam kos gemaak en in die tuin gewerskaf, en 
take waarvoor daar nooit tyd was nie, word aangepak en voltooi. Werkende 
ouers het die geleentheid om te ontsnap uit die gejaagde lewe en weer 
te besin oor hul prioriteite. Daar is weer geleentheid om te werk aan die 
huweliksverhouding en daar is weer tyd vir mekaar.

Die tyd van isolasie het egter ook sy nadele… Talle families is ingehok in 
beknopte vertrekke, dikwels tot tien of meer persone in een vertrek. Daar 
is geen persoonlike ruimte nie en die humeure begin opvlam. Verslaafdes 
aan afhanklikheidsvormende middels kry onttrekkingsimptome, want die 
drankwinkels is toe en dit raak al hoe moeiliker om met jou dwelmhandelaar 
kontak te maak. Frustrasie lei tot gesinsgeweld en kindermishandeling. 
Broodwinners raak bekommerd of hulle wel aan die einde van die maand 
salaris gaan kry. Baie mense is in kennis gestel dat hul salaris gesny gaan 
word of dat hulle reeds hul werk verloor het as gevolg van die verswakte 
ekonomiese toestand van die land. Gesinne begin voedselnood ervaar en 
is nie in staat om in hul basiese behoeftes te voorsien nie. Ander verloor die 
dak bo hul kop, omdat hulle nie meer die huurgeld kan betaal nie.

Die President se aankondiging van die inperking het ook angs by Rata 
Maatskaplike Dienste meegebring. Die personeel by Hoofkantoor en 
die Dagbestuur het onmiddellik in hoogste versnelling begin werk. Met 
maatskaplike werk as ’n essensiële diens, het ons besef ons personeel gaan 
in die spervuur beland. Daar moes dringend beleid bepaal word om ons 
personeel teen die lewensbedreigende koronavirus te beskerm, sonder 
om ons dienste te laat skade ly. In ’n tydperk waarin beskermende items 
onverkrygbaar was, moes plan gemaak word om maskers, handskoene en 
middels te bekom om ’n higiëniese omgewing vir ons personeel te verseker.

Die koronavirus het ook nie ’n ideale tyd gekies om hom in Suid-Afrika 
te kom tuismaak nie! As nie-winsgewende welsynsorganisasie is Rata 
Maatskaplike Dienste afhanklik van die subsidie wat deur die Departement 
van Maatskaplike Ontwikkeling uitbetaal word. Die diensvlakooreenkomste 
tussen Rata en die Staat word gewoonlik gedurende April geteken, en 
sonder ’n getekende kontrak is die subsidie in gedrang. Boonop is verskeie 
fondsinsamelingsprojekte vir die res van die jaar gereël, wat ook nou 
bedreig word weens die beperking op massabyeenkomste.

Die Kerk is die tweede grootste donateur wat Rata in staat stel om 
barmhartigheidsdienste te lewer. Volgens die kalender is 7 Junie, wat ook die 
einde van Kinderbeskermingsweek is, deur die ADV geoormerk vir die spesiale 
deurkollekte vir Rata. Selfs hierdie spesiale deurkollekte was in gedrang weens 
die onsekerheid of massabyeenkomste teen daardie tyd toegelaat sou word.
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WEN ’N MOTOR
Klik hier om jou kaartjie vir R20 aanlyn te koop en 

staan ’n kans om ’n Datsun GO te wen. 
Jou kaartjie help Rata oorleef!

Rata Maatskaplike Dienste en Covid-19

Vervolg

Net soos talle ander maatskappye in die land, staar Rata ook geweldige 
finansiële uitdagings in die gesig. Die verskil is net dat maatskaplike 
werkers die stem is van die kind wat nie kan praat nie, die helpende hand 
om die mishandelde vrou uit gesinsgeweld te red, die rots waarteen die 
pa as broodwinner kan leun as hy moedeloos word omdat die toekoms so 
donker lyk, die uitkoms om weer sin aan ’n verwaarloosde bejaarde se lewe 
te gee. Hierdie dienste moet net eenvoudig in geloof voortgesit word. Die 
maatskaplike werker se stem kan nie ook nou stil raak nie…

Daarom moet ek vandag pleit: Help ons om ander te kan help!

Mariaan Steenkamp 
Uitvoerende Direkteur
082 770 8559
mariaan@rata.org.za

Klik hier 
om ’n donasie 

te maak via 
Payfast

Bankbesonderhede
Rata

Bank: ABSA
Rekeningnommer: 0020600209

Maak gebruik van die belastingvoordeel en 
kry ’n 18A-kwitansie vir jou donasie.

Rata Maatskaplike Dienste is goedgekeur 
ingevolge artikel 18A (1) (a) van die Inkomstebelastingwet.
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https://rata.org.za/product/wen-n-motor-win-a-car/
https://rata.org.za/product/wen-n-motor-win-a-car/
https://rata.org.za/product/wen-n-motor-win-a-car/
https://rata.org.za/product/wen-n-motor-win-a-car/
mailto:mariaan%40rata.org.za?subject=Navraag%20vanuit%20Die%20Christelike%20Vrou
https://www.payfast.co.za/donate/go/plesionnpc
https://www.payfast.co.za/donate/go/plesionnpc
https://www.payfast.co.za/donate/go/plesionnpc
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), dr André Ungerer, Mari-lizé Beukes, Mariaan Steenkamp, Elsie Slabbert

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. 

23 Peppermint Crisp-tert

Emoji-pret
Laat die grysstof werk

En toe? Wie kon toe al die emoji-boodskappe van ons April-uitgawe 
verstaan? Ons het geen foto’s ontvang van iemand wat dit gewaag het 
om die resep te probeer nie, so ons aanvaar niemand kon dit ontsyfer 
nie. (Toemaar, ek kon dit ook nie ontsyfer nie – al het ek geweet presies 
watter resep dit was!) 

Vandag gee ons die antwoorde van al die raaisels. Laat weet gerus hoeveel 
julle reg gehad het! Dankie aan Elsie Slabbert, haar man en kleinkinders wat 
hard gewerk het aan die Bybel-woorde.

1 Adam & Eva

2 Simson & Delila

3 Jona

4 Koning Dawid

5 Moses & Aäron

6 Elia

7 Samuel

8 Josef

9 Die verlore seun

10 Noag

11 Toring van Babel

12 Wonderwerk: water in wyn verander

13 Dawid & Goliat

14 Paulus se sendingreise

15 Sadrag, Mesach & Abednego

16 Kain & Abel

17 Israel loop deur die Rooisee

18 Petrus verloën Jesus

19 Inneem van Jerigo

20 Kruisiging

21 Sommer net ’n storietjie 

22 Les Miserables. ’n Klassieke musiekblyspel en film. Speel af in die 
vroeë 19de-eeuse Frankryk en vertel die verhaal van Jean Valjean, 
’n Franse boer, en sy soeke na vryheid nadat hy 19 jaar in die tronk 
deurgebring het omdat hy ’n brood gesteel het om sy suster se kind 
aan die lewe te hou.

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

