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

Sterk vroue

Hannelie

Dit is altyd lekker om oor sterk vroue te praat. 
Wanneer ons dit doen, dink ons baie keer aan 
vroue wat groot en wonderlike dinge doen wat 
dalk hoofopskrifte in koerante haal. Vroue wat 
letterlik maan (of Mars) toe gaan, of vroue wat 
die een of ander belangrike leiersposisie beklee.

Ons dink dalk aan die wonderbaarlike vroue wat 
hul vrou staan in ’n manswêreld deur tradisionele 
mansberoepe te beklee. Daar is beslis baie van 
hierdie vroue wat dadelik in ons gedagtes opkom. 
Aan die ander kant is daar die vroue aan wie ons 
dalk juis nié dink nie, wat nét so sterk en dalk selfs 
sterker is as diegene aan wie ons gewoonlik dink.

Dr Elsha Hermann, ’n maatskaplike werker van 
Helpende Hand, het gaan kers opsteek by ander 
vroue oor wie hulle dink sterk vroue is. In haar 
rubriek op Maroela Media deel sy hierdie menings 
met lesers. Sy noem onder andere dat ’n sterk 
vrou –
•	 ’n natuurlike instink en dryf het om haar 

gesin, familie, vriende en bure te versorg en 
te koester.

•	 elke dag opstaan met geen sekerheid oor wat 
die dag gaan inhou nie, maar innerlike sterkte 
uitstraal.

•	 nie bang is om haar opinies te lug of om die 
waarheid te praat nie.

•	 ook soms kwesbaar is, veral in moeilike tye, 
en soms ’n traan stort, maar dan weer opstaan 
en die positiewe in die lewe raaksien.

•	 wysheid put uit haar lewensondervinding en 
dit gebruik om die lewe met geloof, hoop en 
liefde aan te pak.

•	 bid vir haar land, mense, familie en vriende.
•	 nog vele ander eienskappe het.

Gewone vroue dus – hierdie sterk vroue. Vroue 
soos dié wat ons in die NHSV en die Kerk leer ken 
het. Vroue soos ek en jy. Ek dink elkeen van ons 
kan onsself herken in van die definisies hierbo. 
Dit is beslis so dat ons nie noodwendig altyd sterk 
voel nie. ’n Mens hoef natuurlik ook nie altyd sterk 
te wees nie. As ek sê dat ’n mens soms juis in jou 
swakheid jou eie krag of sterkte ontdek of beleef, 
dan beleef ek Paulus hier langs my.

Mag ons elkeen in hierdie Vrouemaand so sterk of 
swak wees as wat ons nodig het: sterk sodat ons 
tot voordeel van ander kan leef en werk, en swak 
sodat ons kan weet waar ons krag vandaan kom.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/goeie-nuus/jy-is-vrou-daarom-is-jy-sterk/
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Dis onmoontlik om hier al die stories van hoop en positiwiteit op te 
teken. Die bedoeling van die artikel is om ons opgewonde te maak oor 
wat daarbuite gedoen word vir mekaar en wat gedoen kan word in die 
toekoms. Versamel daarom saam met my stories van hoop sodat ons die 
boeke vol kan skryf oor hoe die Here in hierdie tyd werk deur sy kinders, 
en hulle draers van hoop maak.

Hierdie pandemie het die vermoë om die beste in mense na vore te bring.

•	 Ek verlekker my nou die dag in ’n video waar twee polisiemanne in ’n 
buurt ’n luidspreker op hul dak sit en vir die mense sing: Verlustig jou 
in Hom en Hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in Hom!

•	 My vriendin is ’n traumasuster in Nieu-Seeland en die pandemie gee 
haar soveel geleentheid om met mense oor die Here te praat. Uit die 
sleg kom die goeie. Uit moeilikheid groei wonderwerke.

•	 In Londen pak ’n prediker sy luidsprekers uit sy kattebak uit en speel 
Amazing Grace kliphard in die straat. Hy nooi almal om by hul venters 
uit te loer en saam te sing. Daarna sê hulle almal saam die Onse Vader 
op. Hoendervleismooi!

•	 Diereliefhebbers sal dalk die volgende storie geniet: In die Kaap het ’n 
man wat luukse woonwaens uithuur aan Hollywood-akteurs wanneer 
hulle hier films kom skiet, besluit om van sy woonwaens beskikbaar te 
stel vir die DBV. By die spesifieke tak in die Kaap is daar 500 hondjies. 
Die personeellede, insluitende die veearts van dié tak van die DBV, 
het ingewillig om tydens die inperking op die perseel te bly om na 
die honde om te sien. Danksy die man se beskikbaarstelling van sy 
woonwaens hoef hulle nie op die grond te slaap nie.

•	 Ons hoor die laaste tyd oor en oor: Was jou hande. Dit klink so basies, 
maar vir baie mense is selfs ’n koekie seep te duur om te koop. 
Besighede het saamgespan om 750 000 koekies seep ter waarde van 5 
miljoen rand aan ouetehuise, skole en hospiese te skenk.

•	 ’n Spesifieke onderneming in die bandebedryf het besluit om hul diens 
aan die polisie beskikbaar te stel om hul bande te vervang en te sorg 
dat hulle met goeie bande op die pad gaan.

•	 Twee broers van Umhlanga het besluit om die markiestente wat hulle 
gewoonlik uithuur vir groot funksies soos troues, beskikbaar te stel 
aan die Departement van Gesondheid sodat dit omskep kan word in 
’n hospitaal. Die broers het besluit om, in plaas van om in sak en as te 
gaan sit, eerder positief te bly en aan te pas by hul omstandighede.

•	 In die hotel- en gastehuisbedryf het baie hotelle en gastehuise 
aangebied om hul geriewe beskikbaar te stel vir gesondheidswerkers 
wat te bang is om huis toe te gaan uit vrees dat hulle moontlik hul 
geliefdes kan aansteek. In plaas daarvan om in hul motors te slaap, kan 
gesondheidswerkers hier vra vir verblyf.

•	 Twee bloemiste in Tulbagh wat met vragte blomme gesit het as gevolg 
van troues wat noodgedwonge afgestel moes word, het besluit om hul 
plaaslike ouetehuis, kerk en apteek daarmee te verfraai.

Die natuur het begin sug en kreun as gevolg van ons uitbuiting daarvan vir 
eie gewin. Mense het hulle net nie gesteur aan al die waarskuwings nie. Nou 
is die mens as’t ware uit die prentjie geneem, en skielik kan die inwoners in 
China die son sien skyn omdat daar minder besoedeling is. Aan die begin 
van die jaar het ek op ’n vlug terug van Maleisië langs ’n Suid-Afrikaner gesit 
wat in China skool gee. Sy sê as dit reën in China kan jy nie uitgaan nie, want 
jy sal te vuil raak as gevolg van die besoedeling in die lug. Nou skielik is die 
lug oop. Die kanale in Venesië is skoner omdat die gondels nie nou kan ry 
nie. Oor die wêreld heen het die lugbesoedeling in ’n kort tydjie drasties 
afgeneem weens vliegtuie wat nie meer vlieg nie. Die natuur haal as’t ware 
asem noudat die mense uit die prentjie geneem is. Daar is tekens dat die 
afwesigheid van mense op strande gedurende die inperkings seeskilpaaie 
’n effense hupstootjie gegee het om makliker te kan broei.

Baken van hoop
Ds Janine Bevolo-Manders
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Baken van hoop
(Vervolg)

Stories van hoop is sommer ook te vind in ons eie huise. Dink net aan al die 
etes wat jy en jou gesin die laaste tyd aan tafel gehad het, waarvoor daar 
dikwels in ons malle gejaag nie tyd is nie. Nou eet ons saam. Ons gesels 
saam. Ons speel saam kaart en bordspeletjies; bou Lego en legkaarte. Ons 
bid saam. Vriende is innoverend en hou saam ’n braai via Zoom of video-
oproepe. Familie en vriende deel inspirerende dagstukkies en preke met 
mekaar om mekaar op te beur. Ek en jy het skielik meer stiltetyd. Tyd saam 
met God. Tyd om in te haal op al die “kuiertjies” saam met die Here wat jy 
altyd vinnig moes aframmel. Nou het jy volop tyd om soos ’n Maria net by 
sy voete te sit.

Vir die kerk het daar ’n nuwe wêreld oopgegaan wat sosiale media betref. 
Oornag moes al wat ’n predikant is leer hoe om sy of haar dienste op te neem 
of lewendig te stroom op Facebook. Skielik is al ons predikante se gesiggies 
op sosiale media te sien en hulle preek en inspireer! En dis wonderlik. Baie 
mense skakel in, van heinde en ver. Dit word ’n totaal nuwe bediening. Ons 
besef skielik net weer watter voorreg dit is om Sondae kerk toe te kan gaan 
en daardie gemeenskap van gelowiges te kan beleef. Ons is uitgehonger 
vir mekaar. Ons is dankbaar om ons dominees te sien of te hoor wanneer 
hulle vir ons ’n boodskap van hoop bring. Dankie aan al die predikante wat 
buite die kassie dink en die tweede myl saamloop. Ons lidmate waardeer 
dit oneindig baie.

Ek dink, nee ek weet, hierdie is net die begin vir ons om mekaar by te staan 
en te bemoedig. Baie van ons voel wel ’n bietjie magteloos om ander te 
help omdat ons ingeperk is. Jy kan nie gou by daardie tannie gaan inloer 
om te kyk hoe dit met haar gaan nie, en jy kan nie gou by iemand ’n bordjie 
kos gaan aflaai nie. Maar die dag gaan kom wanneer die inperking verby is, 
wanneer ons mekaar gaan moet bystaan en mekaar gaan moet help. Dan 
moet ons nie terughou nie. Mag elkeen van ons binne onsself kyk en ’n held 
of heldin sien. Ek en jy gaan dit dalk in die dae wat kom nodig hê!

Ek leen die volgende woorde by Mariah Carey: When you feel that hope is 
gone, look inside you and be strong, and you’ll finally see the truth – that a hero 
lies in you.

Ons is saam in hierdie bootjie. Wat jy nou kan doen, is bid... Bid baie hard vir 
’n kuur; bid baie hard vir almal wat in die voorste linies is en noodsaaklike 
dienste lewer; bid vir die weerloses en haweloses; bid vir ons President wat 
leiding moet neem met wyse besluite; bid vir onderwysers en dosente wat 
ons kinders deur die akademiese jaar moet kry. Ons bidlysie is eindeloos. 
So bid!

Elke nood in die wêreld is ’n oop deur vir ons om God se liefde te deel. Mag 
ons die geleenthede wat na ons kant toe gaan kom, aangryp. Ons hoop is 
gebou op die volmaakte liefde van God en ons is geroep om daardie liefde 
met die wêreld te deel.

Die stories wat ons versamel, dien as ’n baken van hoop. Ons is elke dag 
besig om aan die geskiedenis te skryf en ons kan met hierdie stories die 
volgende generasie inspireer en vir hulle lesse leer vir die toekoms.

God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help 
in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot 
in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die 
berge deur sy onstuimigheid (Ps 46: 2-3).

Onthou: Wanneer dit reën, soek ’n reënboog; wanneer dit donker is, soek 
vir sterre.

Kerk 
gesluit
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Toe Mari van Wyk in 2019 aankondig Ek gaan Kilimandjaro uitklim, het 
haar man, dr Gafie van Wyk van Gemeente Kaapstad, geantwoord: Ek is 
seker dat jy dit sal kan doen…

Berg Kilimandjaro, die hoogste piek in Afrika en die hoogste alleenstaande 
berg in die wêreld. Na haar eerste klimsessie in die berge van Jonkershoek 
ter voorbereiding, het die aanvanklike vrees plek gemaak vir doelgerigte 
oefen, fokus en entoesiasme.

Mari vertel dat sy in haar voorbereiding soveel omgee en sorg beleef het. 
Daar in die Drakensberge het klimmers mekaar ondersteun en wat hulle 
gehad het, gedeel. Toe sy in Swellendam klim, het die gasvryheid en hulp 
van ds Thomas en Ronél Joubert en die NHSV haar opgeval. Hulle maak die 
lekkerste hamburgers wat ek nog geëet het!

Mari is ma van twee seuns, Werner en Vincent. Sy is ook die Executive 
Manager for Strategic Alliances and Partnerships by Lexis Nexis South Africa.

Bewusmaking saam met Thuli Madonsela

Waarom is uitdagings soos hierdie so belangrik in die tye waarin ons leef? 
Wat inspireer mense soos Mari en prof Thuli Madonsela om geld uit te gee, 
die byna onmoontlike te doen en berge te gaan uitklim? Hoekom reik hulle 
uit na ander wat hulle glad nie ken nie deur die Thuli Madonsela Women’s 
Day Executive Climb?

Mari se motivering was gewoon om die menswaardigheid van jong 
dogters te herstel en ’n bydrae te maak sodat hulle hul skoolloopbane 
kan voltooi. Daar heers soveel persepsies en onkunde oor die dogters 
in hierdie land. Die behoefte aan noodsaaklike sanitêre ware vir dogters 
op skool is ongekend. Na aanleiding van navorsing wat in 2018 deur die 
Universiteit van Stellenbosch se Regskliniek gedoen is, verloor ongeveer 
30% van skooldogters in Suid-Afrika sowat 50 skooldae gedurende hul 
menstruasiesiklus en het hulle ook nie die fondse om sanitêre ware aan te 
koop nie.

Hierdie ma het kennis geneem van die groot behoefte en struikelblokke 
waarmee so baie dogters in Suid-Afrika sukkel. Hul mikpunt was om ’n 
miljoen dogters te help. Mari het haarself verbind tot ’n saak, vol passie met 
baie energie en oneindige dankbaarheid dat sy dit kan doen.

Kilimandjaro 2019

Daar was twee groepe wat gedurende 2019 Kilimandjaro uitgeklim het vir 
hierdie verdienstelike saak. Mari was deel van Thuli Madonsela se groep wat 
in Augustus vertrek het met die doel om op 9 Augustus 2019, Vrouedag, 
die piek van die berg te bereik. Vir elkeen van die klimmers was daardie 
piek baie meer as net die piek van die hoogste berg in Afrika. Dit was 
die verpersoonliking van elke dogter wat haar eie berg “klim” in moeilike 
omstandighede. Fondse wat deur hierdie veldtog ingesamel is, is gebruik 
om sanitêre ware aan skoolgaande dogters te voorsien.

Toe ons haar vra of sy nie bang is om Kilimandjaro te klim nie, was haar 
geloofsgetuienis daar: Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete 
soos dié van ’n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop (Hab 3: 19). Hy 
maak my voete soos dié van ’n ribbok; op hoë plekke laat Hy my stewig staan 
(Ps 18: 34).

Voorbereiding vir Kilimandjaro

Elke oggend om 04:00 gaan draf Mari vier tot agt kilometer, gevolg deur 

Die vrou en die berg

Ds Kathleen Smith & mev Mari-lizé Beukes                     Vrouedag: Kilimandjaro en Mari van Wyk

https://www.lexisnexis.co.za/news/corporate-services-information/LexisNexis-Backs-Trek4Mandela-as-Headline-Sponsor
https://www.lexisnexis.co.za/news/corporate-services-information/LexisNexis-Backs-Trek4Mandela-as-Headline-Sponsor
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), ds Janine Bevolo-Manders, ds Kathleen Smith, mev Mari-lizé Beukes 

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. 

Die vrou en die berg
(Vervolg)                        Vrouedag: Kilimandjaro en Mari van Wyk

Pilates. Aan die einde van die dag oefen sy vir twee ure met gewigte en 
doen sy verder strekoefeninge. Gedurende die dag is sy aktief deur eerder 
trappe te klim as die hysbak te gebruik en parkeer sy so ver moontlik om 
kantoor toe te stap.

Oor naweke word verskillende stap- en bergklimroetes gestap in 
Jonkershoek of Tafelberg, en soms moes hulle ter voorbereiding verpligte 
bergklimroetes in die Drakensberge gaan klim. Dit is soveel makliker wanneer 
jy reeds fiks is, om verskillende staproetes aan te durf en te geniet, sê Mari. Sy 
het soveel moontlik oor Kilimandjaro, die omgewing, wat om te verwag en 
ander mense se ondervinding van hul ekspedisie gelees. Ek moes my fisiese 
uithouvermoë toets tot die uiterste sodat ek kon weet waartoe my liggaam in 
staat is.

Kilimandjaro 2020 – drie pieke

Die beplanning vir Augustus 2020 was die uitvloeisel van die 2019-ekspedisie 
en die doel was om die drie pieke Mount Meru, Mount Mawenzi en Mount 
Kilimandjaro te klim en te bereik op 1 September 2020 – die eerste dag van 
Internasionale Dowebewustheidsmaand. Fondse wat deur hierdie veldtog 
ingesamel word, sal gebruik word vir kogleêre inplantings vir kinders wat 
doof gebore word en gehoorapparate vir dowe kinders.

Mej Dowe SA 2018, Mev Dowe SA 2018 en Mnr Dowe SA 2018 sou deel 
wees van die span saam met Mari en die I Understand Now Foundation 
wat die drie pieke sou uitklim. Dié stigting se leuse is: Don’t judge a man 
or profess to understand his life unless you have walked a mile in his shoes. 
Met die wêreldwye Covid-19-pandemie is hierdie ekspedisie egter 
verskuif na 2021.

Dit is vroue soos Mari wat ons inspireer. Haar lewe is en was nie net maanskyn 
en rose nie. Maar as gelowige en as vrou verstaan sy wat dit beteken om 
jouself uit te daag. Sy leef voluit en is ’n naaste vir ander.

Lees in ’n volgende uitgawe meer oor “die klim”.

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

