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Die Christelike Vrou
Lééf die liefde   Amptelike mondstuk van die NHSV Junie 2021

Dankie, Pappa

Hannelie

Ek wonder oor Vadersdag. Vadersdag: hulde aan vaders, pa’s, mans 
met kinders? Ek wonder wie bring op hierdie dag hulde aan wie.

Op sulke dae (Vadersdag, Moedersdag, Jeugdag, Dag vir dit en Dag vir 
dat) dink ’n mens spesifiek aan daardie spesifieke groep mense. Soms 
doen jy iets spesiaal vir of saam met hulle; soms gee jy vir hulle iets 
spesiaal; soms praat jy oor hulle met ander om bewusmaking te skep.

My pa is al ses jaar gelede oorlede. Ek en my gesin sal dus nie sáám met 
hom Vadersdag kan vier hierdie jaar nie, maar ons sal hom vir altyd in ons 
harte koester.

Dit het my laat wonder oor skoonpa’s. Bring mense hulde aan skoonpa’s 
ook? Ek weet skoonouers kan sekerlik soms moeilik wees – wie is dan 
nou ooit regtig goed genoeg vir mý kind? Veral skoonma’s loop soms 
maar erg deur onder negatiewe sentimente... Daar is selfs die een of 
ander plant met die naam skoonma-se-tong! Eina!

Die prentjie wat ek van skoonpa’s het, is dié van kwaai manne wat met 
’n haelgeweer regstaan as enige potensiële vryer sy geluk met Pappa 
se prinses wil probeer... Aan die ander kant weet ek van wonderlike en 
liefdevolle skoonpa’s. Ek weet van ’n skoonpa wat sekere tye slégs sy 
skoondogter se raad en hulp sal aanvaar. Dít, selfs al skroom sy nie om 
haar skoonpa direk tereg te wys as hy skeeftrap nie. ’n Ander skoonpa 
was nie altyd die modelpa nie, maar as skoonpa is hy meestal so sag soos 
’n lammetjie.

So kan ’n mens seker aangaan en talle voorbeelde noem van nie-
biologiese pa’s wat op allerlei maniere hul kinders, aanneemkinders, 
pleegkinders, familiekinders, skoonkinders of wie ook al koester en 
versorg.

Al weet ek mans en pa’s is maar net mense en raak ook bang, kry seer, 
voel deurmekaar, raak hartseer en al daardie menslike dinge, is dit 
sekerlik juis hierdie menslike eienskappe wat maak dat ons (kinders) lief 
is vir hulle.

Soos altyd is daar ook uitsonderings – ongelukkig. Daar is pa’s wat 
onbeskryflike goed aan kinders en vroue – selfs hul EIE kinders en 
vrouens – doen. Dit is iets wat ek nooit sal kan verstaan nie en seker ook 
nooit regtig sal kan analiseer nie. Ek verstaan dit nie! My en duisende 
ander mense se harte gaan uit na daardie kinders en vroue wat nie weet 
wat dit is om ’n liefdevolle, versorgende pa te hê nie. Ons bid vir daardie 
kinders en vroue wat bevrees is vir die oomblik wanneer Pappa by die 
huis aan- of by die kamer inkom...

Vir die ander pa’s, skoonpa’s, stiefpa’s, pleegpa’s, aanneempa’s: Dankie, 
Pappas! Julle is ons rotse.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Pitkos vir die pad vorentoe
Elsie Slabbert

Dis konferensietyd in die Oos-
Kaap, en Saterdagoggend 
22 Mei is ook die 81ste 
herdenking van die stigting 
van die NHSV. Van voor 
ligdag af word daar by die 
kerk gewoel om te sorg dat als 
gereed is vir die konferensie.

Seweuur is dit nog sterk 
skemer, en die geur van vars 
koffie hang in die lug. Die 
susters begin opdaag, en nadat 
hulle deur Covid-protokol en 
geregisteer is, verkeer almal 
gesellig om die ontbyttafel.

Nadat die voorsitter almal 
welkom geheet het, open 
ds Denise Schmidt met ’n 
kragtige boodskap uit Psalm 
40 en met die opdrag om ons 
Godsverhaal aan die wệreld 
uit te blaker. Wilna Koekemoer, 

wat die NHSV Dagbestuur verteenwoordig, lig die dames in oor die werking 
van die NHSV en bemoedig hulle om in hierdie moeilike tye vol te hou 
met die werk van die NHSV. Sy behartig ook die verkiesing van die nuwe 
streeksbestuur.

Die eerste spreker, Lucia Prinsloo, stel ’n jong seun voor wat saam met die 
dissipels en Jesus na die berg stap waar hulle die hemelvaart gadeslaan en 
die opdrag ontvang om te wag op die Heilige Gees.

Dan gaan sy oor na die verhaal van ’n jong dogter wat luister na die vertelling 
van haar ouma en ma. Haar ouma was destyds betrokke by die stigting van 
die NHSV. Die lewe was moeilik. Dit was tydens die Tweede Wêreldoorlog 
wat in 1939 begin het en aangehou het tot in 1945. Daar was depressie in 
Suid-Afrika, mense was arm en het niks gehad nie, en daar was nie werk nie. 
Die NHSV is gestig en daardie dapper vroue het hande begin vat en gehelp 
om die nasie weer op hul voete te kry. Vandag voer ons ’n verbete stryd 
teen misdaad, korrupsie, droogtes, werkloosheid en ’n dodelike virus, en 
steeds gaan die werk van die NHSV voort.

Ons sing die pragtige lied Genade saam, en die dansers van die Leanka 
Laubscher-groep lewer ’n besondere dansitem. Daarna stel Irene Meiring 
vir Elsabé Aldrich voor, en op haar kenmerkende manier laat sy almal lag en 
vir ’n oomblik vergeet van al die lelik en swaarkry daar buite. So tussen die 
lag deur bring sy vir ons ’n bemoedigende boodskap.

As aandenking, kon dames vir hulle ’n konferensiebeker bestel wat hulle 
aan die einde van die dag ontvang. Ons sing weer die lied Genade, en 
daarna word die konferensie afgesluit met die sing van die Oorwinningslied. 

Soos altyd kuier almal daarna gesellig saam oor middagete en verdaag dan 
met baie pitkos as padkos.

Dameskonferensie: Oos-Kaap

Mev Hannetjie du Plessis (87), die oudste 
dame wat die konferensie bygewoon het.

Elsabé Aldrich, 
Elsie Slabbert en 

Lucia Prinsloo
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Winterkersfees
Marietjie Salim

April 2020... ’n Lappies-/koskinders-/afvlerkvoëltjies-/patrysies-/
jammerbroodjie-kinders-uitreik spook ’n hele nag lank in my kop. So 
besluit ek om ’n paar vroue in ons gemeente en my niggies te laat brei 
aan slaapkouse en beanies vir die kinders. Hulle (die vroue) doen mos 
nou niks: Dis lockdown!

Ywerig spring ons weg en besluit op ’n skool in die buurt. Ons identifiseer 70 
kinders, en met flinke breiers en hope entoesiasme gaan die breiery vinnig. 
Ons kry ’n onverwagte skenking van 28 van die mooiste klein truitjies. Wow! 

Die maande vlieg verby en die woldonasies kom in: bolle en flentertjies, 
maar brei, brei almal. Die penne klik-klik-klak dag en nag. My gebedel stop 
nie: Ek kontak mense vir donasies van koeldrank, lekkers, aartappelskyfies 
en koekies vir iets lekker saam met die gebreide items, en donasies stroom 
in. Ons gemeente se harte blom en hul hande is oop. 

April 2021... Ons koop sakkies aan, maar besluit ’n bruin sakkie is te vervelig 
en vaal. Dus kom ’n klompie vriendinne kort-kort bymekaar en ons verf: 
kleurvolle, mooi prentjies; woorde van droom, leef, kosbaarheid, liefde en 
sommer alles spesiaal. Oor twee Woensdae pak ons die pakkies en lewer dit 
af – alles met vlytige hande en baie liefde gedoen.

Gemeentevroue en -mans is ywerig en vinnig. Ons reik uit na ’n hele 
klompie skole: The Gateway, Laerskole Roodebeeck, Dr Havenga, Horison, 
Ebenhaeser, Protearif, Krugersdorp-Noord, Kenmare en Hekpoort. Ons help 
ook Hekpoort-kleuterskool en The Guild-tehuis in Milpark.

Ons harte juig en 650 kinderhandjies klap en ogies tintel van 
opgewondenheid. Ons is só dankbaar teenoor ons hemelse Vader vir sy 
hand en seën in ons projek. Dankie aan elke donateur en breier... lief vir 
julle elkeen.

Gemeente Culembeeck reik uit
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Die pragtige omgewing waar een van die isolasie- en kwarantynfasiliteite is.
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Soos ék dit beleef het...
Hannelie Botha

Ja, ons is seker almal al moeg en siek en sat 
hiervoor – ék is beslis. Aan die begin het ons 
stories gehoor van hoe lank dit kan vat; hoe bang 
mense was; hoe moeilik dit was/is; hoe moeg 
mense hiervoor geraak het; en nog honderde, 
nee, seker duisende der duisende ander stories.

Toe dinge nader aan ons begin kom en ernstig raak, 
het ons begin beleef dat dit dalk nie net stories is 
nie… Elke dag het ons syfers begin hoor wat bietjie 
vir bietjie meer geword het. Skielik, een dag, toe bars 
die bom en ons lewens verander vir altyd. Ek hoef vir 
niemand te vertel wat alles verander het nie – ons 
ken dit baie goed. Wat ek graag vandag wil deel, is 
hoe ék al hierdie gebeure van die afgelope jaar en 
amper ’n half beleef het.

Aanvanklik was ek, soos seker almal maar, bang en 
onseker oor wat aan die gang is. Toe die berigte begin 
inkom van hoe ernstig die pandemie is en watter 
soort maatreëls getref kan word, het ek gedink dit 
kan seker nie só erg wees nie. Aan die ander kant het 
ek gedink dit gaan darem nou lekker wees om vir 
drie weke by die huis te moet wees. En toe word dit 
sewe weke. En toe drie maande. En toe…

Waar baie van my kollegas soos duisende ander 
mense wêreldwyd die dae, weke en maande omgewens het uit verveling, 
het ek later begin smag na ’n rustiger tyd. (Ek kan my nie eens probéér indink 
hoe die mediese personeel moet voel nie!) Sien, ek is in die kommunikasie-
afdeling van die plaaslike munisipaliteit en ons moes (en moet steeds) 
daagliks noodsaaklike inligting by mense kry sodat almal veilig en gesond 
kan wees en bly. Ek het nog nie my rustiger tyd (lees: behoorlike vakansie!) 
gehad nie – hopelik kom dit nog die een of ander tyd.

In elk geval, om dinge net so ’n bietjie moeiliker vir my te maak, het ons 
spannetjie by Kommunikasie nét voor die inperking aansienlik gekrimp. 
Ons was tot aan die einde van Februarie vyf mense. Vanaf 1 Maart was ons 
drie en vanaf die dag van inperking twee – effektief eintlik net een: ek. Ons 
bestuurder het bedank, die skakelbeampte het afgetree en die student en 
die vertaler kon nie van hul huise af werk nie.

Skielik het ek ’n magdom mense uit verskillende vlakke van die regering leer 
ken: gesondheidswerkers, kommunkasiepersoneel, tegniese spanne – noem 
maar op. Ons moes daagliks begin vergadering hou op munisipale, distriks- 
en provinsiale vlak. My kop het behoorlik gedraai van alles waaraan mense 
gedink het wat gereël en bestuur moes word. Nog voordat ek die derde 
vergadering kon bywoon, is ons almal beperk tot ons eie huise. Nou moes al 
hierdie reëlings en dinge so ver moontlik elektronies gebeur.

Ons leer Teams en Zoom en raak nogal oulik daarmee. Só oulik dat ’n mens 
vandag amper nie meer lus is om in persoon ’n vergadering by te woon nie. 
(Soos wat ek nou hier skryf, is ons weer terug op vlak 2-inperking en steek 
die derde golf oral kop uit. So, dit sal beslis seker in elk geval nog vir lank die 
manier van doen wees – hierdie Teams- en Zoom-vergaderings.)

Foto’s: Pixabay, BVM en Hannelie Botha
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Soos ék dit beleef het
Vervolg

In die maande wat verby is, was ons (soms in samewerking met verskeie 
ander instansies en staatsdepartemente) deel van reëlings om onder andere 
te sorg vir –
•	 watertenks in gebiede waar water nie maklik bekombaar is nie;
•	 brandweerwaens om elke dag (gewoonlik eintlik maar snags) daardie 

tenks vol water te gaan maak;
•	 minstens een ete per dag vir kinders én hul gesinne waar die kinders 

normaalweg bedags by die skool kos gekry het;
•	 straatslapers om slaapplek en kos te kry vir die duur van die inperking óf 

om soveel moontlik van hulle te herenig met hul families;
•	 kospakkies vir gesinne wat hul werke verloor het;
•	 voorsiening van persoonlike beskermende drag (PPE) aan personeel en 

ander;
•	 daaglikse (en steeds voortgaande!) ontsmetting van soveel openbare 

areas moontlik;
•	 die uitdeel van inligting oor alles en nog wat aan ons inwoners, of die 

beskikbaarstelling daarvan via elektroniese media;
•	 inligtingsaksies om gemeenskappe selfs te leer om behoorlik hande te 

was; en
•	 die verskaffing van seep en ontsmettingsmiddels.

Ek kan onmoontlik in hierdie een artikel álles vertel van wat ek beleef het en 
hoe dinge werk uit ’n munisipale oogpunt. Daar is soveel wat ek self reeds 
geleer het in hierdie tyd – ek sal nie alles kan opnoem hier nie. Ek volstaan by 
enkele interessante en mooi dinge:

Mense maak moeilike tye vir hulself lig. Daarvan getuig 
die menigte grappies wat wêreldwyd die lig gesien het. 

Die meeste mense is kreatief. Gedurende die inperking 
het baie mense wonderlike projekte aangepak.

Mense wil graag vir mekaar sorg. Dit sien 
ons oral rondom ons. Ons het mekaar 
nodig. Dit besef jy wanneer jy dae, weke 
en maande moet oorleef en dálk een of 
twee ander mense iewers op ’n afstand 
sien. Ons sien dit veral met bejaardes en 
mense wat alleen woon en wat in hierdie 
tyd ontsettend vereensaam het.

Mense is aanpasbaar. Kyk net hoe gou raak ons 
gewoond aan al die nuwe (alhoewel vreemde en 
soms onsinnige!) reëls en regulasies.

Mense is wonderlik! (Dit hang saam met hul 
kreatiwiteit.) Hier dink ek spesifiek aan al die 
verskillende maskers wat die lig gesien het en 
wat ons daarmee maak. Eers het ons gewoonlik 
net daardie blou weggooibare maskers gesien, 
maar algaande het mense die bekjassies omskep 
in mode-items. Die moontlikhede is legio! 
En soms skreeusnaaks! Ek sien selfs een van 
ons direkteure begin deesdae sy uitrustings 
aanpas om by die spesifieke dag se kleur masker         
te pas…

Ons brandweerpersoneel vul teen ligdag een 
van die watertenks wat vir gemeenskappe 
opgerig is. Dit help nie jy maan mense om 

goeie higiëne toe te pas, maar hulle het nie 
behoorlike toegang tot water nie.
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Bo dan kloksgewys:
Die verwelkomende ingang na die isolasie- en kwarantynfasiliteit in die 

pragtige Du Toitskloof.
Uitvoerende burgemeester van die Breedevallei-munisipaliteit, raadsdame 
Antoinette Steyn, en André Hanekom, bestuurder van die Du Kloof-fasiliteit, 

staan in die lodge se eetsaal wat nou diens doen as isolasie-saal.
Die kennisgewings by die ingang van die fasiliteit wat besoekers waarsku om 

bedag te wees op die tydelike gebruiksverandering van Du Kloof.
Een van die vele ontsmettingstasies wat oral in die fasiliteit opgerig is.

file:C:\Users\Hannelie\Documents\NHSV\Christelike%20Vrou\2021\Junie%202021\Du%20Kloof%20Covid-Isolasie-plek\20201013_104353.mp4
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Die NHSV en ons jong/nuwe predikante
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Hannelie Botha (redakteur), mevv Mari-lizé Beukes, Elsie Slabbert en Marietjie Salim
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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. 

Mari-lizé Beukes

Die NHSV en ons jong/nuwe predikante

Die NHSV Hoofbestuur bied jaarliks ’n inligtingsessie aan vir die 
finalejaar teologiestudente van ons Kerk waar hulle breedvoerig oor 
die dienslewering van die NHSV, binne en buite die Kerk, ingelig word. 
Hierdie jaarlikse gesprek, wat al vir dekades aangebied word, het 
vanjaar plaasgevind op Donderdag 20 Mei 2021.

Aangesien Covid-19-regulasies ons verhoed het om by die Fakulteit Teologie 
en Religie van die Universiteit van Pretoria hierdie jaarlikse aanbieding te 
hou, moes ons ’n ander plan maak vir vanjaar se kuier rondom ’n tafel.

Nog ’n Covid-19-verwante kwessie was dat ons nie met die 2020-finalejaars 
hierdie inligtingsessie kon hou nie weens die streng inperkingsregulasies 
van 2020. Die finalejaars van 2020 het uit drie studente bestaan, en 2021 
se groep uit twee dames. Ons het besluit om albei jare se finalejaars te 
nooi vir hierdie gesellige saamkuier. Prop Sariné Potgieter (finalejaar 2020) 
studeer tans in Duitsland en prop Daniel Steinmann het in die 1980’s sy 
teologiegrade behaal, maar het nooit tot die bediening toegetree nie. Hy is 
verlede jaar gelegitimeer saam met die twee voltydse finalejaars en is tans 
redakteur van die Namibia Economist.

Ons keuse het geval op die restaurant The Three Ducks in Brooklyn, wat 
baie naby is aan die NG Kerk in Stellastraat waar die teologiestudente se 
kontakweke met die Fakulteit tans in hul finalejaar plaasvind, aangesien 
niemand in hierdie stadium op die kampus toegelaat word nie

Ons het land en sand gepraat en ’n heerlike middagete geniet, terwyl 
ons hierdie oulike vroue van ons Kerk beter leer ken het. Die nuwe 
vrouepredikante van 2020 plus die finalejaars van 2021 het ons vertel hoe 
hulle van jongs af die NHSV in die Kerk leer ken het.

Ons het die NHSV se werksaamhede en prioriteite, onder andere 
Bejaardesorg, Beurse- en Lenings en Armoedeverligting, toegelig met ’n 
NHSV Powerpoint-aanbieding. Die NHSV is ook besorg oor ons vrouelidmate 
in gemeentes van ons Kerk. Daarom word die geestelike toerusting van 
ons vrouelidmate ook tydens hierdie gesprek ondersteun en toegelig met 
voorbeelde vanuit NHSV takke en ons gemeentes.

Ons bid hierdie pragtige jong vrouepredikante en finalejaar teologie-
studente die seën van die Here toe op hul werk in die Kerk. Dankie vir jul 
entoesiasme vir die NHSV se dienswerk in gemeentes en die gemeenskap. 
Mag julle die NHSV se leuse van Wees ’n seën beleef daar waar vrouelidmate 
’n dienende teenwoordigheid in die lewe van die Kerk is.

Jaarlikse NHSV inligtingsessie vir finalejaar teologiestudente 

Bo van links na regs: Yvette Scholtz (finalejaar 
2021), ons eie Rozelda wat die reëlings getref 

het, ds Lynette Lötter (finalejaar 2020 – tans by 
Gemeente Montana), mev Mari-lizé Beukes en 

Hanri Aucamp (finalejaar 2021)
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