
1Die Christelike Vrou Julie 2021

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

Dankbaarheid

Hannelie

Jare gelede het ek deur ’n moeilike tyd gegaan, en ek was erg 
depressief en moedeloos. Ek sal nooit die oomblik vergeet toe dinge 
in daardie omstandighede vir my verander het nie.

Ek het in die bus gesit op pad terug huis toe van die werk af, en gewonder 
hoe ek deur die donker tyd gaan kom. Op daardie oomblik het die gedagte 
by my opgekom dat as ek net drie dinge kan noem waarvoor ek dankie kan 
sê, het ek niks om oor te kla nie. Natuurlik kon ek toe sommer veel meer 
as drie dinge opnoem waarvoor ek dankbaar kon wees: Ek kon daardie 
oggend opstaan, ek kon die son sien, ek was gesond, ek het ’n werk gehad, 
en kos, en ’n dak oor my kop, en mense wat vir my lief was, ensovoorts...

Miskien het die Amerikaners iets beet met hul Dankseggingsdag – ’n dag 
wat waarskynlik ontstaan het uit dankbaarheid vir die voorafgaande oes 
wat ingebring is. Hulle maak ’n groot viering daarvan en doen hul bes om 
as familie en vriende bymekaar te kom op daardie dag.

Ek het pas op (’n geslote groep op) Facebook ’n plasing gelees van 
iemand uit Namibië wat soos almal deesdae worstel met Covid-19 en 
die gepaardgaande uitdagings. Dit klink seker maar geyk, maar dis waar: 
Daardie gemeenskap het van ’n verleentheid ’n geleentheid gemaak. Die 
uiteinde van die storie is natuurlik nog nie klaar geskryf nie, maar ’n mens 
kan jou verbeel wat dit sal wees.

Een van die predikante het besef daar is ’n krisis met die beskikbaarheid 
van beddens, suurstof en verskillende items. Om ’n lang storie kort te 
maak: Die pastorie en kerksaal is effektief omskep in ’n kliniek waar mense 
kan isoleer en/of suurstof ontvang, van die gemeenskapslede maak kos 
om die siekes en hul gesinne te voed – en al die voorraad en hulp kom uit 
die gemeenskap self. Hulle ontvang álles wat hulle nodig het in oorvloed 
en gaan van krag tot krag. Onthou, sê die dominee, niemand van ons is 
opgeleide mediese personeel nie. Selfs die klinieke, mediese personeel en 
invoerders van noodsaaklike toerusting hoor van hierdie samewerking en 
ondersteun op allerhande maniere. Nodeloos om te sê, die vrywilligers en 
natuurlik die siekes is beslis dankbaar vir alles wat in hierdie gemeenskap 
gebeur.

Daar is vele sulke verhaaltjies wat ek kan aanhaal om oor dankbaarheid 
te gesels, en as elkeen van ons in ons eie lewe gaan kyk, sal daar altyd 
iets wees om voor dankie te sê. Daarmee ontken ek natuurlik nie die feit 
nie dat daar in ons almal se lewens ook moeilike tye en omstandighede 
voorkom.

Ek het op hierdie tema besluit vir vandag omdat ek lankal vir ’n paar mense 
wou dankie sê vir hul hulp en ondersteuning. Ja, ek het dit direk vir hulle 
ook gesê. Ek sal egter nie nou hul name noem of wat hulle gedoen het en 
steeds doen nie. Miskien sal hulle weet ek praat onder andere van hulle... 
Die rede hoekom ek dit nou hier sê, is om ons lesers te verseker daar is 
wel hulp wanneer jy dit nodig het. Daar is hulp rondom jou, by jou. Soms 
moet jy dalk ’n bietjie verder gaan soek daarna, maar dit ís daar. Soms kan 
iemand sien jy het hulp nodig, maar soms nie – dan moet jy vra daarvoor.

Sien raak wat jy het. Sien raak wat jy kan gee. En wees dankbaar vir albei.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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NHSV en Diakens
Hannelie Botha & Gerhard Stoltz

Die werk van die NHSV en die diakens van die Nederduitsch Hervormde 
Kerk loop hand aan hand. Kyk maar net hoeveel 

NHSV lede is ook diakens. Soms vloei ons 
verantwoordelikhede so ’n 

bietjie oor die lyne en twyfel 
lidmate en ander oor wat 
nou eintlik wie se werk is 
en wat nie.

Die NHSV fokus breedweg 
op vier prioriteite: armoedesorg, bejaardes, jeug en geestelike 

versorging van vrouelidmate. Formeel word ons missie en doelstelling só 
verwoord: 

Uit dankbaarheid teenoor die Drie-enige God, vervul die NHSV as diensorgaan 
binne die Nederduitsch Hervormde Kerk haar opdrag om binne die gemeentes, 
die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die gemeenskap diensbaar te 
wees deur –
•	 vrouelidmate geestelik te verryk, toe te rus vir hul dienswerk en onderlinge 

verbondenheid te bevorder;
•	 persone in nood te versorg;
•	 die belange van die gemeente en die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika te bevorder; en
•	 fondse in te samel om bogenoemde doelstellings te bereik.

Die Algemene Diakensvergadering (ADV) skryf die volgende op hul Facebook-
blad: Ons dien, gehoorsaam aan God. Die grootste uitdaging vir die kerk vandag 
is om Christene te kry om Jesus te volg. Ons barmhartigheid is gegrond op die 
barmhartigheid van God wat in Christus aan ons geopenbaar is. Barmhartigheid 
kom tot uitdrukking in die hulp aan en versorging van alle mense wat in nood 
verkeer, almal vir wie Christus aan die kruis gesterf het. Uit dankbaarheid vir die 
verlossing deur Christus maak die verkondiging van sy evangelie deel uit van die 
versorging.

Die belangrikste om hier te weet, is dat ons vir mekaar moet sorg – dit maak 
nie saak of dit die diakens of die NHSV of die ouderlinge of die jeug of ’n 
diensgroep of wie ook al is wat die werk doen nie. Solank dié wat hulp nodig 
het dit kry, is die saak reg. Onthou die gemeenskap in Namibië – lees daaroor 
in die redaksionele artikel.

Met bogenoemde in gedagte, het ons ook al verskeie kere in Die Christelike 
Vrou melding gemaak van projekte wat deur die diakens hanteer word. 
Net soos die NHSV deur middel van ons twee elektroniese publikasies (Die 
Christelike Vrou en Vroueflitse), kennisgewings, omsendskrywes, ensovoorts, 
interessante en leersame inligting, oproepe en riglyne aan ons vrouelidmate 
deurgee, doen die ADV dieselfde met onder andere ’n elektroniese nuusbrief 
aan belangstellendes.

In hierdie uitgawe van Die Christelike Vrou deel ons graag enkele grepe uit 
Junie 2021 se nuusbrief van die NHKA Diakonaat. Daar is heelwat skakels na 
video’s en ander inligting. Klik gerus en gaan kyk.

9de ADV – ’n nuwe benadering vir ’n 
nuwe tyd

Dit is ’n skrikwekkende gedagte dat die Kerk 
se algemene vergaderings, die ADV en die 
AKV, volgende jaar al weer moet plaasvind. 
En soos dit nóú lyk, gaan feitlik die hele 
tussenintyd sedert die voriges in 2019 deur 
die Covid-19-pandemie oorheers word.
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Hierdie driejaartermyn sal waarskynlik in die 
geskiedenis bekendstaan as die tyd met die grootste 

veranderinge in die Kerk. Só baie dinge het virtueel 
geword, en sal myns insiens nooit weer dieselfde 
wees nie – eredienste, vergaderings, berading, 
persoonlike gesprekke, en in baie gevalle die 
diakonaat ook. Maar waar die diakonaat virtueel 
kan beplan en koördineer, is die nood van mense 
steeds iets wat meestal net in persoon hanteer 
kan word.

Met hierdie in gedagte, gaan die 9de ADV en 
gepaardgaande Ubi caritas-simposium nuut wees in 

hierdie nuwe tyd waarin ons ons bevind:
•	 Die formele vergadering, geskeduleer vir 23 

April 2022, gaan volledig virtueel plaasvind, via 
videokonferensie.

•	 Die Ubi caritas-simposium gaan plaasvind deur ’n reeks 
webinare met die tema Armoede. Die presiese datums en 
tye van die webinare sal mettertyd beskikbaar wees.

Die koste daarvan gaan radikaal minder wees. Waar ons in 2019 ’n 
bedrag van R1 500 per afgevaardigde gevra het, wat uitgewerk het 
op R4 500 per ring, gaan die koste volgende jaar waarskynlik tussen 
R1 000 en R1 500 per ring in totaal wees. Verder gaan die reis- en 
verblyfkoste vir ringe vervang word met die baie kleiner uitgawe van 
data vir afgevaardigdes wat nie toegang tot voldoende data het nie.

En nou vir die gróót nuus... die Word-warm-projek!

In Jakobus 2: 15-16 lees ons: As ’n broer of ’n suster sonder klere en daaglikse 
kos is, en een van julle sê vir hulle, “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” 
maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? (Bybel 
2020-vertaling, my beklemtoning).

Die Word-warm-projek se doel is om ’n kerkwye (dit wil sê, groter as 
landwye!) projek te wees. Ons grootste hoop en innige wens is om ál ons 
gemeentes by hierdie projek te betrek. Wanneer die 9de ADV einde April 
plaasvind, is dit juis net vóór die winter – die ideale tyd om vir mense wat 
koud en honger is, iets te gee om mee warm te word. Elke moontlike Word-
warm-item wat iets vir iemand kan beteken, kan ingesamel word – musse, 
serpe, truie, handskoene, komberse, ensovoorts.

Maar omdat ons weet dat barmhartigheid gepaardgaan met die liefde 
van Christus, gaan ons nie net die items versamel en vir iemand anders 
gee om te versprei nie. Ons gaan dit self doen! Elke gemeente, in hul eie 
gemeenskap, gaan die Word-warm-items persoonlik gee aan mense in hul 
gemeenskap wat dit nodig het!

Hou hierdie spasie dop vir meer inligting, en dink solank hoe julle in jul 
eie gemeenskap die liefde van Christus gaan uitdeel om só gehoorsaam te 
wees aan ons roeping tot barmhartigheid.

Saam in diens
Ds Gerhard Stoltz
Sekretaris: ADV 
082 872 5236

Op 22 Julie 2021 bied die ADV ’n webinaar 
met ’n verskil aan. Dit gaan julle die 

geleentheid gee om presies uit te vind 
waarmee die ADV, onder moeilike 

omstandighede, besig is om jou en jou 
gemeente te dien en te bevoordeel! Moet 

dit asseblief nie misloop nie! Registreer 
asseblief hier.

http://gerhard%40diakens.co.za/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HXKVisTRUC_cnOaTLSLWg
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Kreatiewe skryfkuns
Johan van Zittert

Gebeur dit ook partykeer met jou? Jy lees ’n pragtige stuk prosa of ’n 
verhaal. Jy word meegevoer deur ’n aangrypende gedig. En jy wonder, 
nee, dit maal in jou kop die hele dag: As ek maar so kon skryf. Dan troos 
jy jouself dat jy nie so ’n talent ontvang het nie en dat die gedagtes 
maar net drome sal bly.

Tog is dit nie onmoontlik nie. As jy verstaan hoe dit werk, kan jy dit ook doen. 
En net jou verbeelding is die grens wat jou beperk. As ’n mens die akroniem 
DEAL gebruik, kan jy ook ’n kreatiewe stuk skryfwerk die lig laat sien.

Kom ek verduidelik.

DEAL staan vir describe the experience, articulate learning. Sommer so 
letterlik vertaal beteken dit dat jy ’n ervaring beskryf en dan dit wat dit vir 
jou beteken, verwoord.

So, as jy ’n ervaring beleef – enige ervaring – beskryf jy daardie ervaring 
deur ’n paar vrae te vra en daarop te antwoord:
•	 Waar het dit gebeur?
•	 Wanneer het dit gebeur?
•	 Hoe het dit gebeur?
•	 Hoekom het dit gebeur? 

So, in die antwoorde op die vrae gebruik ’n mens die basiese gereedskap 
van taal: werkwoorde, bywoorde, selfstandige naamwoorde, byvoeglike 
naamwoorde. Jy laat jou verbeelding pad vat om sinonieme, antonieme en 
vergelykings in te span en so vorm te gee aan jou gedagtewêreld. En dan 
maak jy die ontdekking dat daar tussen jou gedagtes en jou vingers op die 
sleutelbord ’n wonder gebeur. ’n Stuk skryfkuns sien die lig, jou skryfwerk 
word ’n wêreld wat vergesigte vir ander ontsluit.

Dit gebeur dan meermale dat ’n stuk lewenswysheid vorm aanneem. 
Partykeer is dit ’n diep lewenswaarheid, ander kere ’n stuk humor. ’n Ander 
keer sommer net ’n waarneming.

Natuurlik is dit nie al wat oor kreatiewe skryfwerk gesê kan word nie. Dit is 
’n studieveld wat voortdurend ontwikkel. Maar hierdie is ’n basiese stukkie 
insig wat hopelik tog van hulp is. Dalk inspireer dit jou om jou vingers op 
die sleutelbord te kry en jou gedagtes vrye teuels te gee.

Kyk ’n bietjie na die volgende twee voorbeelde, ’n mini-sage en ’n limiriek:

Mini-sage

Bo die pas gesnyde gras hang daar ’n swetterjoel insekte. Janfrederike baljaar 
in die feestafel vol kos. Vet muggies en muskiete word ’n heerlike happie. 
Swaeltjies tuimel soos wafferse kamikazevlieëniers deur die wolk van kos. ’n 
Onsigbare marionettemeester beheer die skouspel meesterlik.

Moirae glimlag geheimsinnig: Weldra word julle draadjie kort geknip.

Limeriek

daar was ’n man met die naam Koen
hy dra altyd klere van groen
op ’n dag
’n groot gelag
aan sy een voet ’n rooi skoen

Sterkte met jou skryfwerk. Ons sien daarna uit om van jou te hoor.

Kreatiwiteit

daar
 was ’n

 man met d
ie n

aam
 Koen

hy dra a
ltyd

 kle
re v

an gro
en

op ’
n dag 

’n gro
ot gel

ag

aan
 sy 

een voe
t ’n

 roo
i sk

oen



7Die Christelike Vrou Julie 2021

Totsiens, tannie Kotie



8Die Christelike Vrou Julie 2021

Totsiens, tannie Kotie

Dit is met hartseer dat ons verneem het dat Kotie Viljoen, jarelange 
NHSV lid, voorsitter en direkteur: Bejaardesorg, onlangs oorlede is. 
Ons plaas hiermee graag ’n oorsig oor haar werk en lewe soos wat dit 
ook in Die Christelike Vrou van Julie 2016 verskyn het.

Leier sonder weerga

Dit gaan in die Kerk altyd oor diensbaarheid en nooit oor die verering 
van mense nie. Tog is daar bydraes van mense wat so uitstaan dat die 
nalatenskap daarvan dankbare erkenning afdwing.

In die skemer van haar lewe is dit gepas om dankbare hulde te bring aan 
mev Kotie Viljoen, wie se bydrae tot bejaardesorg in ons Kerk, sowel as op 
nasionale vlak, as monumentaal beskryf kan word. Dit was haar algehele 
passie, waaraan sy naastenby 30 jaar van haar lewe gewy het en waarvoor 
sy deur haar dinamiese leiding ’n grondslag gelê het, wat vandag steeds as 
inspirasie dien.

Haar agtergrond

Jacoba Elizabeth Delport is op 3 Januarie 1932 in die Brits-distrik gebore. 
Sy was die tweede van drie dogters van haar ouers, Johannes en Anna 
Delport. Haar moeder wat van Duitse afkoms was (nooiensvan Rost), was 
haar mentor en het na die jong Kotie as haar brawe kind verwys omdat sy 
glad nie bang was om skool toe te gaan nie.

Die manier waarop haar ma in haar geglo het, het as groot aanmoediging 
in haar lewe gedien. Sy het aan die Hoërskool Brits gematrikuleer, waar sy 
’n merietebeurs vir verdere studie verwerf het. Aan UP het sy ’n BA-graad 
behaal en daarna THOD. Sy het ook erekleure in korfbal verwerf. Daarna het 
sy vir etlike jare skoolgehou by Hoërskool Potgietersrus en Hoërskool Brits.

Lewe van diens in die Kerk

Na haar huwelik met ds (later dr) Christo Viljoen in 1956 het sy naas 
haar verpligtinge in die drie gemeentes waar hulle gedien het, in talle 
komitees van die NHSV gedien, asook in verskillende hoedanighede in die 
Hoofbestuur, waaronder vier jaar as voorsitter, van 1983 tot 1986. 

Onder haar bekwame voorsitterskap is belangrike wysigings aan die NHSV 
konstitusie tydens die NHSV Kongres van 1983 aanvaar. Die verpligting wat 
op die predikantsvrou gerus het om as voorsitter van die tak op te tree, 
het verander sodat ‘n voorsitter uit die vrouelidmate verkies kon word 
indien die predikantsvrou sou verkies om nie voorsitter te wees nie. En 
verder is die hersiene implementering van driejaarlikse kongresse en twee 
streekkongresse in 1985 aanvaar.

Bejaardesorg haar passie

Sy was reeds in die 1960’s toegespits op bejaardesorg. Vanaf 1970 was 
sy vir 12 jaar presiderende voorsitter van die drie Monumenttehuise en 
betrokke by die oprigtingsplanne en veranderinge van tien inrigtings. 
Deurgaans kon daar staatgemaak word op haar uitmuntende bestuurs- en 
organisasievermoëns.

Sy het ’n Nasionale Diploma in Ondernemingsbestuur en twee kursusse in 
Arbeidsverhoudinge voltooi. Einde 1986 is sy aangestel as direkteur van 
Bejaardesorg van die Kerk, en sy het in die uitvoerende bestuur van die 
Diakonale Raad, asook die direksie van Ons Tuis en die Monumenttehuise 
van die NHSV gedien. Sy was ook lid van die volgende liggame: 
Bejaardesorgkomitee van die Welsynsadviesraad vir die Volksraad; die 

Louise Geyser
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uitvoerende bestuur van die Nasionale Raad vir die Gerontologiese 
Vereniging; die uitvoerende bestuur van Castle Carey; SANEL en 
verskeie skakelkomitees. 

Sy het ook ’n kongres oor behuising vir bejaardes in Jerusalem 
bygewoon en aan ’n uitgebreide studietoer in Israel, Turkye, 
Griekeland en Europa deelgeneem, en bejaardesorginrigtings 
en komplekse in Kanada, die VSA en Indië besoek. Sy het wye 
erkenning vir haar omvangryke kennis en ervaring geniet en 
het as referent by verskeie kongresse en simposiums opgetree, 
asook riglyne in arbeidsverhoudinge en ’n dissiplinêre beleid in 
bejaardesorgonderneming vir die Nasionale Raad vir Bejaardes 
opgestel.

Kotie het die pos van direkteur van Bejaardesorg agt jaar lank 
beklee tot met haar aftrede in 1994, waarna sy saam met haar man 
op hul plaas by die Bronkhorstspruitdam gaan uitspan het.

Terugskouende waardering

Tydens Kotie se termyn as direkteur van Bejaardesorg was mnr 
Leon de Munnik administrateur van die Kerk. Terugskouend beskryf 
hy haar as uiters bekwaam en knap. Maar wat vir hom uitgestaan 
het, was haar passievolle liefde vir bejaardes en hoe sy hul belange 
en die ondernemings met die mees toegewyde besigheidsvernuf 
bestuur het, asof dit haar eie sakeonderneming was. 

Die deernis waarmee en sorgvuldige manier waarop sy ’n groot 
personeelkorps van 800 lede bestuur het, was ook buitengewoon. Verder 
het sy die besondere vermoë gehad om potensiaal raak te sien en te 
ontwikkel. Elize Mans, matrone van Ons Tuis, wie se potensiaal deur Kotie 
geïdentifiseer en ontgin is, dien as voorbeeld van ’n juweelaanstelling. 

Genader vir haar herinneringe aan Kotie, het Elize Mans met groot agting 
soos volg geantwoord: Mev Kotie Viljoen was ’n leier, vriendin en dame sonder 
weerga. Sy het altyd met finesse opgetree en groot respek afgedwing. Sy kon 
fyn formuleer en uiteenlopende gesprekvoering of standpunte uitstekend 
saamvat. As voorloper met  ’n baie duidelike koers op pad na haar bestemming 
het sy jou nie agtergelaat nie, maar voluit geleentheid gegee om saam te stap. 
Sy het die grondslag vir bejaardesorg by my en Rensie van Tonder, matrone 
van Van Rensburgtehuis, gelê en met haar voorbeeld het sy ons geleer hoe om 
liefde vir bejaardes te gee.

Kotie gee egter deurlopend erkenning aan haar bekwame span wat haar 
hande gesterk het. Drie van hierdie groot rolspelers is oorlede, naamlik mev 
Kitty Roos wat ’n onmisbare maatskaplike bydrae gelewer het; mev Regina 
Geldenhuys wat al die voorraad met groot bekwaamheid beheer het; en 
mev Salome Brits, die knap sekretaresse wat al die administrasie behartig 
het.

Eendrachtkring

Noemenswaardig is dat die Eendrachtkring vir emeriti en hul gades, wat 
die breinkind van mev Marié Oosthuizen was, deur die ondernemingsgees 
van Kotie tot stand gekom het en in opdrag van die NHSV Hoofbestuur in 
Pretoria op 17 September 1986 gestig is. 

Persoonlike belangstellings

Naas haar rol as eggenote en ma van drie kinders, en die behartiging van 
die bovermelde verantwoordelikhede en nog meer wat nie vermeld is nie, 

Totsiens, tannie Kotie

Dr Rina Delport en mev Kotie Viljoen
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Di Hannelie Botha (redakteur), Johan van Zittert, Gerhard Stoltz en mev Louise Geyser

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. 

het sy ook geleenthede geskep om te onthaal, wat sy baie geniet het. 

Tussendeur het sy ook graag gelees. Van haar gunstelingskrywers was 
Chrisjan en Johan Bakkes, Dalene Matthee en Elsa Joubert. Die boek 
wat die grootste indruk op haar gelaat het, was Die swerfjare van Poppie 
Nongena. Een van haar drie hoofvakke op universiteit was Afrikaanse 
Kultuurgeskiedenis, en dit het haar geïnspireer om in antieke kunsskatte te 
belê, wat sy oor die hele wêreld versamel het. 

Haar lewensfilosofie

Kotie het haar man, dr Christo, se lewensfilosofie gedeel: Carpe diem! Gryp 
die dag! Gebruik elke geleentheid wat die Here jou gee. Daarby: Doen wat 
jy wil doen, so goed soos jy kan, want daar kom ’n tyd wanneer jy dit nie meer 
sal kan doen nie!

Totsiens, tannie Kotie

Die NHSV Dagbestuur van 1985:
Voor vlnr: Mevv I van Wyk (sekretaresse), J Viljoen (voorsitter), AM Botha (tesourier)

Agter vlnr: Mevv A Naude (visetesourier), H Brayshaw (visevoorsitter), A Willemse (visesekretaresse)
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