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Vrouemaand
Op 30 Julie lees ek in ’n artikel dat die eerste
12 Olimpiese medaljes vir Kanada in die
2020 Olimpiese Spele in Tokio deur vroue
gewen is. Dit bou voort op die prestasie van
2016 toe 16 van die span se 22 medaljes
deur vroue gewen is.
Wanneer ek die artikels oor topmatrieks (of
ander studente) lees, tel ek altyd hoeveel van
die toppresteerders seuns en hoeveel meisies
is. Gaan tel gerus maar self: Heel dikwels is die
toppresteerders meisies.
’n Mens hoor ook van situasies en geleenthede
waar vroue uiteindelik die “sterker” geslag is.
Ek dink die idee dat vroue die “swakker” geslag
is, kom seker maar van die feit dat ons fisies
nie altyd so sterk soos mans is nie. (Ek voeg
spesifiek in die vorige sin die woorde “nie
altyd” in...)
Só is daar baie voorbeelde van waar en
wanneer vroue die beste of die sterkste of wat
ook al is. Vroue se lof word gereeld besing, en
dan is dit besonder lekker om ’n vrou te wees.
Beteken al die mooi dinge wat ek hierbo gesê
het, dat daar ’n kompetisie tussen die twee
geslagte is? Vir party mense is daar seker. Vir
party mense (seker meestal vroue) is dit veel
meer as ’n kompetisie – dis stryd en oorlog. Dit
is sleg en jammer en hoort beslis nie so nie.
Met Vrouedag en Vrouemaand gaan die
boodskap uit dat vroue sterk moet staan, hul
kleim moet afsteek, hul stem moet laat geld,
hul eiewaarde moet besef, en vele ander
positiewe boodskappe. Dit is alles waar en
wonderlik.
Dit sou egter wonderlik wees as ons net kon sê
Leef jou beste lewe sonder om “man” of “vrou”
in die prentjie te bring. Ons is almal immers na
die beeld van God geskape.
Sommer so eensklaps het ons drie
verskillende aanlyn geleenthede waarby
ons as vroue kan inskakel om bemoedig
te word. Kyk later in hierdie uitgawe wat
beplan word, skakel gerus daarby in en
nooi jou vriendinne oral in die wêreld om
saam te luister, kuier en bid.

Hannelie

Die Christelike Vrou

1

Augustus 2021

Armoede

Die Christelike Vrou

2

Augustus 2021

Armoede
NUUS uit diakensgeledere

dr Martin Jansen van Rensburg
Armoede is soos ’n verkleurmannetjie. Hy is nie altyd ewe
sigbaar nie, maar hy is daar en hy is gedurig besig om
homself te versteek. Soos ’n verkleurmannetjie, neem
armoede sy omgewing se identiteit aan, maar indien jy
mooi kyk en fyn luister, sien jy hom.
Alhoewel armoede so oud soos die mensdom is, word elke
nuwe geslag met nuwe uitdagings gekonfronteer wanneer
probeer word om die impak van armoede te verlig.
Die antwoord op armoede is meer as ’n kospakkie vir ’n gesin
of ’n geldjie by die robot. Daar moet ’n holistiese benadering
wees om ’n wesenlike verskil te maak. In die ontbloting van
armoede sien ons dat armoede homself verberg tussen
ekonomiese skaduwees, sosiomaatskaplike skuilings en
politieke slaggate. Soos ’n spinneweb wat ’n prooi onverwags
vasvang, word ons dikwels ingewag en oorval. Sodra ons dink
ons is veilig, kom ons agter dat die verkleurmannetjie ons
uitoorlê het. In ’n snelveranderende wêreld word armoede
elke dag meer sigbaar.
Hoe maklik word ons nie gevang deur wanhoop en
moedeloosheid nie! Dikwels sit ons soos die verlore seun
en staar emosioneel verlam en sonder hoop na die varkhok.
Vervreem en eensaam, verarm baie mense as gevolg van
’n onvermoë om op te staan en terug te keer na ’n plek
van hoop en veiligheid. Die afwesigheid van kerke asook
die doelbewuste keuse om kerke te vermy, bemoeilik die
daaglikse stryd waarin so baie mense vasgevang is. Voeg
daarby die verbrokkeling van families en die maatskaplike
gevolge van verkeerde keuses, en armoede word so sigbaar soos die son.
Dit is waarmee ons tans gekonfronteer word. ’n Groter wordende armoede
terwyl die omgewing en die gemeenskap besig is om ingesluk en verlam
te word.
Hoe gemaak met die probleem? Barend la Grange van South Africa Day het
tydens 17 Junie 2021 se webinaar oor armoede gemeenskapsbetrokkenheid
beklemtoon. Die gemeenskap moet verantwoordelikheid aanvaar vir
die gemeenskap. Op verskeie dorpe is die gemeenskap betrokke by die
opknapping en verbetering van infrastruktuur, om die omgewing waarin
mense woon, te verbeter. Alhoewel plaaslike stadsrade verantwoordelik
is vir die lewering van dienste en infrastruktuur wat noodsaaklik is vir
ekonomiese groei, gebeur dit veral op die platteland dat fabrieke en ander
besighede in sekere gevalle verskuif na stede waar die nodige dienste en
infrastruktuur bestaan. Gemeenskapsleiers se betrokkenheid is van die
uiterste belang om ekonomiese stabiliteit te verseker. Die rol van die kerk
en veral die plaaslike gemeente mag nie misgekyk word nie. Elke plaaslike
gemeente is ’n belangrike skakel in die stryd teen armoede.
Die Ligtoringprojek van ds Marissa Kidson en die NHKA se Gemeente
Pretoria-Wes is ’n praktiese voorbeeld van ’n gemeente wat betrokke geraak
het by hul omgewing. Tydens die webinaar van 17 Junie is die rol van dié
projek as ’n baken van hoop in die weste van Pretoria opnuut beklemtoon.
In ’n omgewing waar die swaarkry van mense jou sigbaar begroet, in ’n
omgewing wat op die oog af moed verloor het, is mense soekend na lig
en Lig. Hier is ’n gemeente wat geroepe voel om ’n verskil te maak deur
betrokke te raak, sonder om te vra.
Dit is egter belangrik om ’n omgewing en klimaat te skep waar hoop ervaar
word. Tydens dieselfde webinaar het diak Andries Pretorius van die ADV
die rol van netwerke beklemtoon. Die roeping van die NHKA is om ’n draer
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Armoede
NUUS uit diakensgeledere

Vervolg
van hoop te wees, en hier is dit nodig dat hande gevat word met ander
organisasies ten einde ’n groter verskil te maak en om sigbaar en aktief die
omgewing aan te raak en die Lig van Christus te wees. Die skeppingsopdrag
van die mens as beeld van God is immers om, as rentmeesters van die
skepping, met verantwoordelikheid te heers. Ons het die roeping en
verantwoordelikheid om die omgewing waarin ons leef te beskerm, maar
meer nog, om dit te verbeter. Die beperkte natuurlike hulpbronne moet
beter bestuur word, en ons het mekaar en ander nodig om dit te doen.
Gemeentes se verantwoordelikheid is om die liefde van God met Woord
en daad te verkondig. Die Woord van Christus moet sigbaar word in
die gemeenskap. Die uitdeel van kos moet voortgaan, maar dit is nie
meer genoeg nie. Plaaslik moet ons meer doen. Plaaslik is dit elkeen
se verantwoordelikheid om ’n omgewing te skep wat bevorderlik is vir
positiewe groei. Hoe kan ons elkeen ’n verskil maak? Dit is die vraag wat
beantwoord moet word. Elke gemeente moet sáám werk en sáám soek na
antwoorde, maar ook daarna streef om ’n antwoord te wees.
Moenie dat die verkleurmannetjie jou uitoorlê nie. Moenie dat jy onkant
gevang word nie. Die uitdaging van armoede is groot, maar die genade
van Christus is baie groter. Hy stuur ons as draers van hoop om sy Lig te laat
skyn. Mag die Lig van Christus deur ons skyn.
Dr Martin Jansen van Rensburg
Werkgroep Armoede
083 633 7335
Vir diegene wat nie die webinaar kon bywoon nie, hiermee die skakels na
die video’s op YouTube en Facebook.

Die Christelike Vrou

4

Augustus 2021

Vrouemaand aanlyn

Die Christelike Vrou

5

Augustus 2021

Vrouemaand aanlyn
Aanlyn geleenthede in Vrouemaand

ds Hannelie Botha

Gratis
VROUEWEBINAAR

Gratis webinaar vir vroue
Gaskunstenaar Dawie de Jager,
finalis van The Voice
11 Augustus 2021 | 15:00-17:45

VREESLOSE VROU

Woensdag

#Jyisgenoeg!

11 Augustus 2021 | 15:00 – 17:45

Augustus is vrouemaand en beslis ’n hoogtepunt op die Solidariteit
Skoleondersteuningsentrum (SOS) se kalender. Ons borrel van opgewondenheid
oor hierdie glansgeleentheid en nooi jou uit om dit gratis by te woon.

Augustus is Vrouemaand en beslis
’n hoogtepunt op die Solidariteit
Skoleondersteuningsentrum (SOS) se
kalender. Ons borrel van opgewondenheid oor hierdie glansgeleentheid
en nooi jou uit om dit gratis by te
woon.
KOM REIS INWAARTS saam met
bobaassprekers en ’n spesiale
gaskunstenaar, en staan boonop die
kans om heerlike pryse te wen!

KOM REIS INWAARTS saam met bobaas-sprekers, ’n spesiale
gaskunstenaar en staan boonop die kans om heerlike pryse te wen!
Bederf jouself of al jou vrouepersoneellede.
Registreer vandag nog om jou plek te verseker.

REGISTREER HIER

Voorlesing deur

Marika du Toitvan Heerden

Rhona Erasmus
Vreesloos positief:

Hoe kultiveer ek ’n positiewe
ingesteldheid ten spyte van teenspoed

Nataniel

Die vrou in 2021:

Inspirasie, insig en invloed

Liesel Krause-Wiid
Vreesloos vrou!

Gaskunstenaar
DAWIE DE JAGER

Antoinette
Steyn
Kyk anders

Finalis van The Voice

skole.co.za

SOS
Vrouewebinaar
11 Augustus
2021

Ons is verheug om ons damesviering, Faith
for a Time Like This, te deel. Dié viering
verbind Suid-Afrika se dames en hul vriende
oor die hele wêreld.
Die video vertoon slegs op 14 Augustus
2021 om 19:00 (Suid-Afrikaanse tyd). Yolande
Korkie bied gedurende die geleentheid vir 15
minute lank ’n Zoom-gebedskamer aan.
1. Ons het ook ’n geskenk vir jou, ’n gratis
e-tydskrif, en om dit af te laai, klik hier.
2. Skakel teen 18:45 op Zoom in vir die
volgende geleentheid:
Worship with Carina du Toit:
18:45-19:00 South African Time
Meeting ID: 852 546 8112
Passcode: 888
3. Om 19:00 is die hoofgeleentheid. Klik
op die blok hier langsaan om na die video
geneem te word.
Virtuele kuieroggend saam met Hykie Berg. ’n Donasie sal op die dag
gemaak kan word aan Bejaardesorg. Kuiergaste sal slegs op 21 Augustus
2021 om 10:00 by die geleentheid kan inskakel. Jy sal dit ongelukkig nie
later kan kyk nie. Deel gerus hierdie skakel wyd en syd.
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Geloof in ’n
tyd soos hierdie

14 Augustus
2021

Kuier saam met
Hykie Berg
21 Augustus
2021
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Lewe 101
Heleen van As
Tannie Nakki Barnard van Ons Tuis in Riviera (Pretoria) se wyse woorde
op 1 Julie 2020, toe sy haar 100ste verjaardag gevier het, was om kalm
te wees. Te midde van die onsekere omstandighede in die wêreld
tóé weens die Covid-19-krisis, was hierdie raad uiters gepas. Min het
tannie Nakki egter geweet dat sy en haar landgenote dieselfde vrees
en hartseer met haar volgende verjaardag sou moes verduur.
Om 101 te kan word, is vir seker ’n mylpaal, ’n inspirasie en vir elkeen ’n fakkel
van hoop in die tyd waarin ons ons bevind, sê Heleen van As, woordvoerder
van Ons Tuis. Om op hierdie pragtige ouderdom nog helder te wees en te kan
terugkyk op ’n gebeurtenisvolle lewe, is voorwaar ’n groot voorreg. Om te beleef
hoe jou kinders groot word, jou kleinkinders asook jou agterkleinkinders, is ’n
geskenk uit God se hand. Mag haar verjaardag almal weer opnuut herinner dat
God jou nooit alleen deur die skaduwees van die lewe sal laat loop nie.
Tannie Nakki (Anna Johanna Francia Barnard) is sedert April 2014 ’n inwoner
van Ons Tuis Riviera. Sy en haar man, Japie, was 38 jaar lank getroud en het
voorheen in Mountain View, Pretoria gewoon. Sy is geseën met drie kinders
(waarvan een oorlede is), drie kleinkinders en vyf agterkleinkinders.
Namens Ons Tuis wil ons haar
hartlik gelukwens met hierdie
besonderse mylpaal. Ons wil
vir haar dankie sê vir haar
besonderse menswees en leefstyl
wat ons daagliks herinner dat
jou lewe net vrugtevol kan wees
as dit geanker is in God. Op 101
is sy waarlik ’n inspirasie, en
haar lewe ’n voorbeeld van die
101-handleiding wat ons elkeen
behoort te hê.

Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), dr Martin Jansen van Rensburg, mev Heleen van As
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
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082 923 9439

Die opinies van rubriekskrywers weerspieël nie noodwendig die oortuigings en standpunte van Die Christelike Vrou se redaksie of die NHSV nie.
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