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Die Christelike Vrou
Dankbaar, diensbaar, geseënd   Amptelike mondstuk van die NHSVJanuarie-Februarie 2023

Leef nóú 

Die Here sal u seën en veilig hou.

Die Here sal u leer om die wendinge 
van u lewe te verstaan.

Die Here sal u dra van dag tot dag.

Met hierdie woorde het ons 
gemeentedominee, dr Piet van Staden, 
verlede Sondag se preek ingelui. Veral 
die tweede reël maak ’n besondere 
indruk op my.

Lewe is nie slegs ’n wetenskaplike 
aangeleentheid nie, maar ’n 
ambivalente, geleefde werklikheid. 
Menslike lewe bestaan nie uit ’n reeks 
opeenvolgende staccato ervarings nie, 
maar is ’n geïntegreerde verhaal van 
ervarings, persepsies en gevoelens wat in 
samehang met mekaar is en van jou die 
unieke mens maak wat jy is.

Partykeer voel dit vir ons asof ons lewe 
’n onsamehangende deurmekaarspul is. 
Ons sukkel om te verstaan waarom dinge 
met ons gebeur. Ons vra ook maar: Wat 
het ek gedoen om dit te verdien? Of ons 
raak bewus dat ons lewe onvervuld is; dat 
daar iets is wat haper aan ons bestaan; 
dat die toekoms duister is en ons bedreig. 
Wat moet ons met dié ervarings maak?

Daar ís ’n samehang. Dit is in dié God 
wat werk anderkant sien en weet. Hy 
wat siel en liggaam voor geboorte 
bymekaarbring om van elkeen van ons 
dié unieke mens te maak wat ons is. 
In hierdie vertroue moet ons elke dag 
lewe. Dan doen ons die goeie, want dit 
maak ons goed. Ons werk met ’n plan. 
Ons tref verstandige voorsorg vir ons 
lewe van elke dag. Ons investeer met 
waagmoed en vertroue, soos om te saai. 
Ons aanvaar die dinge in ons verlede as 
gegewe en hanteer die gevolge daarvan, 
want dinge is soos dit is. Ons wag nie 
heeltyd vir gunstige tekens nie, maar leef 
elke dag voluit. Ons verwonder ons aan 
ons geloof, ons verhouding met God. En 
ons doen elke dag ons deel.

Dit is waaroor die lewe gaan.

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Die kanselkleed 
(Deel 1)

Die kanselkleed wat tydens die 25-jarige bestaan 
van Gemeente Oos-Moot in 1993 die vorige kleed 

vervang het.
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In die Maart 1991-uitgawe van Konteks 
verskyn ’n kort artikel deur prof AD Pont 
oor die kanselkleed in kerke. Daarin 
word gemeld dat die kanselkleed sy 
oorsprong laat in die19de eeu het, 
hoofsaaklik vir versiering.

Prof H Stander werp heelwat meer lig op die 
gebruik van die kanselkleed en kom onder 
andere tot die volgende twee gevolgtrekkings:

	 Dit is dus duidelik dat die gebruik 
van die kanselkleed nie deel is van ons 
tradisionele kerklike erfenis nie, maar dat dit 
beslis ’n aanvaarbare gebruik in ons moderne 
kerkgeboue geword het. 

	 Die kanselkleed het met verloop 
van tyd deur ’n ontwikkelingsfase gegaan. 
Vanaf ’n Bybelteks of ’n paar woorde wat 
vertoon is, word dit ’n algemene verskynsel 
oor die laaste paar dekades om simboliese 
voorstellings te gebruik, en gaandeweg 
ontwikkel dit tot ’n kunswerk. 

Dan vervolg hy hiermee: ’n Baie goeie 
voorbeeld hiervan is die kanselkleed van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se 
Gemeente Oos-Moot (in Waverley, Pretoria) 

wat toe op Konteks se voorblad gepryk het. 
Die nuwe kanselkleed is inderdaad ’n pragtige 

kunswerk en die boodskap wat dit verbeeld, is 
treffend, suiwer en korrek.

In die September 1994-uitgawe van Konteks word verder berig 
oor die kanselkleed van Gemeente Oos-Moot. Die gedagte om as 
verjaardaggeskenk aan die gemeente ’n nuwe kanselkleed te skenk, 
het uitgegaan van Elize van Eck, voorsitter van die NHSV. Hieroor is 
lank beraadslaag met Hannes Kloppers, en met sy kundigheid en fyn 
aanvoeling het hy, na ’n reeks konsepontwerpe wat keer op keer verfyn 
is, daarin geslaag om op ’n aangrypende manier gestalte te gee aan die 
susters se versoek: Die nuwe kleed moet ’n verlengstuk wees van die 
boodskap van sy voorganger: EK IS DIE WEG. Wat die vorige kleed in 
woorde gesê het, sê die nuwe in simboolvorm.

’n Donker boog van gekapte klip stel die poort na die ewige lewe voor. 
Anderkant die poort is met fyn keuse van kleur en tekstuur ’n uitsonderlike 
voorstelling verkry van suiwer, skynende lig – die ewige teenwoordigheid 
van God. Dié lig straal deur die poort in ’n baan na die gemeente toe 
– sy seënende aanwesigheid, die lamp wat sy Woord vir ons voet is. 
Terselfdertyd is dié ligbaan, wat van naby af al helderder word namate dit 
die poort nader, die pad wat die gelowige in dankbaarheid en vertroue 
moet bewandel onderweg na die ewigheid. Heel op die voorgrond, 
sentraal en prominent, staan ’n wit kruis – simbool dat Christus die weg 
is, die opstanding en die lewe en deur wie alleen die weg na die ewige 
geluksaligheid bewandel kan word.

Die kanselkleed (Deel 1)
Ds Carel Johann de Bruin

Die 
kanselkleed wat 
met die inwyding van 
Oos-Moot se kerkgebou in 
1972 in gebruik geneem is.
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Die kanselkleed (Deel 1)

Talle susters knoop elkeen minder of meer steke om sodoende deelname 
te bevestig, maar dit is veral Hantie Pistorius, Corrie Thom, Elize Strydom, 
Joey Claassens en Esther Bester wat ongeveer sewe maande lank met 
groot toewyding en opoffering daaraan gewerk het.

Die vorige kanselkleed, wat vir 21 jaar lidmate bewus gemaak het van 
die weg na die ewige lewe, is geraam en het ’n ereplek in die westelike 
ingangsportaal van die kerkgebou. Ook hierdie kleed is deur ’n suster van 
die gemeente geweef. Ongelukkig kon nie vasgestel word wie dit was nie.

*** Erkenning aan oudl PDF (Pieter) Kok van Gemeente Oos-Moot

Daar is vele interessante en mooi kanselklede in kerke in ons 
land. Stuur gerus die storie van jou gemeente se kanselkleed na 
diechristelikevrou@gmail.com.

Vervolg

Die susters wat die reusewerk verrig het saam met Elize van Eck, Hannes Kloppers wat die kleed 
ontwerp het, en Esmé Kloppers. Van links na regs: Elize van Eck, Hantie Pistorius, Corrie Thom, 

Elize Strydom, Joey Claassens, Esther Bester, Esmé en Hannes Kloppers.

mailto:diechristelikevrou@gmail.com
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Luister na ons seniors se wyse raad
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Ek wonder hoeveel mense neem ander se raad ter harte. Dalk is daar 
meer as wat ek besef? Veral jongmense (lees: tieners!) is soms maar 
sku om te doen en te leef volgens wat ander “aanbeveel”.

Natuurlik moet ’n mens ook nie blindelings navolg wat ander sê nie. Soos 
met alles in die lewe, moet ons maar omsigtig omgaan met raad, goed 
bedoel of nie.

Iewers in die internasionale politieke sfeer is daar ’n groep wat “The 
Elders” (Die Oueres?) genoem word. Soos ek dit verstaan, is dit vorige 
of uitgetrede politieke en ander leiers wat steeds goeie bydraes op 
internasionale vlak lewer. Ondervinding en lewenswysheid kan eenvoudig 
nie gekoop word nie. Dit kan nie met ’n kort kursus vinnig aanlyn geleer 
word nie. Dit kan slegs met eie ervaring bekom word.

Op Maroela Media se blad lees ek toe ’n artikel waarin 90-jariges mildelik 
allerhande raad aan die lesers uitdeel. Eintlik is dit meer as net raad wat 
gegee word: Dis lewenswysheid wat gedeel word. Ons as jongeres kan 
gerus by ouer mense se voete gaan sit en leer.

Ek het besluit om self ’n paar gevleuelde wyshede by ouer mense te gaan 
versamel en het ruim hulp ontvang van Huis Lafras Moolman ( Facebook 
- https://www.facebook.com/Huislafrasmoolman en webblad  - https://
huislafras.co.za/ ) in Rawsonville se personeel en inwoners. Hier is hul 
wyshede:
•	 Wees spaarsamig.
•	 Gee om vir jou medemens.
•	 Wees altyd netjies.
•	 Waardeer ander mense en jou ouers.
•	 Leef elke dag asof dit jou beste dag is.
•	 Wees te alle tye vriendelik, hulpvaardig en nederig.
•	 Toon respek en glimlag met jou medemens.
•	 Leef jou droom en leef te alle tye jou beste.
•	 Oefen gereeld en eet gesond.
•	 Dank die Here gereeld vir al sy liefde en genade.
•	 Spaar terwyl jy jonk is.
•	 Hou die blinkkant bo.
•	 Moenie altyd kla nie.
•	 Behandel almal dieselfde.
•	 Om respek te kry, moet jy dit verdien.
•	 Bly positief in ’n negatiewe situasie – dan wen jy altyd.
•	 Lag.
•	 Doen partykeer daai mal ding.
•	 Doen soms goed wat jou bang maak.
•	 Versorg jou familie te alle tye.
•	 Versorg jouself – fisies, emosioneel en geestelik.
•	 Help altyd waar jy kan.
•	 Werk altyd hard.
•	 Moenie voorskriftelik wees teenoor ander nie – laat ruimte vir hoe 

elkeen sy eie lewe wil lei.

Luister na ons seniors se wyse raad
Ds Hannelie Botha

https://maroelamedia.co.za/vreemdhede/90-jariges-se-raad-aan-ons-jonges/
https://www.facebook.com/Huislafrasmoolman
https://huislafras.co.za/
https://huislafras.co.za/
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Klatergoud - of nie...?



8Die Christelike Vrou Januarie-Februarie 2023

Goud is ’n tydlose edelmetaal. Dit bestaan al duisende jare, 
en mense het verlief geraak op hierdie geel metaal.

Die lewe van goud begin as ’n rowwe element, maar dit 
verander in pragtige, tasbare items, soos halssnoere, 
ringe, munte, ensovoorts. Baie van hierdie items is tekens 

van liefde, dankbaarheid, belegging, of gewoon 
versamelstukke. Goud is veelsydig en word op 

allerhande maniere en in ontelbare style 
gebruik. Maar tye verander en style 

word “outyds”.

Baie mense het ’n laai vol ou 
juweliersware of munte en het 
hulp nodig om te besluit wat 
om met al die ou kosbaarhede 
te doen. As dit nie gebruik word 
nie, versamel dit net stof. Dit 
kan dan netsowel verkoop word, 
maar hoe weet jy of jy vir daardie 
stuk juweliersware kry wat dit 

werd is? Eerstens moet jy dalk net 
eers uitvind van watter tipe goud 

of silwer jou items gemaak is.

Die goudprys fluktueer deurlopend 
en beleef tans weer die hoë vlakke wat 

voorheen in die middel van die Covid-pandemie 
gesien is. Met sulke hoë pryse is dit dalk ’n goeie idee om tog maar te gaan 
uitvind wat jou items werd is.

As jy dus ’n paar stukke juweliersware of munte het en wil uitvind waarna 
om te kyk, is hier ’n paar nuttige wenke wat jy kan gebruik om jou items te 
ondersoek:

•	 Gebruik ’n magneet om te sien of die item magneties is. (Goud en 
silwer is nie magneties nie.)

•	 In die geval van munte, groepeer hulle op grond van hul datums. 
(Silwer munte het verskillende suiwerhede op grond van die datum 
waarop hulle uitgereik is.)

•	 Met goud, soek ’n kenmerk van die item. (Goud het gewoonlik ’n 
stempel wat die suiwerheid van die metaal aandui. Byvoorbeeld, vir 
9-karaat goud: 9ct/ 9kt/375.)

Wil jy in goud belê? Dis glad nie so moeilik as wat jy dalk dink nie. As 
mense die woord Krugerrand hoor, dink baie van hulle dat dit ’n duur 
belegging is, maar met verskillende denominasies om van te kies, het 
jy opsies om jou sak te pas: 1/10 oz, 1/4 oz, 1/2 oz en 1 oz. In 2017 is die 
Silver 1 Oz ook bekendgestel, en dit het sedertdien ’n perfekte toevoeging 
tot die Krugerrand-familie geword. Sedert 1967, toe die Krugerrand die 
eerste keer gemunt is, het hierdie belegging die wêreld se eerste Bullion-
belegging geword en ook die gewildste. ’n Min bekende feit is dat Goue 
Krugerrande ongeveer elke vyf jaar in randwaarde verdubbel. Duidelik is 
dit ’n baie stabiele beleggingsopsie.

Klatergoud - of nie...?
JP Stoffberg
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), dr Piet van Staden, ds Carel Johann de Bruin, JP Stoffberg

Taalversorging: Tessa Oppermann
Foto’s vanaf www.Pixabay.com en skrywers. 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. 

Vervolg

Klatergoud - of nie...?

Baie mense weet nie hoe om 
’n Krugerrand te waardeer of 
waarna om te kyk nie. Waarna 
moet jy dan nou kyk, as jy dalk 
’n paar Krugerrande by die 
huis het?

•	 As dit met metaal geslaan 
word (soos ’n sleutel), sal dit 
’n hoë toonhoogteklank hê 
wat talm.

•	 Kyk na die spelling op 
die muntstuk om seker 
te maak dat daar geen 
spelfoute is nie.

•	 ’n Krugerrand het baie detail 
in die illustrasies van die 
springbok en Paul Kruger op 
die voor- en agterkant.

As jy meer oor jou items 
wil leer, kan ’n betroubare 
goudhandelaar help. Hulle 
kan ’n skatting gee op grond 
van die metaalwaarde. Daar 
is ’n klein groepie handelaars 
wat geregistreer is by Rand 
Refinery, wat beteken dat 
hulle Krugerrande direk by               
die raffinadery kan koop.

Besoek gerus die            
webwerf www.mrk.co.za          
vir meer inligting.

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
http://www.mrk.co.za

