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Die Christelike Vrou
Dankbaar, diensbaar, geseënd   Amptelike mondstuk van die NHSVMaart 2023

Rosie

In ons dorpie bly ’n vrou met die naam Rosie (of soos 
’n mens dit in Engels sal sê, Rosey). Ek is nie seker 
presies wáár sy bly nie, maar partykeer bly sy op die 
stoeptrappie voor ons immer-afwesige buurman se 
vervalle houthuisie. 

(Dit is regtig waar, al klink dit dalk soos ’n storie! Ek sou 
die presiese adres en foto’s kon gee, maar ter wille van die 
privaatheid van alle partye, weerhou ek dit maar liewer.)

Een van ons buurvroue sê Rosie “hou skool” op die buurman 
se stoeptrappies, want soms is daar ’n duisternis papiere en 
lêers op die gras en lyk dit asof sy agter ’n lessenaar sit en 
papiere rondskuif.

Rosie is baie skoon en op ’n manier netjies. In die stukkie 
straat voor die afwesige buurman se eiendom, maak sy 
soms die beddings aan die kant. Sy vra gedurig by almal in 
die omgewing seep en ken beslis die verskil tussen seep 
vir die gesig, lyf en klere en sê dit ook vir jou... Die bietjie 
klere wat sy het, word gereeld gewas in die leiwaterslootjies 
van die dorp en hang dan aan enige beskikbare draad of 
heining. Haar eie lyf word ook oop en bloot in die slootjies 
gewas.

Sy moes beslis die een of ander tyd dalk ’n werk gehad 
het – dalk by ’n herwinningsfasiliteit, want sy het altyd ’n 
klomp vullis- of herwinningsakke by haar wat sy dan iewers 
sit en sorteer. Dan staan daar hier en daar hopies of sakke 
verskillende herwinbare materiaal.

Rosie is op die oog af nie gevaarlik nie en is geen bedreiging 
vir die mense van die dorp nie. Minstens nie fisies nie. Sy 
pla wel ’n paar mense en die polisie het haar al verskeie 
kere verwyder van waar sy haar ook al bevind. Elke keer 
wanneer dit gebeur, breek my hart. Eintlik breek my hart 
elke keer wanneer ek aan haar dink, want Rosie hét familie 
wat na haar kon omsien as hulle wou. Ek ken egter nie hul 
omstandighede nie, so ek kan nie oordeel nie. Wat ek wel 
weet, is dat Rosie ’n geestesversteuring het en nie gereeld 
haar medikasie neem nie. 

Daarom leef sy op straat. Wanneer sy wel haar medikasie 
neem, gaan dit blykbaar baie goed.

Ons almal wat haar “ken”, weet sy hoort nie op straat nie – sy 
is ook oop en bloot ’n teiken vir skollies. Ons almal wens 
ons kan iets aan haar situasie doen. Iemand het blykbaar al 
kontak gemaak met ’n welsynsorganisasie, maar daar kom 
so ver ek weet nog niks van hulp aan Rosie nie. Ons doen 
ook niks verder nie – bly net hoop sy kry hulp.

Ons het haar lanklaas gesien. Dalk is sy weer ’n rukkie 
by haar familie en drink sy haar medikasie. Dalk hét die 
welsynsorganisasie iets reggekry en haar in 
’n plek van veiligheid opgeneem. 

Of dalk nie...
Hannelie

https://www.nhsv.org.za/publikasies/
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Die kanselkleed 
(Deel 2)



3Die Christelike Vrou Maart 2023

Gemeente Wonderboompoort het ’n uitsonderlike kanselkleed met 
’n wonderlike storie – deur tannie Willie Coetzee geweef in die 45ste 
jaar van die gemeente. En tannie Willie kán — deur die genade van 
die Here.

Wilhelmina Lodewika Booysen is op 22 Mei 1928 gebore in die 
Machadodorpse kontrei, as enigste kind, en is in 1951 met (diaken) Dirk 
Coetzee getroud. Hulle het drie seuns (jongste is diaken), en een dogter 
by wie sy sedert Januarie 2023 woon. Sy groei op in Pretoria en woon 
Laerskool Eloffsdal by. Op 94 is sy nog op en wakker, helder en stralend 
van vreugde. Sy getuig dat die weef van die kleed vir haar ’n groot 
geestelike ervaring was en ’n voorreg om só te kan dien vir die huis van 
die Here. 

Om vir die taak gekies te word en dat dit die seën van die kerkraad gedra 
het, is steeds vir haar van innige waarde. In 1998-’99 is besluit om die 
ou kanselkleed wat met die inwyding van die nuwe kerkgebou in 1967 
in gebruik geneem is, te vervang. Die ou kleed is geraam en het steeds 
’n fokusplek links voor in die kerk – ’n goeie wenk aan gemeentes om 
so hul eie te bewaar. Ongelukkig het die eerste kleed van 1953 tot 1967 
verlore gegaan. Die huidige een is 1 m by 50 cm groot en steeds in blou 
soos die oue. 

Willie se kunstenaardogter, Louise van Stade, het drie ontwerpe aan 
die kerkraad voorgelê, en hulle kies toe die een waarvan sy sélf ook die 
meeste gehou het. Die ontwerp is by ’n gewone fotostaatwinkel tot die 
werklike grootte vergroot – vir daardie dae was dit ’n nuwigheid. Dis 
geweef op ’n reuseraam gemaak deur ’n inwoner van Emily Hobhouse-
tehuis. Tannie Willie verduidelik die simboliek: Uit ons donker tye kom die 
kruis van ons Verlosser – die Lig, blou vir die duif, die Heilige Gees. Die kerk 
is ook, vanuit die blou lug van bo-af gesien, ’n kruis.

Tannie Willie het op 16 begin werk nadat sy op Handelshoër Tegniese 
Kollege in Vermeulenstraat was. Sy was jare lank Voortrekkeroffisier by die 
Hendrik Potgieter-kinderhuis in Capital Park, en is na 15 jaar in die bestuur 
’n erelid van die Emily Hobhouse-huisbestuur. Suster Willie het op 12 
Oktober 1966 by die Wonderboompoort NHSV aangesluit, in 1972 was sy 
tesouriere, en sedert 1974 vir 18 jaar lank sekretaresse. Sy is nou die enigste 
oorlewende NHSV suster uit daardie pioniersdae. Die Coetzees was vanaf 
1964 lidmate van Wonderboompoort wat toe nog in die ou 1905-kerkie 
dienste gehou het – die einste gebou wat tans die SP Engelbrecht-museum 
huisves. Juis daar word die groot, oorspronklike, ingekleurde vergroting 
waarvandaan sy geweef 
het, tans bewaar. 

Haar kunstalent 
kom as geskenk 
van die Here. Sy het 
deursettingsvermoë, 
is ’n plannemaker 
en ’n vrou wat kán. 
Omdat die sagtheid 
van die Gees haar in 
nuwe lig by die kruis 
begenadig het. Mag 
elke kerkganger dit ook 
sien en beleef.

Die kanselkleed (Deel 2)
Ds Carel Johann de Bruin

Tannie Willie Coetzee en 
haar dogter, Louise van Stade.
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PANTONE 18-1750
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Viva Magenta, die Pantone-kleur van die jaar vir 2023 en wat deur 
Pantone beskryf word as ’n genuanseerde karmosynrooi skakering wat 
’n balans tussen warm en koel bied, is die presiese spatseltjie kleur wat 
jou huis hierdie jaar benodig. 

Hierdie opwindende kleur vibreer met krag. Dit is ’n skakering wat in die 
natuur gewortel is, stam van die rooi familie af en versinnebeeld nuwe krag. 
Viva Magenta is dapper en vreesloos, ’n polsende kleur wie se uitbundigheid 
vertel van vreugdevolle en optimistiese viering. Dit is kragtig en bemagtigend. 
Dit is ’n geanimeerde rooi wat verlustig in pure vreugde, wat eksperimentering 
en selfuitdrukking sonder beperking aanmoedig, ’n elektrifiserende en ’n 
grenslose skakering wat as ’n uitstaande stelling manifesteer. PANTONE 
18-1750 Viva Magenta verwelkom enigiemand met dieselfde lewenslus en 
rebelse gees. Dit is ’n kleur wat vermetel is, vol geestigheid en alles insluit.

In hierdie era van tegnologie, soek ons inspirasie uit die natuur en die 
outentieke. PANTONE 18-1750 Viva Magenta is geïnspireer deur die rooi 
van cochenille, een van die kosbaarste kleurstowwe wat aan die natuurlike 
kleurstoffamilie behoort, asook een van die sterkste en helderste wat die 
wêreld ken. Omdat PANTONE 18-1750 Viva Magenta inspirasie uit die natuur 
put, versterk dit ons gees en help om ons innerlike krag op te bou.

Watter ongelooflike manier om ’n kleur te beskryf! Leatrice Eiseman, 
uitvoerende direkteur van die Pantone Kleurinstituut, dig aan hierdie 
spesifieke kleur menslike eienskappe toe. Toe ek die eerste keer die 
beskrywing lees, het dit dadelik vir my geklink asof hierdie persoon ’n 
paar van die vele fasette van vrouwees beskryf! En die feit dat hierdie 
kleur so naby aan een van die NHSV se korporatiewe kleure lyk, het my 
dadelik laat besluit om iets daarvan met ons lesers te deel. 

’n Klein bietjie tegniese inligting: Volgens die RGB-model bevat hierdie 
kleur hoofsaaklik rooi skakerings – die Viva Magenta RGB-waarde is dus 
190, 52, 85. RGB staan vir Red, Green, Blue en is die model wat gebruik 
word om die kleure van lig te beskryf. Met ander woorde (en dit is hoe 
dit in fotografieklas verduidelik is – gaan toets dit gerus!), as ’n mens ’n 
rooi, ’n groen en ’n blou lig op een spesifieke plek bo-oor mekaar skyn, 
gaan daardie kol wit wees. Hierdie is dus die model wat gebruik word vir 
elektronika, soos TV’s en rekenaars. 

In die drukkersbedryf word weer met CMYK gewerk: Cyan, Magenta, 
Yellow, Key/Black. Daarom het die ink wat jy vir jou kleurdrukker moet 
gebruik, hierdie vier verskillende houertjies. As jy ’n publikasie in volkleur 
laat druk, word SLEGS hierdie vier kleure gebruik. Die verskillende 
kombinasies van hierdie kleure vorm al die kleure wat gedruk word. 
Ongelooflik, nè! Wanneer die publikasie gedruk word (nie op jou 
tuisdrukker nie), word dieselfde papier vier keer deur die drukkers gevoer 
en elk van die vier kleure word op sy eie gedruk. Daarom gebeur dit soms 
dat ’n mens in ’n koerant of ander publikasie sien dat letters of foto’s of 
grafika ’n bietjie uit fokus lyk – dit is wanneer daardie spesifieke area nie 
mooi oormekaar gedruk is nie. Viva Magenta se CMYK-waardes is 20,34 / 
93,18 / 56,33 / 5,15.

Die hekskode (hex code) vir Viva Magenta is #BE3455. ’n Hekskleurkode 
is ’n ses-simbool-kode wat uit tot drie twee-simbool-elemente bestaan. 
Elkeen van die twee-simbool-elemente druk ’n kleurwaarde van 0 tot 255 
uit. Die kode word geskryf deur ’n formule te gebruik wat elke waarde in 
’n unieke twee-syfer alfanumeriese kode verander. Byvoorbeeld, die RGB-
kode (190, 52, 85) is #BE3455. Maar waarvoor word die hekskode gebruik? 
Dit is ’n stelsel wat in HTML, CSS en SVG gebruik word – rekenaartale. Elke 

PANTONE 18-1750
Ds Hannelie Botha en ander
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Vervolg

hekskode verwys na ’n baie spesifieke kleur en maak dit vir twee persone 
moontlik om op presies dieselfde bladsy te wees oor die presiese ligblou 
(of watter ander kleur ook al) waarna verwys word.

Hoe kan jy PANTONE 18-1750 in jou huis gebruik?

Maelyn Lagman sê: Die kleurgode het gepraat en die “Dit”-kleur van 2023 
is Viva Magenta 18-1750. Of vir die web-ontwerpers daarbuite: #BE3455. Dit 
bestaan iewers tussen die kleure rooi en pienk maar met ’n bietjie meer flair  
en uitspattigheid. 

Deur die jare het Pantone se jaarlikse keuse menige huiseienaar se 
huisversiering-tema beïnvloed, en met goeie rede. Hulle weet wat hulle doen. 
Maar om hierdie ryk rooi skoonheid in jou nederige woning te meng, lyk dalk 
moeilik. Dis waar ons inkom: ’n kolletjie kleur, ’n tikkie drama. Een van die 
belangrikste dinge wat jy kan doen om hierdie lewendige skakering van rooi 
in jou huis te inkorporeer, is deur aksentmeubels in verskillende ruimtes by te 
voeg om ’n visuele balans in ’n kamer te skep. Hier is ’n paar idees:

https://ohmyhome.com/en-sg/blog/how-to-use-the-pantone-
color-of-the-year-2023-viva-magenta-in-your-home-a-moodboard-
guide/#:~:text=Viva%20Magenta%2C%20described%20by%20Pantone,h-
ouse%20needs%20this%20new%20year.

Magenta is daardie kleur wat jou laat wonder of dit nou pienkerig-
rooierig-perserig of selfs mauvish-crimson is. Raak bewus van al die 
spatsels Magenta wat in jou onmiddellike omgewing na vore spring.   
Gaan leef dapper, vreesloos en uitbundig!

PANTONE 18-1750
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Lééf die liefde!
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AAN ALLE VROUELIDMATE VAN DIE NHKA 

Geagte Dames 

Die NHSV Hoofbestuur groet u en vertrou dat dit met u almal goed gaan. 
Die volgende sake word onder u aandag gebring en ons versoek dat u 
asseblief die datums sal deurgee in u gemeentes: 

1.  49STE NASIONALE NHSV KONGRES: 23, 24 & 25 JUNIE 2023

 LÉÉF DIE LIEFDE – Laat julle lig so voor die mense skyn… (Matt 5: 16, AFR83) 

Die 49ste Nasionale NHSV Kongres vind plaas op DV 23, 24 & 25 Junie 2023. 
Die openingsaand vind plaas te Gemeente Montana, hv Jan Bantjies- en 
Azanzastraat, Montana. 

Die Kongres vind plaas te Batter Boys Village, Jeugdstraat 32, Montana, Pretoria.

1.1    OPROEP 

Die volgende persone word hiermee opgeroep na die 49ste Nasionale NHSV 
Kongres: 

LEDE MET STEMREG 
•	 Die erepresident. 
•	 Erelede van die NHSV. 
•	 Die predikantsvroue wat deur hul onderskeie takke afgevaardig is. 
•	 Voorsitters van takke wat nie predikantsvroue is nie. 
•	 Vrouepredikante van die Kerk wat deur hul onderskeie takke 

afgevaardig is. 
•	 Die vroue van beroepafwagtende predikante en proponente, 

eggenotes van emeriti en weduwees van predikante, indien dit deur 
hul takke aangedui word dat hulle betrokke is by die werksaamhede 
van die tak. 

•	 Afgevaardigdes van rustende takke. 
•	 Hoogstens twee afgevaardigdes van elke tak. 

LEDE MET ADVISERENDE STEM 
•	 Alle belangstellende vrouelidmate wat as waarnemers die Nasionale 

Kongres wil bywoon. 
•	 Sekretaris: Kommissie van die AKV, of sy verteenwoordiger. 
•	 ’n Verteenwoordiger van die Moderamen. 
•	 Die voorsitter van die Algemene Diakensvergadering, of sy/haar 

verteenwoordiger. 
•	 Voorsitters van ander diensorgane van die Kerk, of hul 

verteenwoordigers. 
•	 Daar is geen beperking op die aantal dames per gemeente wat die 

Kongres wil bywoon nie. 

1.1.1 SITTINGSURE 

Die Nasionale NHSV Kongres neem DV op Vrydag 23 Junie 2023 om 17:45 ’n 
aanvang en duur tot Sondag 25 Junie 2023 om 11:30. Registrasie vind plaas 
op Vrydag 23 Junie van 16:00 tot 17:00 te Gemeente Montana, Pretoria. 

1.1.2  GELOOFSBRIEF 

Vra asseblief ’n geloofsbrief aan, voltooi volledig en stuur tesame met 

Lééf die liefde!
Wilna Koekemoer NHSV Hoofbestuur
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Medewerkers aan hierdie uitgawe:
Ds Hannelie Botha (redakteur), ds Carel Johann de Bruin, mev Wilna Koekemoer

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

Lééf die liefde!

u besprekingsvorm en bewys van betaling terug na die NHSV kantoor 
per e-pos: admin@nhsv.org.za. U dokumente moet die kantoor voor of 
op 15 Mei 2023 bereik. Bring asseblief die oorspronklike, getekende 
geloofsbrief saam na die Kongres. 

1.1.3  KONGRESFOOIE 

•	 Kongresfooie beloop R920 per persoon vir alle Kongresgangers 
insluitend waarnemers van takke. 

•	 Vroue van emeriti en predikanteweduwees kan die Kongres gratis, as 
waarnemers, bywoon mits hulle nie deur hul takke as lede met stemreg 
afgevaardig is nie. 

•	 Bankbesonderhede kan op die besprekingsvorm gevind word. 
Kongresfooie word gebruik vir onder andere Kongresboeke, sprekers 
en kunstenaars, middag- en aandetes, tee, huur van perseel, en 
administrasiekoste. 

1.2  DOKUMENTE VIR DIE ARGIEFBEWAARPLEK 

Alle NHSV takke word versoek om dokumente vir bewaring by die Argief 
van die NHKA saam te bring na die Kongres. Vir riglyne rondom dokumente 
wat bewaar moet word, klik asseblief hier vir die skakel na die webblad van 
die NHKA.

1.3  VERBLYF 

Kongresgangers kan van gastehuise en ander verblyf in die omgewing 
van Montana gebruik maak. Kyk gerus ook op www.lekkeslaap.co.za of 
www.airbnb.com se webblaaie vir volledige inligting in verband met 
akkommodasie. Daar is ’n keuse van gastehuise, bed en ontbyt, hotelle, 
selfsorgeenhede, ensovoorts. Kongresgangers is self verantwoordelik  vir 
verblyfreëlings. 

Ons sien daarna uit om u te ontvang by die Nasionale NHSV Kongres! 

NHSV groete 

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
mailto:admin@nhsv.org.za
https://nhka.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-Riglyne-vir-die-bewaring-van-argiewe-2.pdf
http://www.lekkeslaap.co.za
http://www.airbnb.com

