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Tydskrifte en blaaie in 2014 onder druk 

Tydskrifte en koerante is oral onder 

geweldige druk. Sommiges kan nie die mas 

meer opkom nie, ander is deels elektronies 

en probeer altwee balle in die lug hou.  In 

gemeentes en die kerkverband kry tydskrifte 

ook al hoe swaarder. Die toegang tot en 

ontwikkeling van die elektroniese media in 

alle vorme het die oordra van nuus en 

inligting die laaste 15 jaar drasties verander. 

Ons kan waarskynlik nou nog nie eers pyl hoe 

ingrypend dit is nie.  

Die toegang tot inligting het vergemaklik. 

Wat vroeër (so onlangs soos 20 jaar gelede) 

bv net in ‘n boek was wat gesoek moes word, 

is nou dikwels op ‘n skerm leesbaar. Dit 

beteken daar is meer mediums om inligting 

oor te dra (audio-visueel). Dit beteken tekste 

het in die algemeen korter geword, en meer 

visueel.  

Beteken dit daarom word beter en meér 

gelees ? Miskien, dit is nogtans debateerbaar. 

Miskien word meer  gekyk na teks, sou dit 

ook aandagtige lees wees? Ons kan onsself 

toets. Oor leesgewoontes, die gebrek daar-

aan, behoeftes wat bestaan ens. kan daar 

baie lank gesels word.   

Tans is daar in die gemeente twee vorme van 

geskrewe kommunikasie wat deur die 

Kerkraad goedgekeur is: ‘n weeklikse 

kennisgewingsblad- Die Krugertjie. Dit word 

ook per e-pos versprei.  Daar was tweedens 

die laaste 15 jaar ook ‘n kwartaalblad in 

papiervorm. Sedert onlangs ook elektronies 

via die webwerf beskikbaar. Die Kwarteltjie 

se doel was altyd om meer as kennisgewings 

te deel. Dit bevat meer omvattende stukke 

en gee aandag aan temas. ‘n Gekibbel tussen 

liefhebbers van papier/harde kopie enersyds 

en aanlyn/digitaal kan eindeloos voortduur. 

Die vraag bly egter dit: bereik dit sy doel 

onder lidmate ? Neem lesers kennis van 

inhoud. Verryk dit ons, voel ons armer sonder 

dit. Of laat dit ons net koud.   

Hierbo is verwys na die vinnig veranderende 

mediawêreld waarvan elkeen sy eie ervarings 

het. Dit beteken dat daar meer verandering 

die laaste 15 jaar was in ons mediabelewenis 

as in die 30 jaar voor dit. Die inhoud kan heen 

en weer bespreek word. Dit het sy eie plek.  

 

KWARTELTJIE IN VOËLVLUG, 1999-2004 

15 JAAR KWARTELTJIE... 

Nándor Sarkady, Redakteur 

Hierdie uitgawe staan stil by die feit dat die kwartaalblad 15 jaar bestaan. Die oordenking van 

ds. Venter is ‘n gepaste woord wat ondermeer verwys na die herkoms van die naam en wat dit 

kan beteken in ons tyd. 
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In 2014 word dus op twee fronte gekyk 

na iets soos ‘n gemeenteblad. In watter 

medium(s) bied ons inligting aan (harde 

kopie en elektronies), wat is die inhoud en 

dalk die moeilikste – hoe kry ons mense om 

dit te lees. 

 

In die Gereformeerde Kerkverband en ander 

kerke is dit ook ‘n uitdaging. Die Kerkblad is 

steeds daar saam met ander tydskrifte. Daar 

is ook webwerwe, Facebook en die Internet. 

Daar was 15 jaar gelede ook blaaie soos Die 

Kerkpad en Waarheid en Dwaling.  Van dit het 

opgehou bestaan, van dit is in ander vorms 

digitaal oorgeneem. Daar is m.i. dalk ‘n nuwe 

en vars ‘n saak uit te maak vir die 

voortbestaan van gedrukte media, teen die 

alledaagse ekonomiese realiteite en tydsgees 

in.  Daaroor hoop kan ons in 2015 dalk bietjie 

nadink binne ‘n gemeentelike kultuur. 

Onthou die vraag wat ons lees en hoe bly 

egter bestaan. Wat is die impak in ‘n wêreld 

wat vinnige antwoorde soek? Is dit goed 

genoeg om te sê wat ek nie op my skerm kan 

lees nie is nie vir my die moeite werd nie. 

Bring die aandrang van die digitale era ons 

nie ook daarby uit om in die gejaagde wêreld  

stil te word en werklik op te neem, en 

inligting in konteks te plaas nie. Met konteks 

kan ‘n enkele voorbeeld dit verduidelik. As ek 

‘n psalmvers lees en ‘n strofe sing en my lewe 

lank net daardie dele op ‘n skerm sien – 

verstaan ek nog die konteks dat daar 10 

ander strofes in die gedig mag wees? Toets 

dit ‘n bietjie onder tieners. In kerklike en 

geloofstaal anders gesê : inligting en kennis is 

‘n gawe wat duisende in kontak met die 

Woord bring. Die Woord is egter in die eerste 

plek ‘n Persoon (Sien Johannes 1). Bring 

massas inligting waarmee ons oorspoel word 

ons noodwendig in ‘n hegter verhouding met 

die Woord- onse Here Jesus Christus, die 

Koning van die Kerk ? Ons beweer dit is die 

doel van christene wat elektronika in die 

hand vat. Sommiges onder ons is dalk 

skeptiser as ander oor die baie inligting 

waarmee ons gebombardeer word. Mense 

verskil, gemeentes verskil, dit het ons in 

praktyk ondervind, en daaroor praat die 

GKSA tans heelwat. Praat en dink Christene 

in die algemeen genoeg oor die inligtings-

rewolusie wat ons lewens verander ?  

Waaroor is daar in die Kwarteltjie geskryf 

die laaste 15 jaar 

Die inhoud van die Kwarteltjie die afgelope 

15 jaar gee ‘n fassinerende beeld van wat die 

gemeente, predikante en redakteurs besig 

gehou het. Onderstaande is ‘n persoonlike 

indruk van die huidige redakteur en sekerlik 

subjektief. Daar is temas wat kom en gaan. 

Sommige bly lank talm. Ander word nooit 

bespreek nie.  

 

So oorsig gee ‘n kykie in die wat leef in 

‘n gemeente se geestelike geheue. Dit is in 

die kerkverband ook so. Blaai deur ‘n tydskrif 

van 50 jaar gelede en kyk waarmee het 

lidmate hulle geestelik besiggehou. ‘n 

Gemeentegeskiedenis wys dit ook uit. Dit is 

drade wat deurlopend is, of afwesig. Dit skets 

ook die kerklike kultuur waarbinne ons leef. 

Kerkverbande verskil – daar is klemverskille.  

 

Rubrieke soos preeksketse en Bybelstudies, 

attestate, beroepenuus, finansiële oorsigte, 

lidmaatstatistiek en stortingsverslae was 

deurgaans gewild. Die Rubriek “Van die 

Kerkraadstafel” is meestal deur die skriba, 

oudl AS du Plessis hiervoor gebruik. Rubrieke 
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  oor lidmate en veral die ontstaan van ‘n 

Suidkus wyk het heelwat aandag gekry. 

Opvallend is dat herinneringe oor lidmate 

wat oorlede is in die beginjare beskryf is. Dit 

het eintlik gestop. Is daar ‘n rede voor ?  

Temas wat dikwels voorkom is: die gespanne 

verhoudinge in die GKSA na 1999, Christelike 

Onderwys in al sy vorme, breedvoerige 

besprekings oor die vrou in die amp en die 

kerk, die gemeente se betrokkenheid by 

sending in Zambië. Daar was ook temas soos 

die psalmomdigting (2001) en besprekings 

oor Bybelvertaling wat dikwels bespreek is, 

die inligting daaroor het mettertyd 

afgeneem. Etiese temas wat uitstaan is veral 

rondom verassings (die mees onlangse in 

2010), die doodstraf, selfmoord (Mei 2007), 

lotery.  

Met reëlmaat was daar artikels oor 

kerkgeskiedenis: (die Waldense in Febr 2001 

is dalk een van die interessantstes). Die 

herdenking van die 150 jarige bestaan van die 

gemeente en die toeganklikmaking van die 

begrafplaas by Leeuwfontein is goed 

gedokumenteer.  Af en toe was daar bydraes 

oor die susters se werksaamhede. Daar was 

in enkele uitgawes gedigte, bv Herfs en ‘n 

Gebed is ‘n leer van God in Nov 2007. 

Ingestuur deur ‘n onbekende. Vir enkeles is 

die digter seker bekend. Enkele artikels het 

oor die gereformeerde kerkreg gehandel en 

is meestal deur prof Spoelstra geskryf. 

Watter temas is opvallend afwesig: (onthou 

hierdie is saamgestel met baie uitgawes nie 

beskikbaar. Dit is ook nie ‘n waardeoordeel 

nie, maar ‘n waarneming!): Bydraes oor en 

van die jeug in die gemeente en jonger 

lidmate, afgesien van inligting oor Pres 

Krugerkinderhuis. Daar is selde inligting in 

artikels oor die werk van barmhartigheid 

binne en buite die gemeente. Baie min oor 

die sosio-maatskaplike omgewing van die 

gemeentes, maw in watter omstandighede 

bestaan die gemeente in die stad.  Redelik 

min algemene inligting uit Klassisverband, 

behalwe waar dit die gemeente direk geraak 

het in bepaalde verhoudingsaangeleenthede. 

Oor die kom en gaan artikels- aktueel in die 

tyd waarin dit geskryf is.  Mens vra wie 

onthou nog.. ? die debatte oor Harry Potter 

(Febr 2006), die Toronto Blessing (2007), ‘n 

aantal artikels oor die Rhema kerk.  

Bepaalde gebeurtenisse soos die emeritaat 

van ds HT de Villiers is in ‘n uitgawe met 

kleurfoto’s toegelig (Aug 2009). Dit was een 

van die eerste uitgawes waar kleur gebruik is. 

Die ontvangs en intrede van ds PJ Venter is in 

Febr 2009 ook deeglik geboekstaaf. Dit is 

goed dat die intreepreek uit Matt 10: 1-16 

daarin opgeneem is.  

Die skrywers aan die blad het heelwat 

gewissel. Ds. Hennie de Villiers het duidelik in 

Die Redaksie sou baie graag die ontbrekende dele in die kerkkantoor wou aanvul. Sr Amanda 

Rheeder het ‘n lys saamgestel van ontbrekende dele. Indien u kan aanvul hierop sal ons bly 

wees. Ontbrekende dele kan asseblief direk by die kerkkantoor ingehandig word. 

Ontbrekende dele: 

Aug 1999, Mei en Nov 2000, Feb, Mei en Aug 2001, hele 2002, Feb, Mei en Nov 2003, Aug 

2004, Feb en Mei 2012, Feb, Aug en Nov 2013. 
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die beginjare (ongeveer 1999-2007) ‘n 

vormende invloed gehad en heelwat artikels 

en rubrieke self behartig. Daarna (2008) het 

br Pieter van der Dussen (sr) se vaardige pen 

duidelik geword. Tientalle baie deeglike 

artikels het uit sy pen gevloei, te veel om te 

noem.  Teen 2012 was br Pieter van der 

Dussen (jr) die redakteur. Dit is ook hier 

passend om alle vorige redakteurs en mede-

werkers te bedank vir die onbaatsugtige en 

harde werk om so uitgawe telkens die lig te 

laat sien. Dit lyk so maklik, maar dit is nie. 

Die mees ernstigste en gewigtigste uitgawe 

van die Kwarteltjie was in November 2007, 

Jaargang 7 nr 4. Die uitgawe met die blou 

buiteblad het 53 bladsye beloop. 

Dit is die uitgawe waarin die Kerkraad die 

doleansieverklaring op bladsye 7-17 bespreek 

wat op 4 November 2007 uitgereik is en die 

toevoeging van (dolerend) agter die 

gemeente se naam. Die hele jaar 2007 het in 

die teken gestaan van die gebeure rondom 

Doleansie. Die herlees van hierdie uitgawe 

was besonder insiggewend . In die gees van 

hierdie oorsigartikel word nie inhoudelik 

verder hierop ingegaan nie. In die 

kerkkantoor is nog afskrifte van die uitgawe. 

Die voorkoms van die Kwarteltjie 

In die soektog hierna was die ontdekking dat 

die Kwarteltjie nie naasteby volledig is nie. 

Onder vorige redakteurs is al gesoek en 

enkele deeltjies is opgespoor. So het br 

Andries du Plessis die heel eerste twee 

uitgawes kon byvoeg. Dit is juis by hierdie 

deel wat mens begin.  

Die eerste uitgawe was ook in A5 formaat, in 

Mei 1999. Dit het 24 bladsye bestaan op wit 

papier. Geen kleur nie. Daar was wel swart-

wit foto’s in. Die oordenking is deur ds 

Mulder behartig en het gekom uit Exodus 16: 

13. Sr. Doddie Boer was deel van die redaksie 

en daar was ‘n In Memoriam van oor oudl 

Johan Vermaak en sr Viva Kruger. Daar was 

‘n briewekolom, wat vinnig verdwyn het. So 

kan elke uitgawe wat beskikbaar is ander 

interessanthede oplewer.    

Die omvang het teen 2008-2012 gegroei tot 

ongeveer 50-60 bladsye.  Vanaf ongeveer 

2004 is meestal van gekleurde omslae 

gebruik gemaak wat jaarliks van kleur 

gewissel het. Die afbeelding van die 

kwarteltjie as voël, was vanaf die eerste 

uitgawe in een of ander vorm op die 

voorblad. Die oplaag van die Kwarteltjie sou 

deur die jare gewissel het, dit blyk natuurlik 

nie uit die inhoud nie. Die aanwending van ‘n 

voorwoord/redaksioneel het in die loop van 

die jare ook gewissel. 
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Waarom het ons as gemeente hierdie 

besondere voëltjie wat al vir 15 jaar ons huise 

kan binnevlieg... Die Kwarteltjie.  Elke 

kwartaal dan kom lê sy haar paar eiertjies in 

ons harte, sy sukkel soms om na al die 

gebroei haar vere reggeskud te kry... Sy het 

Israel in die woestyn gevoed, in oorvloed, 

Israel is deur haar ’n groot deel van hulle lewe 

dankbaar.  Sy lyk dalk nou nie na ’n groot en 

besondere voël soos ’n arend nie, ja  dit is nie 

’n  besondere goeie vlieër  nie, maar dat dit 

vinnig kan opstyg as daar gevaar dreig om 

dan gou weer elders te lande te kom en dan 

vinnig weg te hardloop, ja tussen ’n  bietjie 

gras kan dit so goed wegkruip, hulle 

kamoeflering is van die beste.   

 

Wanneer die gebeure in Eksodus 16 tot ons 

kom dan lees ons die éérste  keer in die Bybel 

van kwartels.   God het vir Israel in die woes-

tyn mildelik en onmiddellik met hierdie 

voëltjies gevoed.  Dit was hulle proteïene, die 

manna (brood) was hulle stysel.  God weet 

hoe nodig die liggaam beide het.  God het vir 

sy volk op ’n besondere wyse elke dag ’n tafel 

in die woestyn gedek.   

 

God gee nie sy kinders sprinkane om te eet 

nie, maar kwartels (voëls uit dieselfde familie

- patryse, fisante) het ’n feesmaal aangelê.  

Dit was die aande se kos, oggende was die 

manna die dag se kos.  Ons kan ons indink die 

swerms wat net daar kom neersak het, so dig 

saamgepak, hulle was maklik om te vang.  In 

Numeri 11:31-32  lees ons van die verskriklike 

oorvloed wat saamgekom het.  Hulle lê twee 

el bokant die grond. Ons lees van voëls wat 

meer as 1 m dik gelê het!    

God gee die goeie in die lewe, meer as net dit 

wat noodsaaklik is, God wil dat daar ook 

LANK LEWE DIÉ KWARTELTJIE  

MAG HAAR VLERKE SPREI EN NET STERKER WORD 

15 JAAR KWARTELTJIE... 

Ds Petrus Venter 

Eksodus 16:13 

En in die aand het daar kwartels opgekom en 

die laer oordek. En in die môre was daar ‘n 

doulaag rondom die laer.   

 

Jesaja 38:5- 

Gaan sê vir Hiskía: So spreek die HERE, die 

God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed 

gehoor, jou trane gesien; kyk, Ek sal vyftien 

jaar by jou dae byvoeg, 

In Nederlands praat hulle van kwakkelen… Engels 

quailes...Duits wachteln ...Frans cailes...  in Hebreeus 

selav- woord het etimologies verband met “sluggishness”-

traagheid- kan moeilik wegkom. 

El kom van elmboog, waar dit verband hou met ’n maklike 

meet proses – die lengte van jou elmboog tot by punt van 

jou vingers.  Gewoonlik in koers van net so onder 70cm. 
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vreugde in wat goed is, moet wees.  Ps. 

104:28 kan ons hierby lees- 

 U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; 

U maak u hand oop, hulle word 

versadig met die goeie.  

Dit sluit natuurlik aan by net die volgende 

Psalms- Ps. 104:40   

Hulle het gebid: toe laat Hy kwartels 

kom; en Hy het hulle versadig met 

hemelbrood.   

(Vandag se Nagmaal sluit direk hierby aan...)   

 

Vir baie jare het God hierdie kwarteltjies Is-

rael se lewens laat invlieg.... God voorsien 

vanuit die lug, die kwarteltjies kom uit die lug 

en val op die grond, God voorsien ook van 

onder, die dou van die nag wat op die aarde 

uitslaan, maar dan is dit nie maar net dou nie, 

dit was MANNA...manhu...WAT IS DIT  (Wat 

se snaakse ding is dit...) is die direkte 

betekenis hiervan. Dit wat Israel se vraag was 

dit word dan sommer die nuwe naam vir wat 

dit is.. DIT WAS MANNA vir hulle.   Ons is 

egter steeds by die Kwarteltjie.   

 

LANK LEWE DIE KWARTELTJIE!  

God het vir Israel baie lank (baie langer as 15 

jaar!) van manna en kwartels voorsien, vir ons 

vandag wil ons glo dat God het voorsien dat 

hierdie gemeente al vir 15 jaar hierdie 

gemeenteblad in u hande hou wat ons ook 

ons Kwarteltjie noem.  15 jaar is in enige 

mens se lewe nie baie lank nie, maar ook nie 

baie kort nie.  15 jaar is eintlik ’n 

merkwaardige tyd.  Op geen manier gaan 15 

jaar in ’n mens se lewe ongesiens verby nie.  

Elke een wat hier lees sal in sy lewe van die 

afgelope 15 jaar iets kan uithaal wat hy nooit 

sal vergeet nie.  Dit kan iets baie groot wees, 

iets ongewoon wees, iets ingrypend 

dramaties wees. 15 jaar het die manier om sy 

merk te laat. ’n Kind 15 jaar oud word nou 

amper groot, maar is nog glad nie groot nie, 

nog 15 jaar by dan is dieselfde kind skielik 30 

jaar oud (sterk en weet meeste wat hulle wil 

doen)  en wanneer nog 15 jaar bykom dan is 

ons 45... 45 is die helfte van die meeste 

mense se lewens verby.  Min mense word 

45X2 jaar oud (15X6). As mens kom by 15X7 

(die volheidsgetal 7) dan ken ek niemand wat 

hierdie volheid op aarde kon belewe nie, dit 

moet vir ’n gelowige ’n hemelse belewenis 

wees.    

 

MAG HAAR VLERKE SPREI EN NET STER-

KER WORD 

Ons Kwarteltjie 15 jaar oud, 15 jaar is verby, 

ja eenmaal vir ’n koning was 15 jaar ook ’n 

besondere getal.  Ons lees van Hiskia waar 

die Here vir hom sê -  ....   

Ek het jou gebed gehoor, jou trane 

gesien; kyk, Ek sal vyftien jaar by jou 

dae byvoeg.   

Hiskia was ’n besondere koning, die 12 de 

koning van Juda.  Hy het koning geword toe 

dinge in Israel baie sleg was. Hy was inder-

daad ’n Bybelse hervormer.  Sy onmiddelike 

gelyke was daar nie, hy was een wat geglo 

het my vertroue op die Here moet my rig en 

lei.  Iemand van moed en durf wat nie na ge-

wildheid onder mense gesmag het nie, hy wil 

God eer, die enigste ware God.  So vaardig hy 

in 2 Kron. 29:10 ’n proklamasie uit, veral 

teenoor die Leviete en die priesters dat hulle 

moet weet waar hulle met Hiskia staan.  

Israel moet werklik leer wat dit beteken om 

te sê die God van Israel is onse God...  

 

Ja, met hierdie dinge ingedagte wil ek dit 

waag om te sê dit is hoe ons volgende 15 jaar 

aan die hand van die Kwarteltjie ook moet 

lyk.  Dinge wat Hiskia in sy koninklike lewe 
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  vooropgestel het, moet hierdie blad ook 

koninklik maak. Dit moet staan in diens van 

ons Koning, Jesus Christus, die enigste 

Koning van die Kerk.  Ook ons Koning in 

hierdie gemeente.  Hiskia stel godsdiens 

voorop, niks anders nie. 2 Kron. 29:35 staan 

daar-  

So is dan die diens in die huis van die 

HERE gereël...   

 

Die Kwarteltjie moet in ons diens aan God 

wat eerste moet wees ons help om God se 

diens te reël.  Diens in die huis van die Here 

vereis altyd reëlings, dit hou nooit op nie. 

Mag die Kwarteltjie ons die volgende 15 jaar 

al meer daarmee help.   

 
Die Kwarteltjie moet ruim van hart wees. 

Hiskia was so ’n koning.  2 Kron. 30:8 sê 

Hiskia...gee aan die Here die hand.  Wie sy 

geloof net vir homself hou is baie inhalig om 

die minste te sê!  Geloof moet altyd van so ’n 

aard wees dat dit ’n aangename geur moet 

uitdra (vgl 2 Kor. 2:15), dit moet as’t ware ’n 

sfeer daarrondom skep. Geen mens lewe net 

vir homself nie.  Wanneer die tempel herstel 

was dan het Hiskia sy hand aan die Here wou 

gee dat die heil van die volk in die Paasfees 

weer reg moet kom, die Paasfees moet weer 

reg gevier word.  Hy worstel met die dinge 

wat verkeerd is en wil die slegte dinge uitban.  

Hy wil opnuut die volk weer aan die Wet van 

die Here bind. As ons Kwarteltjie die 

volgende 15 jaar iets hiervan kan weerspieël, 

dat ons praat oor verkeerde dinge, ons praat 

openhartig oor ons pligte,  ons uitdagings, 

ons wil werklik die Wet in die evangelie lees 

en nakom dan kan ons weereens sê – LANK 

LEWE DIE KWARTELTJIE.   

 

 

Hiskia was ’n deurtastende koning.    2 Kron. 

31:20-21-  

En so het Jehiskía in die hele Juda 

gedoen: hy het gedoen wat goed en reg 

en trou was voor die aangesig van die 

HERE sy God.  En in elke werk wat hy 

begin het insake die diens van die huis 

van God en insake die wet en die gebod 

om sy God te soek, het hy met sy hele 

hart gehandel en voorspoed gehad.  

 

Ja, ons kan drie hoofstukke (hfst. 29-31) in 2 

Kronieke lees hoe die Kronieke skrywer in 

hierdie lang hoofstukke kon aangaan en 

aangaan met die mooi dinge wat Hiskia laat 

gebeur het.  Hoekom is die skrywer so 

breedvoerig, mag iemand dalk vra?!  Om 

hierin iets aan te dui dat Hiskia na ’n saak 

wou deurtas.  Maatreëls wat ingevoer was, 

was nie om homself te verryk nie, maar om 

die welvaart van almal te soek.    Dinge moet 

nie gedoen word en dan halfpad gelos word 

nie. Hoe maklik gebeur dit met elkeen van 

ons.  Hiskia het almal saam met hom wou 

neem en het werklik ook almal se 

samewerking nodig gehad.  Mag die 

Kwarteltjie ook so ’n deurtastende toekoms 

tegemoetgaan.   

 

Hiskia het egter nie maanskyn en rose in sy 

lewe gehad nie, al was daar nou so baie mooi 

dinge oor hom gesê. Ja, een kommentaar stel 

dit dat hy was van die swaar beproefste 

kinders van God!  Die edelste stene word baie 

keer die meeste geslyp!  So werk God.  Hoe 

ernstig het hy nie siek geword nie. In Jesaja, 

ja merkwaardig tussen die profete lees ons 

ook hiervan... die kerk het die staat nodig, 

maar die staat het ook die kerk nodig.  

Weereens God se deurtastende orde.   
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Daarom dat party moet raaksien hoe die 

Kwarteltjie ook maar sy neus en sy hand in 

van die polities- maatskaplike, polities - 

sosiale sake moet insteek, sonder om party-

polities te word.  Bitterheid dien ook tot 

heil... Jes. 38:17a-  

Kyk, tot heil het die bitter, ja, bitter 

lyde my geword...  

 

Hiskia het onverwags baie, baie siek geword.  

Hy roep in hierdie geweldige nood tot die 

Here.  Jesaja steeds tussen die profete, praat 

hieroor.  God het Hiskia verhoor en God 

genees hom.   

 

Ja, so oud soos die Kwarteltjie nou is, 15 

jaar... God het nog 15 jaar by Hiskia se lewe 

bygevoeg.  Die sonnewyser gee hier ’n teken 

van God, God  laat skaduwees agterwaarts 

skuif (tien grade terug) om Hiskia dinge 

vorentoe te laat sien (vgl. 2 Kon 20:11; Jes. 

38:8).  Hoe baie keer moet ons eers weer 

bietjie teruggaan om dan wel daadwerklik 

vorentoe te gaan. Mag dit ’n les wees wat ons 

Kwarteltjie ook altyd sal onthou.  Die dag wat 

34 ure moes bevat, want alles was tien ure 

teruggeskuif.  Om alles te kroon dit was nie 

die son wat beweeg het nie, dit kan ons 

vandag weet, die aarde moes in sy baan die 

grade terugdraai om die skaduwee van die 

son te laat terugdraai.  God kan partykeer die 

aarde op sy eie as laat opwen want die Woord 

moet afgewen kan word. Mag die Kwarteltjie 

ook altyd hierdie skaduwee werp... dit wat 

God as ons Son en Skild kan doen.  So word 

Hiskia se bitterheid ons heil...  

 

Mag ons aan die hand van ons kerk-wees ook 

uitsien na wat die Kwarteltjie ons nog 

vorentoe mag bied. Mag ons harte bly wees 

oor wat ons hierdie afgelope 15 jaar hier kon 

lees en ontvang.  Hiskia wat ’n voortreflike 

koning was, vir sy volk, vir sy stad, vir sy kerk, 

hy het goeie watervore gegrawe (2 Kron 

32:30) – na alles het God hom sy gebed 

verhoor, sy trane gesien en og 15 jaar by sy 

lewe gevoeg.  Mag die Kwarteltjie God se 

manier wees om ons ook mekaar se trane te 

laat raaksien, mag ons in die Kwarteltjie hoor 

die verhoring van mekaar se gebede, mag 

ons werklik byvoeg wat ons reeds ontvang 

het.  

 

Lank lewe die Kwarteltjie, in haar nes, in 

haar eier, in haar voeding, in haar vlug.  

Mag haar vlerke sprei en net sterker word, 

want haar gebed en haar trane moet ons as 

gemeente se gebed en ons trane wees.   

 

 

 

 Redaksie 
Nándor Sarkady (Redakteur) 
argief@nhk.co.za 

Ds P J Venter 
pjventer@gkpretoria.org.za 

 Ds H T de Villiers 
htdevilliers@gkpretoria.org.za 

Elmi Bester (Uitleg) 
elmibester@gmail.com 
 

Dankie aan alle medewerkers. 
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Voor-geskiedenis 

Toe ons in 1981 hier aangekom het, was daar 

nog `n kwartaalblad in die gemeente. Ek wil 

onthou die naam daarvan was “Die 

Herderstaf.” Op voorstel van ouderling Paul 

Kruger het die kerkraad besluit om dit te 

vervang met `n weeklikse nuusbrief. Jare lank 

was dit op `n A4 gedruk, en net twee bladsye 

lank. 

Sr Tienie Lewis, ons Adminstratiewe dame, 

het in die negentigerjare voorgestel dat ons 

`n naam daarvoor kry, en die aansig verander 

na A4 grootte. Die naam “Die Krugertjie” was 

haar voorstel, wat deur die kerkraad aanvaar 

is. 

Na nog `n tydjie het sr Doddie Boer `n 

voorstel by die kerkraad ingedien dat ons 

weer `n kwartaalblad uitgee. Dit was weer sr 

Tienie wat die gepaste naam van “Die 

Kwarteltjie” voorgestel het. 

Eerste jare 

Soos vandag nog, was die kry van die nodige 

inhoud ook dikwels `n probleem. Veral reekse 

artikels was deel van die antwoord daarop, 

en van ons lidmate het ook kosbare bydraes 

gelewer. 

Dit was vir ons maar moeilik om die bladsye 

reg te rangskik voordat dit gefotostateer is. 

(Die laaste twee bladsye moet bv op 

dieselfde stukkie papier kom as die eerste 

twee.) Dan die aanmekaarsit ! Met `n paar 

gewilliges het sr Doddie ons om die 

konferensietafel gerangskik, en dan het ons 

elkeen ons deel gedoen en aangegee.  

Die laaste deel is om die krammetjies te druk. 

Een na die ander drukkertjie is gekoop en 

gepensioeneer, totdat ons die regte een 

gekry het. 

Nuwe tydperk 

Dit was aangenaam toe br Johannes van Dyk 

aangebied het om die drukwerk te doen. 

Steeds was dit `n gedruk vir tyd om die 

stukke betyds by hom te kry, maar 

stelselmatig het dit al makliker gegaan. 

Toe br Pieter van der Dussen as redakteur 

oorneem, het dit die predikante se aandeel 

geweldig verlig. Daarvoor is ek steeds 

dankbaar, en vir die feit dat hy `n baie meer 

professionele aanslag gehad het as ons. 

Nog vernuwing 

Nou het die Kwarteltjie weer `n vernuwing 

ondergaan. Die besondere was dat dit elke 

keer verdere verbetering gebring het. Om die 

blaadjie net in jou hand te kry en te lees is  

aangenaam. 

Baie dankie vir almal deur die jare se aandeel 

daarin, en seënwense vir die redaksie op die 

pad verder. 

 

DIE KWARTELTJIE SE GESKIEDENIS 

15 JAAR KWARTELTJIE... 

Ds Hennie de Villiers 
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                  Nándor Sarkady     

Die betekenis van godsdiens in die vroeë SA Kerkgeskiedenis, 

toegelig deur seldsame 18de eeuse briewe uit Java 

Die permanente vestiging van die Christelike 

geloof in Suid-Afrika dateer van 1652. Die feit 

dat dit deur die Nederlandse taal vergesel is 

het dit ‘n bepaalde karakter gegee. Meer so, 

die feit dat dit Calvinisties Protestants was en 

lank so sou bly. Die Statebybel, die Psalms in 

die beryming van Datheen, die belydenis-

skrifte, kerkorde en formuliere het verder die 

Christelike milieu geskets waarbinne die 

kolonialiste hul geloof sou uitleef totdat die 

Hollanders die Kaap moes afstaan eers ná die 

Franse Revolusie. Die Vereenigde Oost 

Indische Compagnie (VOC) het tot in 1795 ‘n 

geweldige groot rol aan die Kaap gespeel, en 

dus ook invloed op die Kerk uitgeoefen, 

indirek natuurlik. Die VOC was die wêreld se 

grootse handelsmaatskappy en eerste “multi

-national”. Amper iets soos Shell of Microsoft 

vandag en  uitgesproke Gereformeerd. Dit 

het natuurlik sosio-politiese voordele 

ingehou om godsdienstig-korrek te wees, 

omdat die Republiek van die Verenigde 

Nederlande ook uitgesproke Gereformeerd 

was. Dit moet niettemin nie misgekyk word 

nie dat die VOC naas die formele aspekte, 

baie gedoen het om godsdiens te bevorder. 

Dit was in ‘n tydsgees waar geestelike waar-

des na waarde geskat was. Die stuur van 

predikante en sieketroosters (toegeruste lid-

mate) het heelwat aandag gekry. Batavia op 

die eiland Java, vandag deel van Indonesië, 

en op baie kleiner skaal Kaap die Goeie Hoop 

was deel van hierdie wêreld handelsryk. 

 

In die Hervormde Kerk se Argief in Pretoria is 

daar ‘n klein versameling briewe wat direk 

hierdie lyne verbind. Die Hervormde Kerk-

argief het verskeie privaat versamelings 

binne die SP Engelbrecht-argief versameling. 

Eén van hierdie kleiner argiefgroepe is die 

versameling dokumente wat as die W. 

Fockens argief bekend staan. Briewe en 

dagboeke as egodokumente het nou opnuut 

gewild geword- kyk maar in boekwinkels.  

Hierdie kleurryke persoonlike korresponden-

sie van die familie Fockens wat uit die 

tydperk 1748-1783 dateer, is die verhaal van 

die familie Fockens. Die Nederlandse histori-

kus prof GJ Schutte het onlangs ‘n boek 

gepubliseer waarin hierdie kosbare briewe 

breedvoerig toegelig (geannoteer in histo-

riese terme) word. Hy doen dit deur die ses 

mense, wat hierdie briewe geskryf het, so 

noukeurig as moontlik te skets. Daardeur 

word dit ‘n soort familiegeskiedenis binne die 

globale wêreld van die tyd voor die Franse 

Rewolusie. Die volwasse kinders Willem, 
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Jacob, Berend en later hul 18 jarige suster 

Anna Weldelina, het vanuit die  noorde van 

die Nederlande, (provinsie Groningen), 

wêreld-reisigers geword en hulle lewens aan 

hulle ouers beskryf in breedvoerige briewe. 

Hulle het die wydse Groningen verlaat, lang 

en gevaarlike seereise ontbeer in diens van 

die invloedryke VOC, en gekies vir die 

tropiese Batavia aan die anderkant van die 

wêreld waar hulle goeie loopbane gehad het 

en aangebly het, terwyl hulle briewe steeds 

om die Kaap geseil het.  

Die boek verduidelik hoe die ingewikkelde 

wêreld van die laat 18de eeu binne die VOC 

gefunksioneer het. Wat was fatsoenlik, wat 

was die plek en veral stand wat die familie 

beklee het. In boeke met historiese temas 

word mens dikwels gekonfroneer met hoe 

dieselfde probleme geslagte lank voortduur. 

Nepotisme, korrupsie, geld en ambisie, lief 

en leed bly- al dra mense nie pruike nie. Die 

Prediker skryf immers oor die dinge onder die 

son wat nie nuut is nie.  Dan is daar tog die 

wêreld wat heeltemaal verander het. In ons 

kultuur sou ‘n gereelde huwelik en slawe on-

denkbaar wees. Die vanselfsprekende rol van 

godsdiens, die kerk in die samelewing het 

gekwyn. Opvallend is dat die briewe se blote 

oorlewing uitwys hoe die wêreld sedert 1750 

verander het – die 

wêreld het gekrimp 

deur moderne media. 

‘n Kleiner wêreld, wat 

tyd en plek oorbrug 

deur ‘n e-pos, maar die 

oor-bluffende inligting 

gee dalk minder fokus 

op die detail van die 

lewe. 

 

Die pad van die briewe deur die see 

Prof Schutte wys op die merkwaardig lewe 

van die 150 briewe oor 250 jaar Hoeveel van 

wat ons skep deurstaan hierdie tydtoets as 

objek ? Dit is steeds goed leesbaar, meestal 

op foliopapier en in ‘n handskrif wat goed 

gevolg kan word. Teen die 18de eeu het let-

tervorming al geword soos ons dit gewoond 

is. Daarteenoor vereis die lees van 17de eeuse 

handskrifte (paleografie) dikwels ‘n opleiding. 

Dit is fassinerend om te besef dat die stuur 

van briewe vanuit Batavia (en ook die Kaap), 

maande geduur het. Slegs twee tot vier 

briewe per jaar na Batavia was moontlik. 

Briewe is meestal weer, met die hand, 

gekopieer en die kopie aan ‘n ander skip 

gegee. Seepos kon gebuit word. So word 

daar Hollandse briewe in Engelse argiewe 

gevind- gebuite skeepspos ! Dit was voor die 

tyd van posseëls. Briewe is met ander reisi-

gers of bemanning saamgegee, meestal nie 

deur die formele kanale nie, al was dit on-

wettig, “maar iedereen deed het zo”.  

Antwoorde op briewe het dus uiters lank 

gevat. So skryf Willem op 22 September 1749 

aan sy ouers dat hy steeds wonder of sy Pa se 

brief, noudat hy vanuit die Kaap in Nederland 

teruggekeer het, tog sal aankom, : “ van Cabo 

de Goede Hoop na het gesegende Vaderland, 
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die ik schoon nog niet ontfangen met smerte 

sal blijven tegemoet zien,”.  So klein stukkie 

aanhaling toon dat taal en styl anders was, 

spelling nie standaard nie en selfs ouers 

formeel aangespreek - volgens voorbeeld-

boeke - soos mens geleer is.  Die besondere 

titel van die boek kom uit die aanhef van so 

brief. Die briewe beskryf dikwels die gewone 

gang van sake deur gewone beroepsmense. 

Dalk minder as vandag het mense uit verskil-

lende agtergronde van die samelewing 

verskillend geskryf. ‘n Bonus is natuurlik dat 

‘n ongeoefende handskrif dadelik opval. Die 

handskrif, nog meer as woordkeuse, is uniek 

aan ‘n persoon en het in die elektroniese era 

verdwyn. Te persoonlike liefdesverklarings is 

dikwels in die 18de eeu nog weggelaat, deels 

weens konvensie, deels omdat briewe uit ‘n 

verre land soms wyd voorgelees is as nuus-

waardig. Om so na “Briewe” te kyk gee mens 

‘n iets beter idee van die doelwit van die 

“briewe” wat ons ook in die Nuwe Testament 

teëkom. Byvoorbeeld Paulus se briewe aan 

Titus of die gemeente in Rome (Romeine). 

Onderrig en mededelings wat aan iemand 

gerig was, maar later aan baie ander 

voorgelees is.  

 

Die Gereformeerde Kerk in Batavia 

Die kinders skryf ook oor hulle verhouding 

met die Gereformeerde Kerk waarvan 

meeste hoë amptenare lidmate was. Schutte 

noem dit “koloniaal Calvinisme”.  Die lees van 

die briewe wys uit dat persoonlike ervaring 

van God beskryf is, soos by die afsterwe van 

‘n geliefde, gehul in die formele woorde van 

destyds. Kerkbesoek in Batavia was minder 

streng as in die vaderland hoewel die VOC 

nougeset toegesien het dat die Protetantse 

geloof, sedes en norme gehandhaaf is. Selfs 

aan boord van skepe was daar eredienste 

belê, waarvan bywoning verpligtend was ! 

Hierdie tipe gegewens is ook bekend uit die 

Dagboek van Van Riebeeck, ‘n eeu tevore. Uit 

die briewe blyk dat die familie Fockens nie 

tot die strenger orthodokse Calviniste of tot 

‘n Puriteinse rigting behoort het nie. Twee 

van die broers wat hier briewe geskryf het 

was ‘n tyd lank selfs ouderling en diaken op 

Timor en Ambon, plekkies met piepklein 

Gereformeerde gemeen-tes, een het selfs 

teologie studeer.  

Omdat dit vir VOC amptenare nodig was om 

in gereformeerde kerkdienste gesien te word 

en om die gereformeerde leer te bely, vra 

Schutte tereg, hoeveel van dit was eg? En 

hoeveel is gedoen slegs om ‘n beter werk te 

kry? Die situasie aan die Kaap was grootliks 

vergelykbaar. Dit wys dus op ‘n totaal ander 

lewensuitkyk as wat 21ste eeuse Christene 

meestal gewoond is. Enersyds beskerming 

van die kerk deur die owerheid, andersyds die 

gevaar van huigelary. Vandag het die bordjies 

verhang wat die openbare lewe betref.  

Kan ons iets hieruit leer ? 

Ja, natuurlik. Dit is een van die bedoelings 

van kerkgeskiedenis dat ons kan deel in die 

lewenstryd van die kerk oor alle eeue heen. 

Die sondes van die voorgeslagte én genade. 

Dit maak dalk die oordeel oor ander milder.   

Vir die geloofslewe van die kerk bly die toets 

steeds dit wat in leer en lewenswandel die 

hart moet raak. Dit bly vir Christene uit 

verskillende tydperke ‘n stryd in die geloof te 

volhard, in die oë van ander waarlik ‘n skoon 

wandel te hê. Ook toe was daar die verskil 

tussen kerk en wêreld en een mens wat in die 

oë van ander nie gedeug het nie. Die HERE 

bly immers alleen die kenner van die harte.  
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 Enkele van die besoekende predikante aan 

Batavia het skerp uitlatings gehad oor die 

bedenklike lewenswyse van ander 

predikante. Daar was rusiemakers, hulle wat 

met allerlei winde saamgewaai het, 

dronkenskap en selfs baie ernsige klagtes 

soos diegene wat visitasie (sien ander artikel 

in die uitgawe) by ander kerke op die eiland 

Sumatra gaan doen het, om onder voor-

wensel die doop te bedien, “het uitdelen van 

de bondszegelen”, en ook deelgeneem het 

aan die slawehandel.   

Van die briefskrywers verwys na buite-

egtelike verhoudings en -kinders. Ook die 

hartseer afsterwe van klein kinders en hoe dit 

hulle lewens gelei om Christus weer te soek. 

Hier en daar ‘n brief wat die pad van berou en 

bekering verwoord. Kortom, hierdie gee die 

menslike verhaal van geloofsgenote wat ons 

250 jaar gelede voorgegaan het. Maar die 

kerk is van alle tye.     

Die briewe vertel ook van die moeilikhede en 

uitdagings in die multikulturele samelewing 

op Java, veral ten opsigte van die inheemse 

heidense godsdiens en kultuur. 

 

Hoe beland die briewe in Suid-Afrika ? 

Teen 1814 het die korrespondensie met die 

familie in Nederlands Indië finaal geeindig. 

Die briewe uit die verre Ooste is nogtans 

sorgvuldig bewaar. ‘n Kleinseun van die een 

briefskrywer Jacob, te wete dr JW Fockens 

sou in 1883 na Pretoria emigreer. As kundige 

in die vak mineralogie word hy in 1886 (die 

jaar van die goudontdekkings) deur die ZAR 

as  onderwyser in dié noodsaaklike vak by die 

Staatsgymnasium aangestel. Na die Anglo-

Boereoorlog sou hy na Nederland teruggaan. 

Sy seun Willem J Fockens, eertyds selfs 

eerste sekretaris van die Eerste Volksraad 

van die ZAR bly egter aan. Later was hy in 

diens van genl Louis Botha as sekretaris en 

speel ‘n groot rol as argivaris in die 

ontsluiting van die Transvaalse argiewe na 

1902. Dit is volgens Schutte ook moontlik dat 

sy suster Martha Rissik, die briewe aan Prof 

Engelbrecht as argivaris kon oorhandig het. 

Dit bly seker dat prof SP Engelbrecht se 

besondere versamelywer, belangstelling en 

verbintenisse met die ZAR hierdie unieke 

versameling in die Kerkargief laat beland het, 

waar hy dit self in 1965 aan prof Schutte 

gewys het. Nou, amper vyftig jaar later is dit 

danksy sy vermoë en ywer in ‘n Nederlandse 

publikasie opgeneem. Dit wys dat tyd ‘n 

relatiewe begrip is, solank ons kan bewaar. 

 

BRON: Schutte, G.J. Seer teder beminde 

Heer Vader en Vrouw Moeder ! Brieven van 

de Groninger familie Fockens in de Oost, 

1748-1783. Hilversum, 2014. ISBN 978-90-

8704-423-7. 

 

Die artikel is ‘n bewerking van die oor-

spronklike wat verskyn het in die tydskrif 

Konteks, Jaargang 27 nr 7,  Aug 2014. Jg. 25 

no 7 pp. 30-31. 
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VAN DIE KERKRAADSTAFEL 

 

KERKLIKE SAKE 

Aanwys van hulp-skriba  
Ouderling Jan Fanoy dui aan dat hy bereid is om as hulp skriba te help, maar eers na Junie-
maand. Die broeder word bedank vir sy bereidwilligheid. 
 
Elektriese verbruik by die kerk 
Daar is na deeglike navorsing,’n aanbod van die Stadsraad verkry om ons duur drie fase krag na 
huishoudelike drie fase oor te skakel. Dit behels onder meer dat die stroombreker dan van 110 
Ampère na 80 Ampère verlaag moet word. Dit sal die kerk ongeveer R4000 per maand spaar, 
maar die grootste nadeel hiervan is dat die kerk nie die verwarmers in die winter sal kan ge-
bruik voor ons nie ’n groot kragopwekker aangeskaf het nie (teen ‘n  beraamde koste van R140 
000!). Die Kerkraad het die verlaging van die stroombreker goedgekeur. Die gemeente word 
versoek om  warm aan te trek en ’n warm kombersie saam te bring vir die koue winter maande. 
Die aankoop van die kragopwekker is na die Finansies & Advieskommissie verwys vir oor-
weging sou daar iewers fondse bespaar kan word. 
 
Instandhouding van die begraafplaas by Pienaarsrivier 
Die Kerkraad besluit om met die eienaar te onderhandel en eers kwotasies te bekom vir die 
oprigting van ’n behoorlike duursame muur. Daarna sal aan al die kerke in die Pretoria Streek,  
per skrywe versoek word om geldelik by te dra vir die oprigting van ’n muur. 
 
Langverlof: Ds Petrus 
Ds Venter kwalifiseer na vyf jaar by ons vir spesiale verlof van een maand wat hy saam met sy 
jaarlikse verlof gaan gebruik om saam met sr Christine in Europa, onder andere by haar familie,  
te gaan kuier. Die verlof begin reeds op 1 September 2014 en eindig op 21 November 2014. Die 
Kerkraad wens hom ’n wel verdiende verlof, en veilige en voorspoedige reis toe. Die Skriba het 
reeds met ander predikante gereël om in sy afwesigheid hier te kom preek.  
 
Aankoop van ander kombi 
Alles moontlik word gedoen om ’n nuwer model kombi vir die kerk aan te koop. Omdat daar 
vele probleme met die vorige kombi was, is besluit om ’n veel nuwer model aan te koop. Daar is 
egter nie voldoende fondse op hierdie stadium beskikbaar nie. Daar word na verskeie ander op-
sies gekyk om moontlike fondse te bekom. 
 
Oudl Andries du Plessis 
Skriba  
5 Augustus 2014 
 
Die Redaksie wil oom Andries bedank vir sy getroue bydraes vir die Kwarteltjie. Ons wens 
hom en sy gade ‘n mooi en geseënde verblyf toe daar in die mooie suide van ons land.  
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Nándor Sarkady 

V I S I TA S I E  

Wat is visitasie? 

Dit is sekerlik die vraag wat baie lidmate 

vra. Dit is nie iets wat ‘n gemeentelid 

gewoonlik mee in aanraking kom nie, tensy 

hy of sy gesin op die kerkraad gedien het 

nie.  Dalk het ander ook nie in die Krugertjie 

die afkondiging gesien dat dit op 14 

Augustus gebeur nie. Dalk het ons dit 

gelees en onseker gewonder wat dit eintlik 

bedoel. 

Nee, dit is nie swak Afrikaans of Hollands 

nie. Is dit belangrik?  Hoe raak dit my as 

lidmaat ? Raak dit die gemeente ? Hoe en 

hoekom ? Hier is mos ‘n kerkraad. Die amp-

telike antwoord van ‘n kerkraad sou wees 

dat dit in die Kerkorde staan. Dat lidmate 

kennis kry dat “Visitasie” gaan plaasvind. 

Sodat wanneer jy iets vir die “visitatore” wil 

sê jy weet wanneer hulle kom. Hulle name 

is ook in die blaadjie geskryf.  As ek onseker 

is deur die amptelike berig wonder ek 

verder. By die “wat” vraag kom dan nog – 

“wie” is dit en wat kom doen hulle ? 

Dit skets miskien die terrein van vrae wat 

jonk en oud kan vra. Vir ouderling en 

predikante mag dit dalk eenvoudig lyk, ‘n 

saak wat mos in die kerkorde staan. Tog 

blyk dit dikwels dat lidmate voel dit is iets 

wat net die kerkraad aangaan as dit iets 

met kerkorde te doen het,  en nie my as lid-

maat nie. En dan beweeg ons aan. Die ware 

betekenis is baie diep en sinvol. Dit kan 

egter versand in iets soos plig as kerkrade 

nie waak nie.  

Die woord VISITASIE = BESOEK 

Visitasie is so oud soos die nuwe testamen-

tiese kerk self, dus 2000+ jaar. Die oor-

sprong van die Latynse woord bedoel om te 

besoek. Prof Spoelstra beskryf dit in sy 

boek “Gereformeerde Kerkreg en 

Kerkregering” op bladsy 258, “om dikwels 

te sien”.  

In die Bybel 

Miskien is een van die mooiste tekste in die 

boek Handelinge. Handelinge is vol van die 

eerste handelinge van die eerste Christelike 

gemeentes in die Heilige Land, Turkye, Sirië 

ens. Al die plekke waar Christene nou so 

vervolg word. Paulus die apostel, Silas en 

Timotheus reis in die landstreke hierbo 

genoem. Dan kom hulle op plekke waar 

Christene vergader is (gemeentes vorm) en 

staan hulle met raad en advies by. Dit ge-

beur eerstens in ‘n kerkverband en verder in 

verbande van kerke met mekaar 

(ekumene). Want,  hoewel elke kerk self-

standig is (gemeentes), is Christene nie los 

van mekaar nie, maar aan mekaar gebind 

deur die een Woord en Gees. Daar is 

uiteindelik net eén algemene Christelike en 

apostoliese Kerk. In Handelinge 16:4 staan 

daar dus wat Paulus en sy reisgenote doen:  

“ En op hulle reis deur die stede het hulle 

die verordeninge wat deur die apostels en 

die ouderlinge in Jerusalem vasgestel was, 

aan hulle oorgegee om te onderhou.”      
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Met ander woorde: reeds in die eerste jare 

van die Christelike Kerk kan elkeen nie 

maak soos hy wil nie. Die Christelike Kerk 

het in Jerusalem ontstaan (Pinkster- 

Handelinge 1 en 2). Dit bedoel vanaf 

ongeveer 35-60 na Christus het ordelike 

gemeentes reeds bestaan. Die Kerk 

(behoort) ordelik  regeer te word deur 

ouderlinge, en Paulus gaan vertel aan ander 

gemeentes wat doen die eerste gemeente 

in Jerusalem. Dit is nie inspeksie of baas-

speel nie, maar eerder afsprake maak waar-

volgens ons eenheid verstaan. (Terloops, 

dit lyk darem hier na meer as huisgemeen-

tes, nie waar nie. Maar dis tersyde). Die 

boodskap dat “regering” in die kerk moet 

plaasvind, is in 2014 ‘n ongewilde boodskap 

vir baie. Kerkverband staan onder druk en 

kritiek. Kerkverlating is dalk ‘n groter be-

dreiging as wat kerke erken. Dit is vir ‘n an-

der artikel. Talle Christene kyk oor kerk-

mure en relativeer kerkverband. Dit kan ‘n 

reaksie wees teen “kerkisme” wat vroeër 

soveel verdeling gesaai het. Die 20ste eeu is 

vol vingerwysings van een wat beter as ‘n 

ander kerk is. Ook gedagtes vir ‘n ander 

keer.  Andersyds is dit ook ‘n postmoderne 

en sekulêre (wêreldse)  neiging om nie 

gesag en orde te aanvaar nie. Die Bybel en 

daaruit die geformuleerde belydenisse leer 

anders. 

Aan die gemeente Kolosse skryf Paulus effe 

later: “Ek het hom (Tichikus) na julle 

gestuur juis hiervoor, om julle toestand te 

leer ken en julle harte te vertroos”.  

Kolossense 4: 8. So, dit gaan oor die 

omstandighede en vertroosting. Ons leef in 

‘n tyd waar daar so baie oor 

medemenslikheid en omgee en hulp ge-

praat word. Baie van dit sien ons in die kerk, 

en ander kere ook nie. Ook amptelik ? Die 

eerste gemeentes leer ons weer oplet 

telkens opnuut. 

Hoe het dit dan vanaf die eerste en tweede 

eeu verloop tot vandag. In ons kerke dink 

sommiges dat die kerk met die kerkher-

vorming begin. Dit is ‘n wanopvatting. Tot 

en met die Kerkhervorming (begin 1517) 

was die biskop in alle gevalle verant-

woordelik vir toesig. Die Gereformeerde 

Kerke het reeds sedert die 16de eeu 

visitasie geken en na 1619 was die uit-

voering taamlik soos ons dit vandag herken.    

Hoe vind visitasie plaas ? 

Die Kerkorde in art 44 praat van oudste 

predikante. Deesdae kry eintlik alle predi-

kante ‘n beurt.  Die Klassis wys hulle aan. 

Visitatore is nie inspekteurs nie. Hulle kan 

ook nie aan die plaaslike kerkraad voorskryf 

nie. Die Gereformeerde Kerkregering ge-

bruik eerder frases soos “ raad en daad”, 

vermaan en help”, “help reël”, as terme om 

die visitasie te lei. As iemand ontevrede is 

met die manier hoe die kerkraad met die 

advies van die visitatore sou handel, kan hy 

hom na die Klassis wend volgens artikel 41 

of 31. Dit gebeur soms en veroorsaak dan 

ellelange klassissittings, met wissellende 

sukses moet mens byvoeg. 

Wie is die visitatore? 

Die name van visitatore moet vooraf 

bekend gemaak word. Daarom is die name 

en datum in Die Krugertjie geplaas en 

afgekondig. Dit gebeur sodat lidmate wat 

ernstige sake met die visitatore wil be-

spreek direk die visitatore kan kontak 

sonder om te voel die kerkraad kom tussen-

beide. Lidmate hoef nie deur die kerkraad 

te vra om visitatore te ontmoet nie, hoewel 
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dit so kan gebeur. Die Kerkraad hoef in die 

lig van Mattheus 18 ook nie te weet wie die 

visitatore ontmoet het nie. In onrustige tye 

speel hierdie reëlings ‘n belangrike rol.  Die 

predikante wat visitasie doen neem so deel 

aan die Kerkraadsvergadering en toon 

inisiatief, hoewel die plaaslike predikant 

voorsitter bly. 

Wat vra visitatore ? 

Die kerkorde sê eintlik waaroor visitasie 

moet gaan.  Verskeie sinodes het riglyne 

gegee. Meestal word dit genoem die “12 

vrae”. Dit is ‘n riglyn wat sake hanteer soos 

die gereeldheid van eredienste, gereeldheid 

en verstaanbaarheid van preke, ook kate-

gismuspreke.  Of die sakramente bedien 

word. Word armes en behoeftiges versorg ? 

Word daar katkisasie gehou, siekebesoek 

en huisbesoek gedoen. Hoe lyk die onder-

wys van kinders ? Word daar op die sen-

dingveld iets gedoen? Kan die gemeente sy 

finansiële verpligtinge nakom? En natuurlik 

is daar enige iets waaroor die kerkraad ad-

vies wil vra ? Afhangende van bepaalde 

omstandighede word daar dus klem op 

sekere sake gelê, en behoort dit nie ‘n lysie 

te wees wat net vinnig afgemerk word nie.  

Visitasie moet dus in belang van die plaas-

like kerk wees, nie in belang van die klassis 

nie. 

Visitatore bring ‘n rapport uit aan die Kerk-

raad, meestal met bepaalde vorme van ad-

vies waaraan die kerkraad dan aandag 

skenk. 

Dit word deur kerkregkenners aanbeveel en 

is gebruiklik dat een van die predikante wat 

visitasie gedoen het, ‘n tyd nadat dit gebeur 

het en die kerkraad reeds die rapport gesien 

het, in ‘n erediens preek. Hy praat dan 

gewoonlik na die erediens met die 

gemeente oor verskillende punte uit die 

rapport wat aanmoedigend, opbouend, 

vermanend en/of vertroostend kan wees. 

Ons sien hierdie proses ook hier weer 

tegemoed.     
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DIE REWOLUSIONÊRE AANSLAG 

Skaars is die verkiesing verby of die Kom-

munistiese Rewolusie kom na vore. Ditsem 

Nuus berig op 30 Mei:Geharde Kommuniste 

sit breed en prominent in die nuwe kabinet 

van die ANC-regering. Die SA Kommunistiese 

Party se senior leierskap bestaan uit Blade 

Nzimande, sekretaris-generaal; Jeremy Cro-

nin, adjunk-sekretaris-generaal; Senzeni Zo-

kwana, nasionale voorsitter; Thulas Nxesi, 

adjunk-nasionale voorsitter en Buti Maname-

la, jeugleier. Met die aanstelling van Zokwa-

na as Minister van Landbou en Manamela as 

Adjunk-minister is al hierdie senior SAKP-

lede nou in prominente regeringsposisies. 

Lede van die SAKP se sentrale komitee wat 

ook ministers of adjunk-ministers is, is Rob 

Davies, Jeff Radebe en Godfrey Oliphant. Da-

vies is Minister van Handel en Nywerheid met 

Patel uit Cosatu as Minister van Ekonomiese 

Sake. 

ENCA berig onlangs: Striking miners are tak-

ing their fight for a better wage beyond the 

platinum belt in North West province. They 

say their families are suffering with no end in 

sight to country's longest-running strike. And 

they want to bring their ordeal closer to the 

homes of many other South Africans. Dit is 

niks minder as ‘n oorlogsverklaring deur die 

werkers in die land nie – of liewers deur die 

leiers wat in weelde lewe en rewolusie 

stook teneinde vote democracy in selfver-

nietigende feet democraziness te omskep en 

die land onregeerbaar te maak. Dit onder-

streep Zuma se verklaring dat “economic 

transformation” een van sy regime se 

fokuspunte is. 

“Economic transformation” beteken die om

-vorming van die samelewing deur sentrale 

beheer oor die hele lewensterrein in te voer. 

AA en BEE was die eerste sigbare slang-

koppe. As dit sou geslaag het, sou die sosia-

liseringsproses stilweg verloop het. Die wan

-opvatting waarop AA en BEE berus dat ge-

lykheid dieselfde as eendersheid is, het in 

die modder van die werklikheid verdwyn. 

Geleerdheid en opleiding of gebrek daaraan 

is nie die oorsaak van inkomsteverskille en 

aanstellingsposte nie. Na twintig jaar het 

die poging om Blankes uit alle bestuurspo-

 

Opmerking: Bylae A (op die volgende bladsy) sit die onmiddellike Kommunistiese bedreiging van 

ouer-verbonde private onderwys uit-een. Dit sal sinvol wees om as agtergrond vooraf die Bylae en 

veral die vetdrukgedeeltes daarin te lees. Kyk ook die artikel van Frans Cronjé van die South African 

Institute of Race Relations, oor Die rooi gevaar is terug (of was hy ooit weg?) in Rapport van 1 

Junie 2014.  RED 

SO SIEN EK DIT 

PRIVATE ONDERWYS EN OPLEIDING: 
VRYE GEHALTEONDERWYS ‘N NOODSAAK 

Pieter van der Dussen (snr) 



 

KWARTELTJIE    Augustus 2014                                                                                                 

HOMESCHOOLING FREEDOMS AT RISK: NEW NATIONAL POLICY COULD BE DRAFTED BY    
AUGUST 

Homeschoolers in SA have won a battle for religious freedom and the right to protect the best interests 
of their children, but the war is far from over. Through prayer, publicity and pressure homeschoolers in 
the Western Cape managed to squash the DA’s proposed draconian anti-homeschooling regulations, 
causing them to withdraw the draft. 

On 11 February 2014, the Western Cape Department of Education released a draft policy on home edu-
cation. Cape Home Educators and the Pestalozzi Trust, the South African home-school legal defence 
association, were concerned by its implications. 

Outcry 
There was an immediate outcry among home educators across the country as the policy denied parents 
their constitutional right to choose the form of education in the best interests of their children. It also in-
sisted that the state’s values be taught to home educated children – an infringement of the right of par-
ents to raise their children according to their own religious and moral values, a right which all parents of 
school-going children should enjoy. 
 
Draconian 

The proposed policies gave all power to the head of the Department of Education, who would ap-

prove curricula, require regular assessments, monitor children’s progress and have the right to 

withdraw the registration for homeschooling should s/he wish. It required that parents justify 

their reason for choosing home education, apply for permission to home educate before 30 Sep-

tember of the previous year, keep attendance records, keep records of regular assessments and 

a portfolio of the children’s work etc. 

 
Western Cape Policy Withdrawn 
With the national elections approaching, home educators sent emails to their local DA (Democratic Alli-
ance) councillors country-wide. The email campaign caused a significant stir. DA councillors were soon 
passing concerns up the ranks and by 14 February, just 3 days after the draft policy had been issued, an 
announcement from the Department of Education stated that the draft policy “has no formal status” and 
“has been withdrawn with immediate effect” with apologies. This was no doubt a ploy to pacify disgrun-
tled voters ahead of the elections. 
 
New National Draft Policy Due in August 
Subsequently, the Western Cape Minister of Education, Donald Grant stated that they would wait for the 
national draft policy due in August 2014 before drafting a new provincial one. In other words, the DA is 
likely to follow the ANC’s lead on national policy for home education. This means that a national policy 
similar to that proposed by the DA for the Western Cape could soon be foisted on homeschoolers coun-
try-wide. 
 
Concerning in the Light of Private Schools Harassment  
  
This is concerning in the light of how private schools have been increasingly harassed with time-
consuming and expensive accreditation and qualification criteria over the last ten years. TheM-
inister of Education herself has suggested that homeschoolers can expect 'strong pressure' 
from government over the next three to five years. 
What You Can Do 

We can win this war on religious freedom through prayer, publicity and pressure. Most politicians 
won’t see the light until they feel the heat! Send Letters to the Editor of your favourite newspapers and 
magazines and to trusted radio presenters. 

The price of liberty is eternal vigilance! 

Taryn Hodgson, with Shirley Erwee – homeschooling mother and activist. 

 

BYLAE 
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sisies te verwyder, misluk en die ekonomie 

van die land erg geskaad. Die Kommunis-

tiese regime kan en sal dit nie erken nie. 

Daarom val hy op Kommunistiese magsbe-

planning oor die kort- en middeltermyn te-

rug. Daartoe moet hy die gemeenskap se 

denke en optrede omvorm. In die plaaslike 

omstandighede beteken dit dat die Chris-

tendom en onderwys en opleiding onder 

Kommunistiese beheer moet kom. 

TEENOOR DIE REWOLUSIE DIE EVAN-

GELIE 

Die Kerk van Jesus Christus die Here, die 

Koning van alle Konings, die Heerser oor 

die aarde en almal daarop, is die Kom-

munisme se grootste bedreiging. Teenoor 

die Rewolusie die Evangeliewas immers 

rondom 1900 die Gereformeerdes in Ne-

derland se strydroep teen die opkoms van 

die Kommunisme. Daarom was en is die 

Kerk die Kommunisme se eerste reg-

streekse teiken. Omdat Satan weet dat hy 

reeds oorwin is en dat die ware Kerk van 

Christus onoorwinlik is, kom hy, die ou 

slang, met dieselfde sluheid as in die 

paradys en laat die Goddelose Kom-

munisme die mense met mooi praatjies van 

vreedsame naasbestaan en voorspoed vir 

almal verlei; volgens Grondwet en Handves 

van Menseregte ook naasbestaan tussen 

geloof enersyds, en andersyds ongeloof, 

afgodsdiens en voorvaderaanbidding en 

heidendom en Islam en-en-en. 

Satan en die Kommuniste het meesterlik in 

hierdie verleiding geslaag. Die Afrikaanse 

kerkgenootskappe, óók “die GKSA”, het 

met enkele uitsonderings met die Kom-

munistiese regime saamgewerk om ‘n re-

gime-gedrewe wetlik-ingestelde gods-

diensteraad tot stand te bring, en 

daarmee die Handves van Menseregte 

erken. Dit is die patroon wat in die Kommu-

nistiese lande gevolg is om die Christelike 

kerke te laat glo dat hulle met die Kommu-

nistiese regime kan saamwerk – asof ‘n os 

en ‘n donkie in dieselfde juk mag saamtrek. 

Die Here Jesus se profetiese rede (Matteus 

24-25, Markus 13, Lukas 21) lig die verskrik-

king wat daaruit voortkom toe, verskrikking 

wat na 1917 dekadeslank in die Soviëtunie 

en ander Kommunistiese lande werklikheid 

geword het en vandag in Oosterse lande 

soos Sjina en Noord-Korea en Pakistan en 

Afghanistan en ander lande algemeen 

voorkom. 

Gelowiges word deur Paulus, gedryf deur 

die Heilige Gees, in sy Sendbriewe (soos 

Tessalonisense I en II) getroos en bemoedig 

oor die oordeel wat oor die vyande van God 

en Godsvolk sal kom, en die triomf van die 

Alfa en Omega word in Openbaring ui-

teengesit. Hierdie vaste wete neem nie die 

werklikheid van die vervolging weg nie. Die 

godsdiensteraad wat op die Grondwet en 

Handves van Menseregte gegrond is, is 

reeds as instrument geskep. Soos in Oos-

Europa sal ook by ons die kerklike saamlo-

pers na vore kom. Trouens, laat ons nie 

doof en blind wees nie: Hulle was en is 

reeds daar. Hulle was aandadig daaraan om 

aan die Kommunisme ‘n vastrapplek en 

wegspringblok te verskaf. 

KOMMUNISME EN ONDERWYS 

Die Kommunisme is geslepe genoeg om te 

besef dat mense met ‘n lewenslange inslag 

nie maklik oortuigbaar is nie. Geduld word 

vereis om die heersende denke in ‘n 

samelewing te transformeer. Daarom het 
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  Lenin en Trotski rondom 1920 verklaar: Gee 

ons één geslag kinders en ons vernietig die 

kerk. ‘n Duideliker oorlogsverklaring deur 

die antichristelike mag aan Christus die 

Almagtige Koning is ondenkbaar: Voed 

die kinders van jongsaf in die Kommunis-

tiese antichristelike beginsels op. 

Skoolonderwys 

Nuwe onderwyswetgewing sedert 1994 gee 

hieraan uiting. Die Kommunis Kader Asmal 

word die regime se eerste minister van 

onderwys. Die geskiedenis word onmid-

dellik in herskrewe vorm gegiet sodat die 

kinders van kleins af in die beginsels van 

menseregte soos in die Handves uiteengesit 

opgevoed kan word. Daarvoor word die ver-

pligte nuwe kursus Lewensoriëntering inge-

voer waarin daar vir God geen plek is nie. 

Staatskole word onder die regstreekse sen-

trale beheer van provinsiale en landswye 

departemente gestel. Bestaande en nuwe 

privaatskole moet aansoek om registrasie 

doen en word so onder regimebeheer ge-

bring. Ook tuisskole word onder die sam-

breel ingetrek. Die huidige Kommunistiese 

minister van basiese onderwys Motshekga 

was om ooglopende redes in Gauteng ‘n 

verwoede bestryder van tuisonderrig. 

Pogings van die regime om die toene-

mende getal privaatskole teen te werk, 

slaag in die opsig dat die statutêre regime-

beheerde Umalusi as die enigste eksa-

mineringsliggaam erken word en selfs 

dieIndependent Examination Board (IEB) 

monitor. Dit plaas privaatskoolgemeen-

skappe terug onder staatsbeheer, al skryf 

hulle die IEB-eksamens. Namate staats-

onderwys se standaarde verswak het, en dit 

steeds duideliker word dat Umalusi se ge-

haltebeheer nie die afwaartse momentum 

kan keer nie, begin meer privaatskole en 

tuisskolers die internasionale Cambridge-

eksamens aanbied, met staatserkenning 

van die Cambridge International Examina-

tions (CIE). 

Die Kommunisme se uitgangspunt is dat 

die massas slegs beheer kan word as hulle 

onkundig is. Daarom word die standaard 

van onderwys doelbewus deurlopend ver-

laag. Dat dit gebeur word deur die 

twyfelagtige ontvangs van die Ma-

triekuitslae vir 2013 deur die openbare me-

dia en die sakewêreld getoon. Dat plaaslike 

standaarde al jarelank nie buitelandse 

erkenning geniet nie, is algemeen bekend. 

Hoe swak onderwys hier is, blyk uit 

die Global Information Technology Report 

2014 van die World Economic Forum (WEF). 

Volgens die verslag staan Suid-Afrika laaste 

uit 148 lande wat die gehalte van wiskunde- 

en wetensklaponderwys betref (agter Leso-

tho, Zimbabwe en Kenia) en 146e uit 148 

ten opsigte van onderwys in die algemeen 

(News24 2 Junie 2014). Soortgelyk 

berig Business Day op 17 April 2014: SA 

comes bottom of the class in literacy

(gernetzkyk@bdfm.co.za). Die staat-

sonderwys in Suid-Afrika bring nie die drie 

grondliggende vaardighede lees-skryf-

reken by talle kinders tuis nie. Dit stem 

ooreen met die Kommunistiese aanslag om 

die bevolking so dom te hou dat hulle nie 

tot algemene inligting toegang kan hê nie. 

Daarby verhoed dit dat kinders instaatges-

tel word om die Bybel te lees. 

Naskoolse onderwys en opleiding 

In Desember 1996 word die nuwe Wet op 

Hoër Onderwys uitgevaardig. Daarmee het 

mailto:gernetzkyk@bdfm.co.za
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die staat met die Kommunis Asmal Kader 

as minister van onderwys aan die spits, die 

universiteite se akademiese en lewens- en 

wêreldbeskoulike outonomiteit wegge-

neem. Kursusse moet deur die staat 

geakkrediteer, goedgekeur word, terwyl die 

staat die reg opeis om te besluit of ‘n 

naskoolse instelling mag voortbestaan al 

dan nie. Nie net is geen staat werklik tot 

sulke take in staat nie. Veral behels dit die 

ondubbelsinnige oorskryding van die staat 

se magte wat in Romeine 13 tot die 

handhawing van wet en orde beperk word 

sodat die mense ‘n stil en rustige lewe kan 

lei waarin hulle hulle lewensroeping kan 

uitvoer ooreenkomstig Genesis 1 en 

2. Akkreditasie en registrasie is nie maar 

net ordenende vereistes nie, maar maak 

deel uit van die omvattende omvorming 

(transformation) van die selfbeskikkende 

en selfbesluitende same-leef van mense 

tot ‘n mensemassa wat in onkunde 

willoos doen wat ‘n regime aan hom voor-

skryf. 

Alle bestaande universiteite en tegnikons 

moes alle bestaande en moet steeds nuwe 

kwalifikasieleergange en vakleerplanne 

(her)beplan en vir goedkeuring aan die 

nuwe statutêre Raad op Hoër Onderwys 

(RHO) voorlê, wat deur die minister aanges-

tel word. Elke instelling moet ‘n omvat-

tende navorsingsbeleid vir goedkeuring 

voorlê. Ten slotte moet geldelike selfstan-

digheid (subsidies ingereken) bewys word. 

Die minister en die departement van hoër 

onderwys word sodoende tot sensorering 

instaatgestel. 

So het die bestaande instellings in Desem-

ber 1996 op vriendelike wyse volledig onder 

staatsbeheer gekom, al was hulle nominaal 

selfstandige regspersone. Hierdie selfstan-

digheid is in 2002 beëindig toe al die in-

stellings se privaatwette herroep en hulle in 

alle opsigte staatsondernemings geword 

het onder die regstreekse beheer van die 

minister. In 2004 verklaar die Kommunis 

Kader Asmal dat hoër onderwys voortaan 

op Kommunistiese lees geskoei sal word. 

Kort daarna word hy deur die Kommunis 

Pandor vervang. In 2009 stel Zuma die 

SAKP-hoof Nzimande as minister van hoër 

onderwys aan. Nzimande het hierdie 

aanstelling in die nuwe Zumakabinet be-

hou. Nzimande se onlangse optrede ten op-

sigte van die Northwest University dui op 

onverbiddelike toepassing van Asmal se 

uitspraak in 2004. 

Die 1996-wet maak vir private 

hoëronderwysinstellings voorsiening wat 

aan dieselfde vereistes as staatsinstellings 

onderwerp word terwyl hulle moet wegbly 

van kwalifikasiename wat die indruk kan 

wek dat hulle universiteite is. Aanvanklik 

het honderde sulke instellings opgeskiet, 

meestal in die nie-akademiese tegniese 

omgewing waar die weg tot erkenning nie 

so moeilik as in die akademiese milieu is 

nie. Een van die eerste Afrikanerpogings 

was die Akademie (later Pretoriase Akade-

mie) vir Christelik-volkseie Hoër Onderwys 

(ACVHO). Die ACVHO het akkreditering 

vir Licentiatus Economiae verkry en het 

onderwysstudente opgelei in afwagting van 

goedkeuring van Licentiatus Educationis. 

Die studentetal het van twee in Februarie 

1994 tot 37 in 2001 toegeneem. Die APK het 

sy eie teologiese skool opgerig wat staa-

tserkenning verkry het. Verskeie Engelse en 

tweetalige instellings het eweneens 
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geslaag. Akademia van Solidariteit is ‘n Afri-

kaanse instelling met aansienlike geld-

bronne; sy betekenis lê daarin dat hy ‘n ge-

heel eie opleidingsmodel toepas wat aan 

die vereistes van die digitale eeu verbind is. 

Samevatting 

Nieteenstaande privaatinstellings aan 

sekere wetlike vereistes moet voldoen, 

word hulle deur hulle eie beheerliggame be-

dryf. Daar is ‘n behoefte aan private gehalte

-onderwys en -opleiding wat aan die ver-

eistes van werkgewerondernemings vol-

doen – gehalte wat nie deur Kommunistiese 

staatsbeheerde onderwys en opleiding 

voorsien word nie. Hierdie behoefte kom in 

alle bevolkingsgroepe voor en stem ooreen 

met neigings in onder meer Duitsland en 

Amerika namate die tradisionele onderwys 

en opleiding nie meer aan hedendaagse te-

gnologiese vereistes reg laat geskied nie. 

Die Afrikaner-middel- en -werkerstand het 

getoon dat private volkskole lewensvatbaar 

is. Dat van hulle redelik gemaklik en met 

welslae sonder Umalusi kan leef, hou vir die 

volledige instelling van ‘n Kommunistiese 

samelewing mettertyd en selfs korttermyn-

gevaar in. 

Terselfdertyd beskik die privaatinstellings 

nie oor oorvloedige fondse nie en moet 

hulle vir die hedendaagse kind en jongmens 

aantreklik wees deur aan hulle te voorsien 

wat en soos hulle leef. Omdat hulle van 

nuuts af begin, het hulle die geleentheid 

daartoe. 

Die gevestigde instellings, van laerskoolvlak 

tot hoër onderwys, om van tegniese 

beroepsopleiding nie eers te praat nie, kom 

beswaarlik tot inskakeling by die snelle te-

gnologiese veranderinge oor die afgelope 

drie dekades en die gedagteskuif wat nood-

saaklikerwys daaraan verbonde is. Dit is 

altyd moeilik om aan nuwe omstandighede 

gewoond te raak en veral om nuwe dinge 

en denke in ‘n gevestigde lewenswyse in te 

werk. 

Die snelheid van verandering oor die laaste 

dertig jaar het op sigself ‘n dringendheid in 

aanpassing vereis, nie net hier nie maar 

orals ter wêreld. En net soos elders begin 

die kop van die Kommunisties-Sosialisties-

Demokratiese slang se kop gesien vir wat 

dit is: ‘n Giftige kop. Die bevryding van Oos-

Europa ‘n kwarteeu gelede dien as voor-

beeld, maar ook die weerstand teen die so-

sialistiese weldadigheid van regerings 

waardeur die belastinglas op die produk-

tiewe bevolkingsdeel in talle lande onder 

die soeklig geplaas word. Skandinawië met 

Finland heel voor word as die mees geso-

sialiseerde gebied in die wêreld beskou, en 

juis daar is die weerstand tans die sterkste 

namate die ekonomiese voorspoed onder 

sosialistiese rykdomverdeling ly. Intussen 

ervaar selfs Sjina die druk van hervorming 

uit sy getransformeerde toestand van 

weleer noudat hy al hoe meer van buite-

landse handel afhanklik raak. 

TOEKOMSTAAK VAN PRIVATE 

ONDERWYS EN OPLEIDING 

Sedert 1994 is uitgesproke Kommunistiese 

ministers in beheer van onderwys op alle 

vlakke. Blade Nzimande, die hoof van die 

SAKP, is sedert 2009 minister van hoër 

onderwys en het sy pos behou. Dit geld ook 

vir Angie Motshekga as miniter van basiese 

onderwys, onder wie se bewind die voor-

siening van handboeke aan skole etlike jare 
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al chaoties verloop met ooglopende slegte 

gevolge vir die gehalte van staatskoolond-

erwys. Die doelbewuste en gerigte invoer 

van die Kommunistiese ideologie in 

staatsinstellings vir onderwys en opleiding 

mag nie misgekyk word nie. Dit is stellig die 

belangrikste vir enige en veral vir gelowige 

ouers. Daarom móét daar private onderwys

- en opleidingsinstellings wees waar kinders 

volgens die vereistes van ouers onderrig 

word en nie volgens die vereistes van enige 

staat nie, allermins volgens die vereistes 

van ‘n antichristelike Kommunistiese staat. 

Sulke vereistes vernietig nie net die kind se 

aard en gesonde denke nie, dit vernietig in 

die geval van Kommunistiese totalitarisme 

ook sy taak om na die beste van sy aanleg 

en vermoë te werk om aan die Godgegewe 

opdrag in Genesis 1 en 2 te voldoen. Die 

verlaging van standaarde takel hierdie ver-

moë verder af. 

Daarteenoor het private onderwys van ge-

halte, veral private Christelike onderwys 

wat dit deurgaans by die kind tuisbring dat 

hy tot eer van God moet werk – ‘n roep-

ingstaak het om te vervul. Terselfdertyd 

moet die kind opgevoed word met die wete 

dat hy nie ván hierdie wêreld is nie, maar 

nogtans ín hierdie wêreld moet woeker met 

sy werksaamhede. Dit plaas die private in-

stelling voor die taak pm die beste 

onderwys en opleiding te verskaf binne 

die milieu van mens-wees wat in elke 

geslag na vore kom. 

Dit spreek vanself dat die Kommunistiese 

beplanners weet dat en vanwaar daar teen-

stand sal kom. ‘n Eeu terug is die rewolusie 

op die Russiese en verwante bevolking met 

wapengeweld afgedwing. Voorlopig geld 

hier nog net die beplanning van wetgewing 

om die weerstand so te bemoeilik dat gelei-

delike oorgawe sal plaasvind namate die 

bevolking die toestand gewoond maak en 

uiteindelik aanvaar. Dit sal die toekomspad 

bemoeilik en in sekere opsigte selfs gevaar-

lik maak. Bylae A behandel die onmid-

dellike stappe wat die regime beoog. 

Daarteenoor staan die vashou aan die on-

verbiddelike waarheid dat met geloof álles 

moontlik is. Naas deeglike besinning sal 

gewaagde spronge soms noodsaaklik wees 

wat partykeer nie dadelik sukses toon nie, 

moontlik selfs tydelike terugslae. Dan sal 

die bemoedigende geloofsuitsprake in 

Psalm 16 en Habakuk 3 en soveel ander 

plekke in die Woord van God ter sprake 

kom om nogtans voort te gaan in die 

vaste vertroue dat die Drieënige God en 

Vader van onse Here Jesus Christus ons sal 

laat slaag en deur Sy Heilige Gees ons sal 

bemoedig. Sodoende sal private onderwys 

kinders na vore laat kom wat vir en in die 

Kerk van Christus tot versterking sal dien. 

 



 

KWARTELTJIE    Augustus 2014                                                                                                 

Nogtans sal ons voortgaan 

Die redakteur het my gevra om ‘n paar opmerkings te maak oor die artikel van Pieter van der Dussen 

snr  - Private onderwys en opleiding:  Vrye gehalteonderwys ‘n noodsaak. 

Ek doen dit graag met baie waardering en erkenning vir die skrywer wat ‘n baie aktuele saak baie 

raak aanspreek.  Ek gee as titel vir my kommentaar die gedagte waarmee die skrywer afsluit, naam-

lik Nogtans sal ons voortgaan. Hierdie gedagte van Psalm 16 en Habbakuk 3 waarmee hy afsluit is 

inderdaad ons roepingsantwoord ongeag die rigting waarin die onderwys en/of die regering in Suid-

Afrika ontwikkel.  

Die onderwys in Suid-Afrika was nog altyd aktueel en sal altyd aktueel wees – vir die Skrifgetroue 

verbondsouers sal hierdie saak ook altyd nooit ‘n ligtelike saak wees.  Die afgelope paar maande wat 

ek intens besig is met die ontwikkeling van Christelike (Gereformeerde) onderwys, het dit vir my 

duidelik geword dat vrye gehalteonderwys ‘n noodsaak en ‘n roeping is.  Daarom het ek waardering 

vir die wyse waarop dit in die artikel aangespreek word. Die realiteit is dat ons onderwys in Suid-

Afrika met rasse skrede agteruitgaan, as ons ons nie beywer vir vrye gehalteonderwys nie, gaan ons 

die grootste verloorders wees.  Die kernargument is en bly altyd:  jy kan nie verwag van ‘n ander om 

jou nageslag toe te rus nie.  Ons moet dit self doen.  Vry en onafhanklik.  

Die tyd is verby wat ‘n ander vir jou dink oor jou en jou kinders se opvoeding.  Ons moet self daaroor 

dink.  Dit beteken radikale uitdagings in praktyk byvoorbeeld registrasies, akkreditasies, administra-

sie, finansiële te korte en nog baie meer.  Ook beteken dit ‘n weerstand teen ‘n rewolusionere 

aanslag wat baie mooi aangedui word in die artikel.  Ons sug en bely egter dat nogtans sal ons 

voortgaan.  Geen rewolusionere aanslag (suksesvol of onsuksesvol; aktief of passief; direk of indirek) 

kan ons van ons roeping vervreem nie.  

Ek weerhou my daarvan om die artikel in detail te bespreek, ek beklemtoon egter graag uit die 

artikel die strewe na vrye en onfafhanklike opleiding.  Wat Van der Dussen wel baie duidelik aantoon 

en daaroor moet ons diep nadink is die feit dat die gehalte onderrig in Suid-Afrika direk aan die ver-

laag is.  Die massas word al meer onkundig gehou (let daarop – ten spyte van dat daar al meer en 

meer fondse aan onderwys spandeer word). 

‘n Volgende punt wat in die artikel na vore kom wat ek sterk wil beklemtoon:  in huidige wetgewing 

is daar die ruimte om in eie  beheerliggame gehalte te verseker en te verskerp.  Ons sal ‘n dwase 

geslag wees as ons nie die geleentheid gebruik nie.  Ek kan maar net ter wille van duidelikheid die 

skrywer se sterk stelling herhaal:  Dit plaas die private instelling voor die taak om die beste onderwys 

en opleiding te verskaf binne die milieu van mens-wees wat in elke geslag na vore kom.  

Ons vrees nie die heidendom van die kommunisme nie, want Hy aan wie ons gehoorsaam is sal die 

pad aandui, maar laat ons in gehoorsaamheid luister en aktief optree, laat ons nie aan die slaap 

gevang word nie en laat ons veral ook seker maak dat die nageslag nie aan die slaap gevang word 

nie.  

Dankie vir ‘n mooi nadink artikel. 

Hannes Noeth 
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          Johan Vosloo 

‘nTerugblik op lank gelede.  

SY Genade is Groot. 

 

Hoe sal verduidelik ‘n mens die storms in 

die gemoed van ‘n tiener seun wat reeds as 

kind die verantwoordelikheid van ‘n volwas-

se man moet vervul.  Die Tweede Wêreld 

Oorlog op   Helpmekaar Hoërskool. Matriek 

aan die einde van die oorlog.  Wie kan die 

rou emosies na reg beoordeel op die dag 

van die vrede-sluiting? Die ongebreidelde 

uiting van vreugde en verdriet.  Die vreugde 

van die weersiens van geliefdes wat 

gespaar deur die oorlog gekom het  en die 

treurendes wat na geen herontmoeting kan 

uitsien nie.   Die aanhouderde geloei van 

sirenes, die trompet van al die duisende 

motor-toeters, die kakofonie van alles en 

enigiets wat  lawaai kan maak.  Van uit elke  

gebou word duisende rolle papier uitge-

strooi, en blomme en linte van elke denk-

bare kleur.  En die mense dansende en hup-

pelend,  al skreeuende in die strate. 

Was ons deel van hierdie geroesemoes ? 

Ook sommiges van ons wat nie die senti-

mente gedeel het nie is willens en wetens 

saamgesleep in die romantiek van die oor-

log.  Soos dit maar gaan met jong seuns, 

het dit, behalwe vir die grusaanheid daar-

van en die ontberings van die Oorlog, tog ‘n 

avontuurgees laat ontwikkel.  Ons het dan 

ook  elke geleentheid aangegryp om met 

hierdie veterane wat teruggekeer het ‘n 

gesprek aan te knoop en het daar sodoende   

‘n romantiese grondslag ten opsigte van die 

oorlog  self ontwikkel. 

Aan die anderkant het moontlikhede om 

self in  enige beroep op geneem te word al 

verder vervaag..   “The Boys from up North 

gets preference.” 

So het ‘n gesprek met een van hierdie vlieë-

niers my ‘n kykie gegee in die gemoed en 

denke van hierdie dapper manne in die buik 

van die destydse groot bomwerpers. Ge-

durende die Tweede Wêreld-Oorlog het 

baie van ons eie vlieëniers in Brittanje diens 

gedoen. 

In die begin van die oorlog  het die Britse 

Lugmag gebruik gemaak van ‘n relatief 

nuwe vinnige vegter/bomwerper naamlik 

die Bristol Blenheim Bomwerper. Die Teg-

nologie het so vinnig gevorder dat hierdie 

vliegtuig  nie baie lank suksesvol gebruik 

kon word nie en is die meer gevorderde  

Bristol Beaufighter in diens gestel waarmee 

Nag “sorties” uitgevoer is.  Hierdie vlugte is 

gewoon op baie donker nagte uitgevoer om 

die bomwerpers teen vyandige aanvalle van 

die vegters te beskerm. Die verliese  wat 

hierdie  operasies toegeval het was gewel-

dig, soms so hoog as 100% van die 

deelnemers. 

1939-1945 



 

KWARTELTJIE    Augustus 2014                                                                                                 

Die bemanning het deur die donker nag 

gevlieg met  slegs die bleek groen instru-

mentligte om iets sigbaar te maak. Die een-

tonige gedreun van die kragtige motore is 

slegs nou en dan verbreek deur kortaf be-

vele. Die oë vas genael op die buitenste 

ruim vir vyandige vliegtuie, op pad na die 

teiken, ver voor in die donker.  Ek hoor nog 

in sy vertelling  die prewelende woorde  van  

die treurige liefdesliedjie,  wat na al die jare 

nog steeds by my bly. 

“So deep in the night 

No moon tonight 

No friendly star to guide me  

With its light .” 

So vasgevang in die gees van stryd en diens 

het die begeerte groot geword om ook die 

beroep te volg. Die gevolg  was dat ek 10 

jaar in diens gestaan het van die Suid Afri-

kaanse Lugmag. My bysiendheid het egter 

’n stokkie voor my drome gesteek.  Ek was 

egter bevoorreg om my plek vol te staan  in 

die Verenigde Volke se in grype in die oor-

log  in Korea. Om die kort vertelling klaar te 

maak  moet ek die res van die liedjie se ver-

sie aanhaal. 

“Be still my heart 

Silent lest my love should be returning 

From a world far apart.” 

Spreek dit nog steeds  met my………. ook 

op my oudag………..met verlange 

Hierdie oorlog, na my mening seker meer 

as enige ander oorlog, het die menslike 

denke total omvorm.  Alle ander oorloë, na 

my mening was nie so intens geskoei op die 

burgery nie, waar die agter gelate mans 

vroue en kinders op geneem is om die oor-

log poging instand te hou. Die fabrieke en 

nywerhede en ekonomie moes aan die tuis-

front die middele skep en voorsien Die 

vroue moes die voorskoot verruil  vir die  

draaibank, die hyskraan en die stoot-

skraper. En aan die  oorlogsfront is die 

room van die wêreld se weerbare manne 

geoffer aan die wispelturige wense van die 

politieke meesters. 
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Ons leer mekaar beter ken  

 

Natalse wyke 

 
Hierdie is herhaling, waar die meeste van u van weet. Daar is egter lidmate wat nie ons 

geskiedenis hier in Natal ken nie, en vir hulle gee ek dit deur.  

Ontstaan 

Van ons huidige lidmate was deel van die Suidkus gemeente, wat die veranderinge hier 

baie traumaties ondervind het. Daar was baie dinge wat hulle nie aanvaarbaar gevind het 

nie, soos die gebruik van die 1983-vertaling, vroue in die amp, die preke, druk om die 

Cloete-omdigtings te gebruik, ens. Toe die kerkraad in `n vergadering met die gemeente 

voorhou dat kelkies met Nagmaal ingevoer moet word, het ons een huidige ouderling 

gesê dat hulle tot daartoe alles probeer verdra het, maar in hierdie geval sal hulle gaan 

soek na `n gemeente waar hulle tuis voel. 

Nadat die kerkraad tog daarvoor besluit het, is die twee gesinne gevra waarheen hulle 

bewyse van lidmaatskap gestuur moet word. Sonder onaangename detail hierby te 

noem: Hulle het hulle attestate na Pretoria aangevra, met die versoek aan Pretoria dat ek 

hier sal huisbesoek doen en Nagmaal bedien wanneer ons by ons huis hier is. Dit het 

driemaal jaarliks gebeur, en eenmaal het hulle familie in die binneland besoek en by ons 

gemeente Nagmaal gevier. Son-

dae het hulle ten volle eredienste 

gehou, met CD’s wat ons gestuur 

het. 

Verdere groei 

Nadat my emeritaat goedgekeur 

is, het ons kerkraad tweemaal by 

die plaaslike kerkraad besoek 

gedoen om deur kommissies  ons 

saak te stel. Hulle het bly staan by 

hulle besluite en te kenne gegee 

dat hulle nie lidmate sal verkwalik 

wat hulle eerder by ons wil voeg 

nie. 
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Tans is ons 21 belydende en 2 dooplidmate, waarvan een gesin in Durban bly en een in 

Pieter-maritzburg. Drie besoekpunte het Pretoria toe getrek, waarvan twee nog in 

Pretoria gemeente is. Ons is twee wyke, met elk `n eie ouderling. Almal is lidmate wat 

goed onderlê is in die Gereformeerde leer, en al die ouer manne was baie lank 

ouderlinge, skriba’s en kassiere. 

Eredienste 

Dienste word aan huis van br en sr Andries en Esme Badenhorst gehou. Eers was dit in 

hulle ruim sitkamer. Nadat daar met Geloftedag 2010 veertig mense die diens bygewoon 

het, het br Andries besluit om sy driedubbele gerage te teël, dat ons daar kan vergader. 

Al die manne het gehelp, selfs ek na my vermoë en met skrale kennis. 

Nou moet ek vertel van br Andries-hulle se opoffering en liewe toewyding. Dit is sekerlik 

nie maklik om elke week jou huis vir kerk in te rig nie. Tog plaas hy elke Sondag se musiek 

op rekenaar, met opnames wat hy het. Hy druk ons weeklikse nuusbrief, “Die 

Sardientjie”, en sorg vir wie weet wat nog alles. Sy kleinseun, Andries-jr, is ons koster, 

wat weekliks die garage skoonmaak en die “mure” ophang. Dit is plastiekseile waarmee 

al die rakke toegemaak word. Hulle plaas al die stoele, sit die netjiese preekstoel reg (wat 

Andries-sr eiehandig gemaak het). Hy het ook die Psalmborde gemaak en sit elke 

Sondag se sang en Skriflesing op, op die staander wat hy gemaak het. 

Dan versorg hy die klankstelsel. Daarvoor het hy ook die spesiale bedrading self 

aangekoop en ingesit, wat deur mense met gehoorstelle opgevang kan word. Al hierdie 

dinge word gedoen . . . omdat dit vir die HERE gedoen word. Die dienste neem hy op CD 

op, vir wie dit sou wil hê. Ons is baie dankbaar om hulle te hê. 

Elke Sondag word twee eredienste die oggend gehou – iets wat by die plaaslike 

gemeente nie meer gebeur nie. Die leerprediking kom dus tot sy reg, volgens die 

Kerkorde. Wanneer ons nie hier is nie, word volle eredienste gehou – of met leespreke, of 

saam met CD’s. Weekliks is daar Bybelstudie. 

Tussen die dienste word tee gedrink en bietjie gekuier. Die susters van Pretoria 

het uit die ou stelle vir ons gebruik hier koppies, borde en alles gee. Daarvoor het 

Andries staaldeure vir `n kas gemaak. Ons het vier groot plastiekhouers, waarin 

die breekgoed en koffiegoed stofvry en droog gehou word. Na Nagmaal word die 

kerkgebou meteens kerksaal, en meestal bly almal vir die ete. Vir die siekes word 

kos uitgeskep en saamgeneem na hulle huise.  
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Besoeke 

Heelwat lidmate uit die binneland woon dienste by ons by – sommiges het by hulle 

predikante van ons gehoor. Party is jaarliks hier, soos br Gert van der Walt-, br 

Hendrik Boshoff- en br Daan Visagie-hulle. Ons mense se familielede versterk 

dikwels ons getalle. `n Paar predikante is gereelde besoekers hier.  

Byna permanent is br & sr Dirk en Irene Dykstra van Orania af, wat telkens vir `n 

paar maande in hulle huis in Margate kom bly. Dit is sommer ook `n lekker 

ontsnap van die koue! Hulle kinders is gereeld hier. In September trek nog `n 

gesin uit Carletonville DV hier in. Hulle het al verskeie kere die dienste hier 

bygewoon. 

 

Liefde 

Besonder is die ervaring van onderlinge liefde en waardering van mekaar. Lidmate 

besoek die siekes, bel en verneem na mekaar se welstand. Die rustigheid wat 

mens belewe as jy weet jy is op pad kerk toe, kan nie beskrywe word nie. 

Ons bid steeds vir verandering in die plaaslike omstandighede. Ons weet God is 

by magte om op Sy tyd en wyse hervorming te bring. Mag dit spoedig gebeur.                                                                                             

 Ds Hennie de Villiers 

HOE MOES ELIA VOEL? 

HT 

 
Sou daar steeds sewe duisend wees 

wat God se oordeel eerder vrees 
as mense se gedagte. 

Wil ons God anders dien en eer 
as vrome voorgeslagte? 

As Totius maar hier kon wees 
om ons te leer 

om t’rug te keer 
en bou God se kragte! 

As ons maar weet 
As kleine mens 
dat ons nie tel 

voor God se Wens, 
Dan kan ons dalk 

— deur God’s gena — 
weet waar ons kennis grens. 

 

 

Oorgeneem uit die Kwarteltjie, November 2008 
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Retha van der Merwe 

75 jaar van Genade – inderdaad! 

Die President Krugerkinderhuis Pretoria open 

deure op 2 Oktober 1939 in Voortrekkersweg, 

Pretoria ‘n maand na die uitbreek van die 

Tweede Wereldoorlog. 

Reeds vroeg in die geskiedenis van die Gere-

formeerde Kerke van Suid-Afrika se is ge-

praat oor die oprigting van ‘n kinderhuis.  Met 

die eerste Sinode in 

1904 is ‘n beskrywings-

punt ingedien wat gelui 

het :  “De Sinode neme in 

overweging het oprichten 

van een weeshuis voor 

kinderen onzer kerk (Acta 

p.66 , Art 212) waarskyn-

lik ingedien deur Prof. 

Jan Lion-Cachet.  Maar 

eers veel later sou die 

stigting van ‘n kinder-

huis verwesenlik word. 

By die Sinode van 1924 en 1927 te Redders-

burg is ‘n rapport oor die weesinrigting in-

gedien.  In die twintigerjare het die diakonie 

van Reddersburg begin met ‘n plaaslike kin-

derhuis.  Hulp is gevra van ander gemeentes, 

maar ongelukkig is die kinderhuis in Redders-

burg na ongeveer twee jaar gesluit weens ‘n 

gebrek aan ondersteuning.   

In 1929 is daar op die Rand ‘n weeskommissie 

bymekaar geroep met die doel om ‘n 

kinderhuis op te rig en is daar 75 pond in die 

spaarbus.  Tussen die jare 1930 en 1933 was ‘n 

besonderse tydperk vir die werk van diakens 

op die Rand en Pretoria betreffende die oprig

-ting van ‘n kinderhuis.   

Met die Sinode in 1936 is gemeld dat die 

weeshuisfonds 

aangegroei het 

tot 2000 pond.  

Die jare 1930 – 

1933 was worstel-

jare vir die Gere-

formeerde kerke 

om tot ‘n besluit 

te kom om ‘n 

kinderhuis te 

bou.  Maar sien 

mens die ge-

beure gedurende hierdie jare sien ons die 

dryfkrag agter die diakoniee van die Rand en 

Pretoria vir die bou van ‘n kinderhuis.   Die 

gevolge van die depressie word nerens in sy 

naakte verarming gesien soos in Johannes-

burg nie.  Boere is van hulle plase verdryf 

deur die droogte en het koers gevat na die 

diamantdelwerye in Lictenburg.  Haglike om-

standighede het van die plaasboer noodge-

dwonge ‘n stadsmens gemaak.  Sommiges is 
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gelok met beter vooruitsigte na Johannes-

burg se goudmyne, maar werkloosheid, myn-

tering en armoede het die diakens van die 

Rand en Pretoria bewoe gelaat oor die toe-

stand van die kinders wat versorging be-

nodig.  Die stad het menige arbeider gees-

telik laat verdwaal en gebroke huisgesinne 

gelaat.  Die verloop en uiteindelike oprigting 

van ‘n weeshuis was werklik ‘n droom wat 

werklikheid geword het.   

Die arbeid word bekroon. Deur die bemid-

deling van Minister PGW Grobler ‘n lidmaat 

van die Gereformeerde Kerk, Rustenburg is ‘n 

stuk grond in Voortrekkersweg, Pretoria aan 

die diakonie geskenk met die spesifieke voor-

waarde dat ‘n kinderhuis gebou word.  ‘n 

Vaste adres.  Ten spyte van die drukkende 

depressie het die middele vinniger ingekom.  

Argitek P.S. Dykstra word gevra om die plan-

ne gereed te kry met die oog op die bou van 

die gebou ten bedrae van 3000 pond.  En in 

1936 begin die bouwerk maar die ideaal is 

eers in 1939 verwesenlik.   Minister PGW Gro-

bler lê die hoeksteen op 11 Maart 1939.  In die 

rede van Prof Dr F. Postma kom die volgende 

sin voor:  “Die wêreld maak oorlog en ver-

menigvuldig weeskinders.  Die kerk maak 

deure oop en neem weeskinders tuis”.   Die 

gebou is voltooi vir die bedrag van 5200 

pond.   Almal was oortuig dat die diakens ‘n 

grootse daad van liefde verrig het.   

Met die oopmaak van deure van die Presi-

dent Krugerkinderhuis was daar 4 wees-

kinders en ‘n week later reeds ‘n sewetal.  

Daar was plek vir 60 seuns en dogters.  Mnr 

en mev JJ Malan is as eerste huisouers 

aangestel.  

En nou vier ons vanjaar die 75-jarige bestaan 

van hierdie pragtige kinderhuis wat so swaar 

op dreef gekom het.  Soos Prof SP van der 

Walt dit beskryf het met die 50-jarige viering:  

“Toe dit eers begin het, het dit soos ‘n 

stoomtrein voortgedreun.”  Wie moet almal 

bedank word?  Net God, en almal wat Hy ge-

bruik en nog steeds gebruik. 

Soli Deo Gloria – Aan God alleen die eer!   

Inligting bekom uit die brondokument:  “Die 

President Kruger-tehuis vir onversorgde 

weeskinders, 1989  - Prof SP van der Walt 

Goed om te weet feite: 

Die eerste huisouers van die President Kru-

gerkinderhuis Pretoria – Mnr en mev Malan 

Mev van Wyk;  

Mnr van der Walt 

Mnr en mev Basson 

Mev Venter 

Mnr en mev Mussmann ( 

Mnr en mev Vorster  (1998 – hede) 

Die eerste inwoners gaan na die Gere-

formeerde Kerk Pretoria-Oos, daarna na 

GK Meintjieskop en GK Oos-Moot  

 

In die 1940’s was die boekhouer van die 

Kinderhuis  mnr Andries Roelof Dragt van 

die Hervormde Kerk. 
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SUSTERSAKSIE – 5 JULIE 2014  

Wat beplan is as ‘n Sustersaksie het op die einde sommer ‘n gemeente aksie geword vanweë 

die adamsgeslag se nuuskierigheid oor die Margaret Roberts Herbal Centre. Daar was heerlik 

gekuier oor ‘n koppie tee en koffie en moenie vergeet van die heerlike soetigheid nie. 

Margaret Roberts Herbal Centre is gestig deur Margaret Roberts self.  Sy spits haar daarop toe 

om soveel as moontlik mense bewus te maak van die wonderlike werking van kruie en die vele 

voordele wat dit vir ons in ons daaglikse lewens kan inhou.  Die pragtige tuine is ‘n lushof en 

die rustigheid van die natuur gaan nie ongesiens by jou verby nie.  Ons was weereens daaraan 

herhinner dat nie een stofdeeltjie op hierdie aarde geskep is sonder unieke en waardelvolle 

voordele vir ons as mens nie.  In elke blom en blaar en selfs vele skoenlappers kon die groothe-

id van God se skepping ervaar word. 

Dit was ‘n heerlike oggend waar ons sintuie verryk is, en ons kon behoorlik, ruik, proe, voel en 

vat.  Waar daar ook ‘n meerderheid vroue betrokke is, is gesels nie vêr agter nie en was dit 

heerlik om in die milieu van die gemeenskap van gelowiges sommer net ‘lekker’ te kan kuier! 

Retha van der Merwe 
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Lees Romeine 5:1-11 

VREDE 

 

Vrede laat EK vir julle na—my vrede gee 

Ek aan julle. 

Johannes 14:27 

Vrede is ‘n erfenis wat Jesus aan ons nagelaat 

het. Vrede is ook ‘n skat wat Hy aan ons 

gegee het. Die vrede beteken dat Hy vir ons 

vrede gemaak het. Hy het die vyandskap tus-

sen ons en ons hemelse Vader oorbrug. Hy 

het ons sondes versoen. Daarom het ons 

vrede. 

Die vrede is ‘n feit. Dit is net so werklik as dat 

Jesus gelewe, gely, en gesterwe het. Dit lê 

objektief, buite ons wisselvallige hart, in 

Christus vas. Daarom kan ons nimmer daar-

van beroof word nie. Ons struikeling en 

sondes van swakheid kan ons nie daarvan 

skei nie. Die vrede behou ons te midde van 

storms en stryd en nood. Ons word gedra 

deur die vrede selfs ondanks vyandskap en 

vervolging van die wêreld. Daarom kon die 

martelare sterwe terwyl hulle ‘n vreugdelied 

sing.  

Dit is ‘n objektiewe werklikheid, maar dit 

word tog ook subjektief belewe. Daarom 

voeg die Here by: “Laat die hart nie ontsteld 

word en bang wees nie.” Die vrede bly nie 

bloot buite onsself nie. Dit word ons eien-

dom. Iemand omskryf die soos volg: “Hier 

beteken die word vrede die afwesigheid van 

innerlike onrus en die versekering van die 

verlossing en van God se liefdevolle teen-

woordigheid onder alle omstandighede. Die 

vrede is die gevolg van die beoefening van 

die geloof in God en sy Seun en die oorden-

king van sy genadige beloftes.” 

“Nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle 

nie,” sê Jesus. Hy gee sy vrede wat die wêreld 

nooit kan gee nie. Die wêreldmens mag jou 

gelukwens, waarmee hy aan jou geluk en 

vrede toewens, maar hy kan dit nie gee nie. 

Die onrus kan hy nie uit jou innerlike verwy-

der nie. Die wêreld mag rykdom en plesier en 

liggaamlike welsyn en voorspoed gee, maar 

nimmer kan die wêreld aan ons innerlike 

vrede gee nie. Die vrede is die weerkaatsing 

van die liefdevolle blik van ons hemelse 

Vader in die hart van sy kind.  

Die vrede wat Christus gee, is die antwoord 

op die honger en kommer van ons harte. Ons 

smagting en soekende hunkering kom in 

Hom tot rus. Ons is weer waar God ons wil hê 

en waartoe Hy ons gemaak het— voor sy 

vriendelike aangesig.  

 

Oorgeneem uit Elke dag in die lig, Ds MJ Booyens  


