
                                      

Visie: Gedring deur God se Liefde leef ons om Hom te verheerlik 
Missie: Koinonia, Geloof en Getuienis 

 
Jaargang 17_______________________          ____________________    _3de Kwartaal 2016 

 
JOU CV ASSEBLIEF! 

  

 

In die besigheidswêreld het ek regtig 
nie ’n goeie track record gehad 
wanneer dit kom by die aanstelling 
van nuwe mense nie. Dis altyd ’n 
storie as jy mense moet aanstel, want 
eers moet die regte advertensie 
geplaas word, dan kom hordes en 
hordes CV’s deur die rekenaar 
gevlieg en dan moet die regte mense 
gekies word met wie jy onderhoude 
wil voer. 

Die laaste 3 of 4 aanstellings wat ek gedoen het, het nie langer as 3 maande 
gehou nie. Lyk my ek was maar ’n bietjie swaar op sekretaresses. 

Alhoewel ons dit duidelik stel in die advertensie dat ons net ’n een bladsy CV 
benodig, is daar sommige wat omtrent ’n hele pak papier gebruik om alles op 
te som waar hulle nou op die leer van die lewe staan. Gewoonlik gaan haal dié 
soort hom duskant geboorte daar in De Aar. 

Maar ai, keer op keer sien jy dat wat op die CV staan heeltemal vreemd is vir 
die waarheid. Sommer een van die eerste vrae: “Ek sien op jou CV staan jy 
ken Pastel?” (’n Boekhouprogram) 

Stilte.   Dan daai ver kyk en êrens van agter in die oë sien jy so ’n flou liggie 
na vore kom: “Ja, ek ken haar. Ek kan nou net nie onthou van waar ek haar 
ken nie. Miskien was ons saam op Laerskool De Aar.” 

Dalk moet iemand navorsing gaan doen om te kyk hoeveel waarheid op CV’s 
te vinde is. 

Paulus en Timoteus se CV’s is kort: Paulus en Timoteus, twee mense wat 
Christus Jesus dien met alles wat hulle het… (Flippense 1:1) Kort en 

kragtig! 

https://bible.com/50/php.1.1.db
https://bible.com/50/php.1.1.db
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Uit hierdie CV kan jy 100% bepaal waaroor hulle lewe gaan en waar al hulle 
tyd en energie ingaan. Elke stukkie van hulle bestaan word gekenmerk en 
oortrék met die dinge van Jesus Christus. 

Wil jy weet wat ek doen? Ek doen net die Here se dinge! Wil jy weet wat is vir 
my die belangrikste in die lewe? Jesus Christus. Met al my mag jaag ek 
Christus se belange na. Nee, nie my eie nie. Daarom sal ek selfs my lewe vir 
Hom gee. 

Dis ’n kragtige CV en deur al die boeke wat Paulus geskryf het, weet ons ook 
dat die CV van hom en Timoteus net vol waarheid is en nie soos ons s’n 
wanneer ons mense probeer manipuleer om vir ons werk te gee nie. 

Maar as jy nou geseënd was om vir ander Christene te kon skryf, wat sou die 
opsomming van jou CV bo-aan die brief wees? 

Ok, ek is mos nou aan die skryf vir ander Christene. Wat kan ek bo-aan die 
geskrywery skryf? GB, man van God? GB, die voorbeeld van ’n ware kind van 
God? GB, met God altyd in sy gedagtes? Of GB, nooit van die wêreld, maar 
altyd naby God? 

In skaamte moet ek my kop laat sak, want ek dink nie ek kan op al die hoop 
vrae ’n stewige “Ja!” skree nie. Ai, hoekom duik ons so gereeld in die hek? 
Seker ook maar net mens. 

En jy? 

Om oor na te dink:  
Hoe vergelyk jou verkorte CV met Paulus en Timoteus s’n? 
Waar val die pap op die grond? 
Wat moet jy anders probeer doen? 

Gebed 
Here, ek besef maar net weer dat ek te kort skiet. Êrens beur ek te veel na die 
wêreld en te min na U. Dit is duidelik sigbaar op my CV. Daarom wil ek so 
graag meer soos U lewe. Amen                       Gerjo Ben van der Merwe – Kruispad   

Kruispad is ’n bediening wat die moderne mens aanlyn help met die keuses by die 

kruispaaie van die lewe.  – http://kruispad.com/

 

 

 

Kommentaar en navrae oor en voorstelle vir die Posduif kan aan 

hansieb@lantic.net of die Kerkkantoor gestuur word. Hansie Bekker is ook 

beskikbaar by  

082 820 4306 of 056 811 4754. 

http://kruispad.com/
mailto:hansieb@lantic.net
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WEN ‘n VAKANSIE - 
FONDSINSAMELINGSPROJEK 2016 

 

Die trekking vind plaas onder “toesig” en 
let wel, nie een van die trekkers of 
omstanders het ‘n prys gewen nie. 

 
Die gemeente het tydens die eerste 
semester ‘n fondsinsamelingsveltog 

waarin ‘n vakansie by die see gewen kon 
word, geloods. Teen ‘n koste van R50.00 per 
kaartjie het heelwat mense binne en buite die 
gemeente gedink dit kan ‘n goedkoop vakansie 
wees – natuurlik net as jy wen. Aan die ander 
kant was dit ook maar soos die Lotto – as jy nie ‘n 
kaartjie koop nie, kan jy nie daardie miljoene wen 
nie. Die kerk se fondse het ‘n welkome inspuiting 
van ± R10 000 gekry nadat kostes afgetrek is. 

 
Baie geluk aan die volgende wenners: 
Een week see-vakansie plus sakgeld – Marie du 
Preez 
Halwe skaap – Antoon Lombard 
Vleiskoopbewys (R500) – Vossie Vorster 
 

Baie dankie aan almal wat deelgeneem het en aan almal wat gehelp het met die 
verkoop van die kaartjies!!  Marie en Krimpie (ja, sy het hom darem saamgevat) 
sê dit was beslis ‘n moeite werd prys om te wen en hul wag net vir die volgende 

kompetisie. 
 

NUWE INTREKKERS 
Die volgende lidmate het by die gemeente aangesluit en hulle word hartlik 
verwelkom. Ons vertrou dat julle reeds ingeskakel het, dat jul verblyf hier 
aangenaam sal wees en dat julle betrokke sal raak by die gemeente-aktiwiteite. 

Nuwe intrekkers - Julie tot Augustus 2016 

 Vorige Gemeente Adres Wyk Kontaknommer 

Danie (snr) en 
Stephanie de Lange 

Birchleigh, 
Kemptonpark 

Skinnerstraat 5 Freedman 0836618713 

Danie (jnr) en Thea de 
Lange 

Hoogland, 
Kemptonpark 

Skinnerstraat 5 Freedman 0833211334 

Corné Lawrens Hoogland, 
Kemptonpark 

Skinnerstraat 5 Freedman 0636509583 

Calla en Elsie Viljoen NG Weltevrede, 
Koppies 

Readingstraat  Reading 0824149452 

Schalk en Rina Olivier NG Parys-Suid Derdelaan 29 End 0835916526 

PARYS-WES HOU BASAAR 

Daar is weer op 30 Julie 2016 basaar gehou en een en almal het dit baie geniet. 
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Met die intrapslag by die voordeur van die saal is jy blootgestel aan die eerste van 

vele versoekings – ‘n heerlike ontbyt met ‘n lekker koppie Fanie-koffie. Om die 

hoek was dit die kerrie-en-rys gevolg deur ‘n neute en konfyt. Dan die pannekoek, 

poeding en heerlike gebak. En net toe jy dink dit is nou genoeg, toe word die kind 

in jou weer wakker gemaak deur die kleurvolle tafel met lekkers en koeldranke. En 

ek is seker talle het gedink dalk moet ek maar ietsie kry vir die ou kleintjies as hul 

kom kuier. Aan die een kant van die saal het die kinders speletjies gespeel en aan 

die ander kant het die rande gerol by die vleistent (heerlike wors en maalvleis is 

verkoop). Voor dié tent het die heerlike geure van die braaihoendertjies en wors 

die lug ingetrek en die mense nader gelok vir ‘n laaste aankoop. En dan die dinge 

wat bietjie langer hou as die kos. Die naaldwerktafel met die pragtige handwerk 

en die hoogste van alles (op die verhoog), die wit olifant-tafel waar ons so graag 

gaan rondskrop vir ‘n ietsie – ‘n boek, ‘n bekertjie, ‘n oondjie, ‘n prentjie of wat 

ookal – wat dalk volgende jaar weer kan terugkom of dalk tog gebruik word. Oom 

Thew se perderitte was ook ‘n treffer vir die wat nie bang was nie. Die kinders het 

dit terdeë geniet. 

 
Dit was voorwaar weer ‘n lekker en geseënde oggend waarin daar lekker saam 

gekuier en geëet is. Baie dankie aan almal wat hard beplan en gewerk het om ‘n 

sukses van die dag te maak.  
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Dankie ook aan almal wat die basaar met hulp, 

bydraes vooraf, skenkings of aankope op die dag 

ondersteun het. Die finale syfer is nog nie bekend nie 

maar dit staan tans op +- R100 000. Sonder  julle sou 

dit nie moontlik gewees het nie. 

BAADJIES VIR MPONENG 
‘n Donasie van R2000  met die 
versoek om iets warms te koop vir die 
wat koudkry, het die Diensgroep 
Getuienis geïnspireer om nog R2500 
uit Getuienis  se fondse by te voeg en 
te help met  skoolbaadjies vir kinders 
van ouderdomme 6 tot 14 jaar ‘by 
Mponeng Primêre Skool.   

Dankie aan die vriendelike en 
behulpsame bestuurder van Pep 
Stores, David, wat vir ons  50 
baadjies uit omliggende takke 
bymekaar gemaak en ook 3 baadjies 
as donasie gegee het. 

Net na die skool vir die 3de 
kwartaal hervat het (en net voor die 
GROOT koue), het ons die baadjies  

op 19 Julie aan René Jordaan, die 
skoolhoof, gaan oorhandig.  Dis met 
groot dankbaarheid en waardering 
ontvang en ons vertrou dit het darem 
die ergste koue van die lyfies af 
gehou.  
 

 
 

DIE GROOT TREK – VERSKUIWING VAN KANTORE 

Die Kerkraad het besluit dat die ou pastorie verhuur moet word en dit het beteken 

dat die kantore moet skuif.  

Die groot trek het in alle erns op Woensdag, 10 Augustus 2016, nadat Telkom die 

telefoonlyn geskuif het, begin. Die Skriba se kantoor het verskuif na die ou 

moederskamer in die kerk en die kantoor was teen 11 Augustus weer in bedryf 

met telefoon, rekenaar en werkende internet. 

Die Gemeentebestuurder/Koster trek in die konsistorie in. 

 

Die kantoor sal voortaan net een inkomende lyn hê, nl. 056 811 5316. Die 

Gemeentebestuurder / Koster kan ook op 072 968 2136 bereik word.  

 

Dankie aan Willie Hoffmann wat gehelp het om rakke te verskuif en om seker te 

maak dat die nodige sekuriteitshekke weer in plek is. 

 

Daar moet nog plek gevind word vir alles wat oor die jare opgegaar is maar een 

van die dae is die Kaap weer Hollands en sal alles normaalweg voortgaan. 
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Dankie vir almal se hulp, ondersteuning en begrip terwyl dinge deurmekaar was. 

ONS  SENIOR  BURGERS - 80 jaar en ouer 

Baie hartlik geluk!  “Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand.”  Ps 

73:23 

JULIE: 
05 - Jannie de Bruyn (86): Nie tuis nie. 
07 - San Nel (85): Sy was in die hospitaal maar dit gaan nou weer beter. 
Gesondheid oor die algemeen goed.. 
16 – Madelief Wolmarans (81): Dit gaan goed. Het baie stof tot dankbaarheid. 
20 – Chrissie Boshoff (81): Nie tuis nie. 
29 – George Denner (86): Sy been lol maar verder gaan dit goed met hom. 
30 - Nicolette Terreblanche (84): Dit gaan goed. Bene pla a g v osteoperose, 
maar sy gaan nog aan met haar dinge. 
 
AUGUSTUS: 
01 - Gideon Barrett (83): Gaan goed, het nie probleme nie. “Die ouderdom is hier 
maar ek moet dit maar vat!” Het baie om voor dankbaar te wees. 
23 - Bettie Fullard(82): Dit gaan baie goed. Haar gesondheid is nog goed en sy 

het geen klagtes nie.  
25 – Ina Mulder (80): Gaan goed onder omstandighede. Bietjie artritis maar 
verder nie gesondheidsprobleme nie. 
30 - Ester Reinecke (80): Gaan baie goed. Hier en daar ‘n skeet – “val soms 
maar staan weer op!” 
 
SEPTEMBER 
09 – Johan Schultz (87): “Word nou baaaie oud, maar is nog bedrywig!” Woon 
nog lekker in hul meenthuis. Baie dankbaar. 
11 – Weitz Botes (91): Dit gaan goed. Woon lekker in Najaarsrus. “Het baie tyd 

om te bid!” 
12 – Mart Badenhorst (80): Dit gaan goed. Baie dankbaar vir goeie gesondheid. 
23 – John Butler (81): Dit gaan baie goed. Hy is nog bedrywig met raam- en 
tuinwerk en voel baie geseënd. 
25 – Neels Mathee (80): Was baie siek en lank in die hospitaal. Gaan weer beter 

en is besig om te herstel. 
29 – Elsa Enslin (82): Haar gesondheid is redelik, loop net baie swaar. Is 
dankbaar vir wat sy nog het. 
30 – Hennie Geldenhuys (80): Dit gaan baie goed. Dankbaar vir goeie 
gesondheid. 
 

TANDESORG VIR KLEUTERS 

Colgate het deur middel van tandartse 

‘n projek geloods om kinders van 

graad 0 tot graad 2 bewus te maak 

van goeie tandesorg. Die Diensgroep 
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Getuienis het gehoor van die projek 

en het via dr Annelize Coetzee gereël 

dat die Eendjies Kleuterskool ook aan 

die projek deelneem. Lede van die 

Diensgroep het die Kleuterskool op 16 

Junie 2016 besoek en daar is ‘n video 

oor tandesorg aan die kinders gewys.  

Die juffrou het verduidelik en die 

kinders het elk ‘n pakkie met 

tandeborsel, tandepaste, ens 

ontvang. 

 

 

 

LANGENHOVEN SE HAMER EN DIE BASAARTENT 

Ons (Ek en Doempie) het Langenhoven se hamer in Parys raakgeloop! Julle sal 

dit nie glo nie maar dit was tydens die opslaan van die basaartent. Met net een 

tienpondhamer het oom Johan Schultz besluit om sy hamer by die huis te gaan 

haal. Die langdradigheid met die inslaan van die penne het vir hom te veel geraak. 

    Die tweepondhamer het gearriveer en terwyl die uwe en Doempie die toue 

vashou kap oom Johan die penne in. Hy haak skielik af en sê ”Langenhoven het 

gesê: “‘n Man kan nie ‘n spyker inslaan as hy nie ‘n hamer het nie”. Die uitspraak 

het seker nog sy oorsprong gehad by die langsame proses van penne inslaan.  

Hy het skaars die woorde ge-uiter toe raak 

die hamer se kop los en vlieg die lug in. 

Nodeloos om te sê dat ek en Doempie 

uitgebars het van die lag.                                           

Verontwaardig staan oom Johan regop, kyk 

na ons en haak af: ”Langenhoven het ook 

gesê as jy lag, lag in jou verstand in!”  Dit 

het die lagbui net aangehelp!  Wel daar het 

jy dit, Langenhoven se hamer!  

 

Nou moet ek bieg, dit was nou nie regtig 

Langenhoven se hamer nie, maar watter 

komieklike oomblikke het ons nie ondervind nie!    

Langenhoven het ook gesê: ”Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid 

heeltemal omdraai nie: hou hom skuins. “                                                                   Dries de Jager   

 

Lê jou daarop toe om in alles ‘n positiewe gesindheid te kweek. Dit sal jou beter 

baat as ‘n positiewe bankbalans.      - PJ Daniels 



8 
 

KERSKOSPROJEK 2016 

Die gemeente se eerste Kerskosprojek in 2015 was ‘n groot  sukses en die 

Diensgroepe Getuienis en Diens van Barmhartigheid kon aan ongeveer  25 

gesinne kospakkies gee vir die kerstyd. Dit is met groot dankbaarheid ontvang en 

gebruik. Daar is meer geld ingesamel as wat ons nodig gehad het vir die 

kospakkies en met die balans is daar blikkieskos aangekoop. Die blikkies is 

gebruik om die maandelikse kospakkies wat na Schonkenville gaan aan te vul. 

Weens stygende kostes het dié pakkies al 

kleiner geword en was die blikkies ‘n 

welkome byvoeging. 

Gemeentelede word vriendelik uitgenooi om 

weer bydraes vir die 2016-projek te maak. 

Bydraes kan by die kerkkantoor inbetaal 

word of jul kan dit in ‘n koevert wat gemerk 

is “Kerskosprojek” in die kollektebord plaas. 

By voorbaat baie dankie vir die bydraes. 

 

KOSPAKKIES VIR PLAKKERSKAMPE 

Die Vaal-Weermagveterane van Gauteng en Noord-Vrystaat het besluit om 

fondse in te samel om blankes in plakkerskampe te help. Met die geld wat 

ingesamel is, het hul produkte aangekoop en kospakkies opgemaak. Hulle het 

besluit om 30 van die pakkies vir Parys-Wes en 15 vir Koppies te gee vir 

verspreiding onder behoeftiges. 

Daarmee saam het hulle ook ‘n 

klompie klere, speelgoed en lekkers 

gebring. 

Theuns Botha, een van die 

veterane, en sy gesin het Parys-

Wes op 11 Augustus 2016 besoek 

om die pakkies af te lewer waar dit 

ontvang is deur onder andere ds 

Barry,  Dries de Jager en ‘n paar 

gemeentelede. Theuns sê dit was 

hul eerste poging en hul was verras met die reaksie van hul lede. 

Lede van die Diensgroep: Diens van Barmhartigheid het die pakkies oorgeneem 

en aan behoeftige gesinne in onder andere Lindequesdrift en Basapark uitgegee 

waar dit met groot dankbaarheid ontvang is. Dankie aan die Vaal-

Weermagveterane vir die mooi gebaar.  


