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

 

Jaargang 22_______________________          ____________     3de Kwartaal 2021 
 

PARYS-WES ‘N ARK VAN REDDING? (GENESIS 6:7-12) 

Die ark was vir die regverdige Noag ‘n 

toevlugsoord, ‘n plek van bewaring en redding.   

Deur die eeue het die ark die simbool geword van 

die gemeente en van bewaring en redding.   

Ons leef in moeilike tye. Die kerk word bedreig en 

dit lyk baie keer asof die kerk-ark besig is om te 

sink.  As ons wyer kyk, lyk dit ook asof die wêreld 

met ‘n dolle vaart op pad is om te sink.   Is daar ‘n 

toekoms, is daar redding vir die wêreld? 

Uit die baie ooreenkomste tussen die 

omstandighede en optrede van Noag en ons 

huidige situasie kan ons o.a. die volgende leer hoe om as gemeente ‘n 

ark, ‘n plek van redding te wees: 

*Glo in God. 
*Moenie die boot mis nie.  Soos die ark vir hulle die geleentheid 
tot redding gegee het, so skep die gemeente die geleentheid vir 
ons tot redding.  Die boodskap van die kerk is dat die kaartjie om 
op die boot van redding te kom, by die kruis te vinde is. 
*Onthou ons is almal in dieselfde bootjie.  Op die ark was daar 
nie afsonderlike bootjies vir die wilde en mak diere, slange en 
voëls nie.  Op die ark van die gemeente is plek vir almal, sonder 
onderskeid. 
*Wees gehoorsaam en beplan vooruit.  Daar was geen teken 
van ‘n watervloed nie en tog het Noag vir God geglo en het hy 
gehoorsaam en begin bou.   
*Wees gereed!  Noag se verhouding met God oor 600 jaar het 
hom gereed gemaak om enige opdrag van God uit te voer, ook dié 
een.   



2 
 

     *Moenie dat kritiek jou van jou opdrag laat afwyk nie.  Ten 
 spyte van kritiek en spottery het Noag bly fokus op die werk wat hy 
 moes doen. 

*Onthou, die ark is deur ‘n amateur gebou.  In die kerk is die 
plek en die rol van elke gelowige belangrik. 
*Moenie skrik vir die grootte van die storm nie.  Maak nie saak 
hoe groot die storm is nie, met God by jou, wag daar altyd ‘n 
reënboog! 
 

Dit het só sleg gegaan in Noag se tyd dat God mens en dier wou uitwis.  
Maar dan lees ons van God se groot “maar”: “Maar Noag is deur die 
Here begenadig.”   
 

Vir sy redding het Noag niks aan homself te danke nie.    Dit is die Here 

wat in genade na hom gekom het en vir hom gesê het wat hy moes 

doen.  Uiteindelik kan ons sê die Here self het hom op die ark gesit.  Dit 

is genade! 

In elke kind van die Here se lewe sien ons die Here se MAAR’s, sy 

reddingsbote!  Ook in die mensdom se geskiedenis:  Adam en Eva, 

Abraham, die volk in Egipte en jare later die terugkeer uit ballingskap.  

God se grootste MAAR is in hoofletters geskryf oor die krip en die kruis.  

Rom 3: 23 sê: “Almal het gesondig en is ver van God af.”  En direk 

daarna begin vers 24 met die woordjie ”Maar……hulle word, sonder 

dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë 

die verlossing deur Jesus Christus.”  Daarom word ook verwys na die 

kruis as ons ark van behoud.  Die ark van Noag vertel van die groot 

MAAR, van ‘n tweede kans, van ‘n vernuwing van die verbond met God.  

Soos met Noag en die ark, het God aan die kruis ‘n nuwe begin met die 

mensdom gemaak. 

As ons gemeente ‘n ark in hierdie krisistye in Parys wil wees, vra dit van 

ons dat ons oor God se MAAR’s moet praat en dit in ons lewens 

demonstreer.  Ons moet ‘n reddingsboot raak vir mense in hierdie 

korrupte wêreld.  Ons moet onthou die ark van die gemeente is nie daar 

vir ons om rustig voort te vaar, weg van die krisisse en om ons nie aan 

ander te steur nie.  Ons vaart is juis binne hierdie korrupte wêreld.  Ons 

vaart is juis om hierdie wêreld ‘n beter plek te maak deur die mense in 

nood op te laai, aan die Here bekend te stel en nie maar net verby te 

vaar, op die dek te staan, geskok te wees oor hulle ellende en dan te 

skree: “Swem!  Swem!  Iemand sal jou kom oplaai!”  nie.  Ons mag nie 
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só tevrede wees dat ons self aan boord is en ons nie oor die ander 

bekommer nie.   Kom ons laai hulle op! 

Dit is tyd dat elkeen van ons moet seker maak dat ons aan boord is, dat 

ons die Stuurman, Jesus Christus, ken.  Die ark van Parys-gemeente 

staan in die hawe – gereed om te vertrek.  Ahoy!   Almal aan boord!  

Ons vertrek die toekoms in - om ‘n ark vir Parys en die wêreld te wees.   

                                                                                                                  Lukas Meyer 

ONS SENIOR BURGERS (80 jaar en ouer) 
Baie geluk vir die dag en seën vir die nuwe lewensjaar.  “Mag God, die 
bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, 
sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige 
Gees!”  Rom 15:13 
JULIE 
05 – Johan Odendaal (80): Hy het Covid gehad en die herstelproses is 
maar stadig. Verder gaan dit goed. 
06 – Jan de Beer (82): Hy sterk tans tuis aan na ‘n rugoperasie . Hy is 
baie dankbaar dat die operasie ‘n sukses was. 
10 – Susan van der Colff (82): Sy kuier tans by haar kinders in 
Tzaneen, maar kom binnekort terug Parys toe. Haar been gee 
probleme, maar sy leef daarmee saam. Baie om voor dankbaar te wees. 
14 – Jannie Oosthuizen (80): Hy is “veilig, gespaar, baie gesond en 
baie gelukkig!” 
20 – Chrissie Boshoff (86): Sy sukkel nog met haar knieë en bene, en 
moet met ‘n karretjie loop, maar verder gaan dit goed.  
29 – Org Denner (91):  Dit gaan baie goed. Geen klagtes nie.  
30 – Maria J van Rensburg (82): Gaan goed, hier en daar ‘n skeet of 
pyn, maar niks ernstigs nie. 
AUGUSTUS 
15 – Freda Terblanche (81): Dit gaan goed. Sy het geval en haar been 
beseer en dit sal tyd neem om te herstel. Verder niks om oor te kla nie. 
18 – Rita de Jager (86): Dit gaan baie goed en sy het geen klagtes nie. 
25 – Ina Mulder (85): Sy is baie dankbaar dat dit so goed gaan. Sy bly 
baie lekker en word goed versorg. 
30 - Ester Reynecke (85): Dit gaan goed en sy is baie dankbaar. Het 
geval en haar voet beseer maar dit het goed herstel. 
SEPTEMBER 
05 – Willie Hoffmann (80): Sy gesondheid is redelik, maar hy moet 
weer gaan vir behandeling. Hy sê “alles is reg!” 
09 – David Sussens (87): Oom David gaan aan en dit gaan redelik 
goed met hom.  
10 – Johan de Jager (86): Gaan goed, geen klagtes. 
12 – Vissie Visser (83): Rug pla maar en hy moet hom nie te veel 
gebruik nie. Verder gaan dit goed. 
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16 – RW Smith (84): Dit gaan nog heel goed met hom en sy 
gesondheid. 
18 – Hennie Wentworth (84): Gaan goed.  Geen ernstige klagtes nie.  
23 - Boetie van Niekerk (83): Gaan goed, niks foute nie. 
27 – Ann Taljaard (81): Sy moet met ‘n loopraam oor die weg kom, 
maar verder gaan dit goed en sy is dankbaar vir wat sy nog kan doen.  
29 – Elsa Enslin (88): Tannie Elsa se gesondheid is nie baie goed nie, 
maar sy maak die beste daarvan en met die genade van bo vat sy dit 
dag vir dag, 
 
BYBELSONDAG – 29 AUGUSTUS 2021 
 Tagtig jaar gelede op 
Sondag, 27 Augustus 1933 is die 
eerste Bybel in Afrikaans 
amptelik in Bloemfontein in 
gebruik geneem. Sedertdien het 
die Bybelgenootskap net meer as 
11,1 miljoen Afrikaanse Bybels 
versprei. Dit is om die Here te 
loof en dank! Die vasteland waar 
die meeste volledige Bybels 
vertaal is, is Afrika. In Suid-Afrika 
het al 11 amptelike tale 'n 
volledige Bybel. Die 
Bybelgenootskap van Suid-Afrika 
is ook tans besig met 'n Engelse 
Bybel vir Dowes en die 
Afrikaanse 2020 vertaling is op 
20 November 2020 in 
Bloemfontein bekendgestel. Die  
Tswana Bybel was die eerste 
Bybel wat in 1857 in 'n inheemse 
taal verskyn het. 

 Die eerste volledige 

Braillebybel in Afrikaans het op 

21 Oktober 1941, slegs agt jaar 

na die publikasie van die eerste 

volledige Bybel in Afrikaans in 

1933, verskyn en het in 2016 

reeds sy 75ste bestaansjaar 

gevier. 

 Die tema vir die diens op 

Sondag, 29 Augustus, was “Die 

sleutel vir ‘n gelukkige lewe” en 

ds Lukas Meyer het vir Chris 

Stander gevra om die skriflesing 

uit Handelinge 8 vers 26 tot 40 

uit sy Braillebybel voor te lees. 
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NUWE INTREKKERS – DERDE KWARTAAL 2021 

Die oes aan nuwe intrekkers in die derde kwartaal was maar skraal 

maar ons wil graag vir Gert Keulder wat vanaf Durban-Suid by die 

gemeente aangesluit het, hartlik welkom heet. Ons vertrou dat jou 

verblyf hier by Parys-Wes ‘n aangename ervaring sal wees en dat jy, 

waar moontlik, sal deel in die aktiwiteite van die gemeente.  Gert woon 

in Ortleppstraat a en sy telefoonnommer is 079 447 0035. Kontak gerus 

die kerkkantoor om meer inligting oor die gemeente-aktiwiteite te kry. 

SCHONKENVILLE SE EENDJIES

 Die 23 kindertjies van 

Eendjies Kleuterskool is hierdie 

winter gepantser teen die koue 

toe hulle elkeen ‘n lekker warm 

en kleurvolle mussie sowel as ‘n 

sagte serpie ontvang het.  Die 

brei- en hekelgroep van die 

gemeente het die pragtige 

mussies en Susie Meyer die 

warm serpies voorsien – kunstig 

gebrei, gehekel en gemaak deur 

dames met ‘n warm hart vir 

minderbevoorregtes.  Met die 

terugkeer na vlak 3, toe skole 

aan die begin van Julie moes 

sluit, het die twee juffrouens die 

kindertjies tydelik by hul huise 

versorg en besig gehou.  Met die 

koms van warmer weer, keer 

hulle nou weer terug na die 

skoolgebou waar meer ruimte en 

beter toerusting is. 

 Dink asseblief aan juffrou 

Martha en juffrou Grace in u 

gebede – hulle doen goeie werk 

in belang van die kindertjies se 

toekoms.                   Suna Meyer 

  

 

 

 

BASA
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APRIL 2021  

 Ons basaar het weereens 

‘n nuwe baadjie aangehad - 

bestel, kry en ry! Dit wil voorkom 

of dit ons basaar se baadjie vir 

die voorsienbare toekoms gaan 

wees. Die basaar word in fases 

hanteer om soveel moontlik te 

bied en so effektief moontlik te 

wees.  Op 2 Julie is daar kerrie & 

rys, nagereg en vleis verkoop. 

Op 30 Julie was daar weer 

heerlike Panini-burgers, hoender- 

burgers, groentesop, pannekoek, 

jellie en vla en vleis te koop.  

 En nog is dit het einde niet! 

Ons gaan nog ‘n fase of twee hê! 

Daar is nog ‘n bees of twee 

oppad! Daarvoor is ons baie 

dankbaar! Ons het dit nodig. Die 

Covid-19-beperkings op die 

getalle in eredienste en 

beperkings op samekomste het 

uit die aard van die saak ‘n 

negatiewe uitwerking op ons 

gemeente se inkomste.  Daar is 

tot dusver ‘n mooi bedrag van ± 

R75 335.00 met die basaar-

verkopings ingesamel.  

 Weereens baie dankie aan 

almal wat op een of ander wyse 

bygedra het!  Natuurlik dan ook 

dankie aan ons Hemelse Vader 

wat sy Kerk onderhou en vir ons 
sorg!                                                       
Dries 

 

GLENIFFERETE 

Ons gemeente was weer op 17 

Augustus vir die Gleniffer-ete 

verantwoordelik. Die ete kon 

ongelukkig as gevolg van Covid-

regulasies nie op die tradisionele 

wyse daar bedien word nie. 

Nietemin het van ons dames  

 

 

heerlike hoenderburgers 

voorberei wat by Gleniffer 

afgelewer is. Weereens dankie 

aan die dames wat hierby 

betrokke was en die 

gemeentelede wat finansieel 

bygedra het om hierdie ete 

moontlik te maak!                                                                                             
Dries 

FUNKSIE VIR SENIOR BURGERS 
Beplanning vir hierdie gewilde funksie, wat vir 8 Oktober geskeduleer is, 
gaan voort. Dit lyk of die funksie in die lig van die huidige Covid-
regulasies wel sal kan gebeur. Willie Burger het ons reeds uitgenooi om 
die funksie weer daar by hom op die plaas (Deo Volente) te gaan hou. 
Dit is redelik naby en ons sal reël dat almal daar kan kom. 
          Alle lidmate van 70 jaar of ouer is welkom om dit by te woon en 
jonger gades is net so welkom. 
          Reëlings vir die funksie sal binnekort deurgegee word en ons 
vertrou dat dit vir julle moontlik sal wees om die geleentheid by te woon. 
Belangstellendes kan solank hulle name vir Annelie by die kerkkantoor 
gee (056 811 5316).                                                                          Dries 
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Die Bybelgenootskap is volkome afhanklik van die 

gebede en finansiële ondersteuning van alle 

Christene, kerke, sakeondernemings en ander 

organisasies om sy taak om bekostigbare Bybels 

aan almal beskikbaar te stel, uit te voer. Om dié 

rede het Parys-Wes ook jaarliks, tydens die 

gemeente se verjaarsdagnaweek ,‘n geleentheid 

waar gemeentelede en besoekers saam kan stap 

om so ‘n bydrae vir Bybelverspreiding te maak. Elke stapper kan ‘n 

donasie gee en dit gaan alles vir die wonderlike werk van die 

Bybelgenootskap. 

 Op Saterdag, 11 September het sowat 50 gemaskerde stappers 

vanaf 07:30 by die kerksaal aangemeld. Om 08:00, na ‘n gebed deur ds 

Barry, het almal die +-5 kilometer 

roete deur die westelike deel van 

Parys aangepak. Na die stap het daar 

heerlike worsbroodjies en koffie op 

die stappers gewag. Die inkomste uit 

die worsbroodjies- en koffieverkope 

gaan ook vir Bybelverspreiding en die 

mooi bedrag van R2 650.00 is op die 

dag daarvoor ingesamel. 

 Dankie aan almal wat 

deelgeneem het aan die stap. Die 

ouderdom van stappers het gewissel van Bettie Bothma se 85 (en sy het 

gestap teen +- 6.1km/uur) tot Annelie se kleindogter van 6 jaar. Dit is 

dus ‘n gulde geleentheid vir oud en jonk en ons hoop dat daar volgende 

jaar nog meer deelnemers sal wees.  

         Dankie aan almal vir die reëlings rondom die stap en vir die 

braaiers wat gesorg het vir ‘n lekker stukkie wors. O ja, en dankie ook 

aan Hannes de Wet wat aangebied het om die dames wat moeg raak 

langs die roete, 

op te laai.                             
(Bron: Internet n 

Bybelgenootskap) 

  

BELYDENISAF

LEGGING 2021 

Die laaste 

aksies van die 

gemeente se 
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verjaarsdagnaweek het op Sondag, 12 September 2021plaasgevind toe 

die agt kategese van 2021 belydenis van geloof afgelê het en daarna 

saam met die gemeente in die nagmaal gedeel het.  

 Ons weet nou al dat Covid ook die kerke raak. Vir die 

verjaarsdagnaweek het die regulasies dat daar net 50 mense in die kerk 

mag wees, steeds gegeld. Die gevolg hiervan was dat daar vir die eerste 

keer in baie jare twee oggenddienste gehou is. Dalk ‘n eerste in die kerk 

se geskiedenis!! Die eerste nagmaalsdiens was om 09:00 en die 

kategese is ook by die geleentheid aan die gemeente voorgestel. 

Daarna is daar om 10:30 ‘n tweede diens gehou waartydens die 

kategese belydenis van geloof afgelê en saam nagmaal gebruik het. 

 Voorwaar vreemde tye en “vreemde” maniere waarop goed 

gedoen moet word om ‘n bevredigende uitkoms te kry. Kategese-klasse  

is vir die grootste deel van die jaar as gevolg van Covid, opgeskort. Met 

die kategese in hul finale jaar het ds Barry egter ‘n paar kontaksessies 

gehad en daarna het hy hulle weekliks met opdragte op WhatsApp 

begelei om hul gereed te maak vir die belydenisaflegging. 

 Baie geluk aan die agt pragtige jong mense wat nou volwaardige 

lidmate van Parys-Wes is en ook aan hul ouers en grootouers.  

 
Van links na regs: Mené Strydom, Petrus-Louw van Rhyn, Chané van 

Heerden,  ds Barry v Wyk, Mizelle Terre’Blanche, Kaylyn Vertenten, 

Zander Erasmus, Franzel Kruger en Dillon Lodewyk le Roux 
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POPI-WETGEWING 
Die Suid-Afrikaanse Wet op die 
Beskerming van Persoonlike 
Inligting, ook bekend as die 
POPI-wetgewing, Wet nr 4 van 
2013, is nou van krag en alle 
gemeentes / instansies wat 
persoonlike inligting prosseseer 
word hierdeur geraak. Die 
intreedatum van die wet was      
1 Julie 2020, maar dit is uitgestel  
tot 1 Julie 2021.  

Die kerkkantoorpersoneel,  Dries, 
Wilma en Annelie, is besig met ‘n 
aanlynkursus wat beskikbaar 
gestel is deur die Sinode en wat 
opgestel is deur Ds. Jan Venter.  
Een van die vereistes is dat die 
gemeente se lidmate bewus 
gemaak word van die wet en die 
implikasies van die nie-nakoming 
van die wet. Daar kan ‘n boete 
van tot R10 000.00 of tronkstraf 
opgelê word in die geval waar die 
wet nie na behore toegepas is 
nie.  
 

Die POPI-wet bepaal basies dat 
inligting van lidmate beskerm 
moet word en dat dit nie lukraak 
gebruik en uitgedeel kan word 
nie. Lidmate moet weet watter 
inligting daar oor hulle gehou 
word, hoe dit gebruik gaan word 
en hul sal moet toestemming gee 
dat inligting wel vir bepaalde 
doeleindes gebruik kan word.  
 
Dries de Jager word as die 
verantwoordelike persoon 
aangestel en hy moet die nodige 
handleiding oor die beheer en 
gebruik van die beskikbare 
inligting opstel en toesien dat die 
wet gehandhaaf word.  
 
Sodra die personeel die kursus 
voltooi het, sal die handleiding 
saamgestel word en sal 
gemeentelede oor die pad 

vorentoe ingelig word.                                                                                    
Dries 

 
DIE PYN RONDOM ONS 

Dis 'n vreemde, maar ook bekende tyd. Rou, seer en ontstellend. Die 

dood raap mense onder geliefdes, familie, vriende en bekendes so 

genadeloos weg om ons te laat met net ons herinneringe en foto’s.  

Gister was 'n swaar dag met Ruben en Jaco se pa se afsterwe. Ja dink 

ek so by myself. Dit word swaarder, seerder en moeiliker om te verwerk 

hoe ouer 'n mens word. Laatnag kry ek 'n teks boodskap van een van 

die dames van die Bybelstudie-groep. “Sarah, skryf asb. 'n gebed om vir 

.......  voor te lees. Sy is besig om te sterf na maande se onsuksesvolle 

behandeling vir kanker en is baie hartseer en onseker oor wat nou met 

haar gaan gebeur. Doen dit gou, want haar tyd is kort?' 

Verskrik sit ek met die foon in my hand. Wat sê mens op dié kritieke 

stadium vir 'n mens wat in en uit 'n mikro-slaap beweeg as gevolg van 
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die medisyne en wat groot onsteltenis en onsekerheid beleef? Wie is ek 

om haar op die doodspad te begelei? Het ek die regte woorde? So 

worstel ek in my hart. Nee, weet ek verseker. Net die Gees kan dit doen, 

nie ek nie, en ek begin tik en bid en die woorde vloei, want ek weet ek 

skryf dit ook vir myself. Hoeveel keer was ek nie self in my gedagtes 

daar nie - miskien nou meer as vantevore? Hoeveel keer het die 

onsekerheid nie ook by my hart se deur kom aanklop nie? Hoeveel keer 

het die “euwel-een” my nie genadeloos kom treiter met 

hoe/wanneer/waar en nog talle ander kwelvrae nie? En dan kom die 

antwoord stadig maar seker: Dood, ja dood, waar is jou angel? En 

genadiglik begin 'n hemelse tevredenheid van my besit neem en ek 

weet: dit wat ek glo kom nie van myself af nie, nee dit kom van die Een 

wat hemel en aarde geskape het, die Een wat my self by my naam 

geroep het nog voor ek in my moeder se skoot gelê is. Dit is in Sý hande 

waar my lewe en ook my sterwe toegevou is soos 'n geskenk. Ek moet 

dit net ontvang, my eie maak en Hom vertrou. Dankie Vader, bid ek, vir 

die sekerheid in Jesus, die Gees wat ons elke dag lei en die Vader se 

nimmereindigende genade vir Sy skepsels wat Hy so lief het.  

                                                                                           Saartjie Kidson - Australië 

KERSKOSPROJEK 2021 
     Sedert Parys-Wes in 2015 met die Kerskosprojek begin het om vir ‘n 

klompie gesinne in ons omgewing ‘n beter kospakkie oor Kersfees te gee, 

het ons wonderlike samewerking van die gemeente gekry. Ons kon sover 

elke jaar daardie gesinne help en jul bydraes het ons ook instaat gestel 

om die maandelikse kospakkies bietjie te vergroot. Verder help Hospice se 

maandelikse bydrae, TAU Rollermeule se skenking van mieliemeel elke 

twee maande en die eiers wat ons by tye by Hyline kry, geweldig baie. 

 Ons sal weer binnekort begin met die 2021-Kerskosprojek en ons is 

vol vertroue dat ons weer jul volle steun daarvoor sal kry. By voorbaat 

baie dankie daarvoor. 
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NOG IETS OOR DIE BRAILLEBYBEL  

Vir die afgelope 200 jaar help die Bybelgenootskap van Suid-Afrika alle 

Suid-Afrikaners deur hulle van bekostigbare Bybels, in hul hartstaal en in 

geskikte formate, te 

voorsien. 

"Your Committee 
have now the 
satisfaction to state 
that on the 23rd of 
August in the last 
year (1820) a 
Society was formed 
at the Cape of Good 
Hope under the designation of the South African Bible Society." 

Hierdie paragraaf uit die 1821-Jaarverslag van die Britse en Buitelandse 
Bybelgenootskap is die bewys van die amptelike begin van Bybelwerk in 
Suid-Afrika. 

Die Afrikaanse Bybel in braille, herdenk vanjaar sy 80ste bestaansjaar. 

Slegs agt jaar na die publikasie van die eerste volledige Bybel in Afrikaans 

in 1933, het die eerste volledige Braillebybel in Afrikaans op 21 Oktober 

1941 verskyn. 

Afrikaans was slegs die vierde taal ter wêreld om 'n volledige Braillebybel 

te ontvang. Slegs Engels, Duits en Frans het op daardie stadium oor 'n 

volledige Braillebybel beskik. Vandag beskik 44 van die wêreld se sowat 6 

887 tale oor 'n volledige Braillebybel. 

Die destydse Skool vir Blindes (Pionierskool) op Worcester in die Wes-

Kaap was verantwoordelik vir die reuse taak om die volledige Bybelteks in 

brailleskrif oor te skryf. Daar is reeds 'n jaar of wat na die publikasie van die 

eerste Afrikaanse Bybel, besluit om met 'n Bybel vir blindes te begin. 

Dit was egter nie 'n maklike taak nie en daar is baie gesukkel met die 

bestaande drukpers asook die papier. Vir beide die Bybelgenootskap en 

die Skool was dit egter so belangrik om te verseker dat die Bybel vir die 

leerders toeganklik is, dat 'n nuwe drukpers en die beste moontlike papier 

uit Europa bekom is. 

Die eerste Afrikaanse Braillebybel het 75 boekdele beslaan wat 

opeengestapel sowat 2,9 m hoog gestaan het en 'n gesamentlike gewig 
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van 63,5 kg gehad het. Vandag beslaan een Afrikaanse Braillebybel slegs 

45 boekdele. 

Die produksiekoste van een Bybel het in 1941 sowat R60,62 beloop en 

blindes kon die volledige Bybel teen R0,15 aankoop. In 2016 het die 

produksiekoste reeds ongeveer R3 200 beloop, maar die Bybelgenootskap 

kan, met die hulp van sy donateurs, verseker dat blindes vandag nog 

steeds die volledige Braillebybel gratis kan bekom.  

(Bron: Bybelgenootskap van Suid Afrika - https://www.bybelgenootskap.co.za/ ) 

NOG ‘N PAAR FOTO’S 

 
Jong mense nadat hul voorgestel is. 

 

Links: Hannes met sy driewiel motor.  

Regs: Die ruiker in die kerk tydens die verjaarsdagnaweek 2021. Sim-

boliek – jeug (wit blomme) en ouderdom (stomp). Dankie daarvoor 

Lehane Rothman. 

https://www.bybelgenootskap.co.za/

