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HOEKOM, HERE?
“Om hierdie rede gee ons nie moed op
nie. Al is ons uiterlike mens besig om te
vergaan, innerlik word ons van dag tot
dag vernuwe. Ons swaarkry op die
oomblik is gering en tydelik, maar dit
bewerk vir ons ’n heerlikheid wat alles
verreweg oortref en vir altyd vas sal
staan.” 2 Korintiërs 4:16-17 NLV
“Maar deur hulle swaarkry, red Hy mense
wat ly. Want Hy gebruik hulle lyding om
hulle oë oop te maak.” Job 36:15 NLV
Baie maal sien ons gebed as ‘n middel tot
‘n doel: God is ‘n kosmiese “vending
machine “ - gooi ‘n gebed-muntstuk in en
verwag resultate om in jou hand te val. En
dan skop jy die masjien in woede as dit nie gebeur nie. Jesus is nie ‘n
middel tot ‘n doel nie, Hy is die DOEL. In Johannes 11:1-45 lees ons die
verhaal van die opwekking van Lasarus nádat hy reeds 4 dae dood en in
die graf is. Sy suster, Marta, se omstandighede (smart) dryf haar na
Jesus toe. Dit is nie dat haar (en ons eie) swaarkry en seer nie saak
maak nie - dit maak genoeg saak dat dit trane in die oë van die Seun
van God bring!
Hartseer en swaarkry en seerkry en lyding is nie straf op sonde nie - die
Bybel is baie duidelik dat die hoeveelheid
hartseer/swaarkry/seerkry/lyding wat ‘n persoon deurmaak nie
proporsioneel tot sy/haar sondes is nie; die boek Job dramatiseer hierdie
punt. En Jesus self beklemtoon dit toe die dissipels Hom vra wie se
sonde daartoe gelei het dat die blinde man blind gebore is. Hy het
geantwoord: “Nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is
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blind sodat God se werke in hom sigbaar kan word.” (Johannes 9:3
NLV). Dan maak Jesus hom gesond en hy kan sien.
Diegene wat hartseer is of swaarkry/seerkry/ly is die naaste aan God se
hart (sien Lukas 16:19-31). Terwyl ons naarstigtelik soek vir ‘n rede of
doel vir ons hartseer/swaarkry/seerkry/lyding, moet ons dit nie gebruik
as ‘n maatstaf om skuld te bereken nie. Ook nie dink “as ons maar net
harder en meer gebid het of meer geloof gehad het of beter gedoen het”
sal ons lewe sonder hartseer/swaarkry/seerkry/lyding wees nie. Dit werk
nie so nie!
Vanuit ‘n Bybelse perspektief moet ons ook die idee dat “as God ons
liefhet, kan Hy mos nie toelaat dat ons swaarkry/seerkry/ly nie” verwerp.
Hierdie uitgangspunt verkrummel op elke skriftuurlike bladsy. Telkemale
sien ons hoe die mense wat deur God gekies en vir wie Hy lief is
swaarkry/seerkry/ly. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, sien ons hoe
God se enigste geliefde Seun, die Een in wie die Vader ‘n welbehae het,
swaarkry en seerkry en ly en sterf vir die mensdom vir Hy lief is. Jesus
se dood is geen ongeluk nie, nie Plan B nie. Dit is die spil waarom
menslike geskiedenis wentel, die senterpunt van realiteit. Hierdie wrede
dood van ‘n onskuldige man - wie die hele wêreld se sonde en skuld en
hartseer/swaarkry/seerkry/lyding dra - is die fokuspunt van die Bybel se
storie. Inderdaad is dit die lens waardeur ons die verhaal sien. Maar dit
is nie die laaste woord nie.
As jy in die middel van swaarkry/seerkry/lyding of ‘n krisis is, kan hoop
op ‘n gelukkige einde dalk nie vir jou bestaan nie. Die gesegde “Alles
gebeur vir ‘n rede” is meestal leë trooswoorde vir ‘n gewonde hart.
Vanuit ‘n Christelike perspektief is daar nie net hoop op ’n beter einde
nie, daar is nou intimiteit met die Een wie se opgewekte hande steeds
die littekens van die spykers het wat Hom aan die kruis vasgenael het.
Swaarkry/seerkry/lyding is nie ‘n verleentheid vir die Christelike geloof
nie, die is die draad waarmee Christus se Naam in ons lewens ingeweef
is.
Sonder hartseer/smart/swaarkry/seerkry/pyn/lyding ens kan karakters in
enige storie nie behoorlik ontwikkel nie, sonder om daarin te deel kan
die karakters nie “bond” nie; die Bybel begin en eindig met geluk en
vreugde, maar die “vleis” van die storie is “rou”. Gelowiges word belowe
dat God eendag al hulle trane sal afdroog, dood sal nie meer bestaan
nie en daar sal ook nie swaarkry/seerkry/lyding, pyn of hartseer wees
nie (Openbaring 21:4). Maar ons word nié belowe dat God ons nie eers
gaan laat huil of toelaat om te huil nie. Watter einde kan dan al hierdie
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pyn werd wees? Jesus sê Hyself is die begin en die einde (en die
substansie) van alles. Wanneer ons fokus op ons en ons
swaarkry/seerkry/lyding en begin dink die lewe gaan oor ons, maak ons
‘n baie groot denkfout, ‘n misleiding deur Satan - ons lewe gaan oor God
en vir God, tot Hom en deur Hom, in Hom, Hy in my. Job het dit reggekry
- hy het reg gedink oor sy swaarkry en smart. Dit gaan nie oor my en jou
en ons nie, maar oor Jesus.
(Grafika: Gemma Caminsky)

Rudolph van Wyk

ONS SENIOR BURGERS (80 jaar en ouer)
Hartlik geluk met u verjaardae! “Die Here bepaal die koers van die mens met wie se
pad Hy tevrede is en Hy ondersteun hom.” Ps 37:23

Oktober:
10 – Isabel van Achterberg (80): Dit gaan baie goed. Geen klagtes nie.
12 – Annè Opperman (83): Dit gaan baie goed. Soms ‘n pyn hier of
daar, maar dit gaan weer oor. Dankbaar dat sy nog hier is.
3 – Chris Venter (83): Chris woon nou in Najaarsrus waar hy versorg
word.
14 – Krimpie du Preez (82): Dit gaan goed en hy bly baie lekker in Sally
Martin Park.
18 – Charles J van Rensburg (83): Dankbaar dat dit goed gaan.
November:
19 - Hennie van Brakel (88): Oom Hennie het beroerte gehad en word
in ‘n Versorgingsentrum in Welkom versorg. Sy vrou, Anna, is Dinsdag,
23 November oorlede. Ons wens oom Hennie en die familie sterkte toe.
21 - Sally Coertze (89): Tannie Sally se kleinseun is onlangs oorlede en
ons wens haar en die familie sterkte toe. Verder gaan dit nog goed met
haar.
Desember:
12 - Joey Cronjé (84): Dit gaan nog goed en sy het geen klagtes nie.
12 – Dawie Smit (83): Dit gaan baie goed en hy speel nog gereeld
rolbal.
13 – Willie Huyser (83): Dit gaan baie goed, het geen klagtes nie en
baie om voor dankbaar te wees.
15 – Hannes de Swardt (84): Dit gaan goed! Piekfyn! 100%!
DOOP VAN CHRISTOPHER BURGER
Baie geluk aan Charles en Charlene Burger met die doop van klein
Christopher op Sondag, 28 November 2021. Ons vertrou dat hy vir julle
‘n groot vreugde deur die loop van sy lewe sal wees.
Die Gemeente benodig persone om behulpsaam te wees met die
kategese-klasse vir 2022.
Persone wat belangstel, kontak asseblief vir Johan Beukes
(079 473 9594) of die kerkkantoor (056 811 5136)
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FUNKSIE VIR SENIOR BURGERS
Die gemeente se
senior burgers word jaarliks
in Oktober met 'n heerlike
funksie bederf. Hierdie jaar
is die funksie weer op 8
Oktober by Willie Burger op
die plaas Deo Volente op
die oewers van die
Vaalrivier gehou. Sowat 30
seniors het die funksie
bygewoon. Die wat dit nie
kon bywoon nie, kan baie
jammer wees want wat 'n fees
was dit nie. Ons het lekker
volksliedjies gesing en daarna
Bingo gespeel. Daar was
sommiges wat so gelukkig was
om kort-kort te kon Bingo uitroep
en hulle is met 'n sjokolade
beloon. Gelukkig het almal op
die ou end, of jy nou gewen het
of nie, 'n sjokolade gekry.
Ds Barry het ook
onverwags 'n paar Bybelvrae
gevra en ons regtig vasgevra.
Die ete was weereens baie
lekker. Daar was gebraaide
wors, aartappelslaai uitpakslaai
en 'n verskeidenheid brode met
botter en konfyt om aan te smul.
Ons hartlike dank aan
Wilma wat die slaaie en brode

voorgesit het en die span wat die
wors gebraai het. Soos altyd
was dit 'n puik funksie. Baie
dankie ook aan Willie wat so gaaf
was om sy lapa aan ons
beskikbaar te stel. Ons sien al
weer uit na volgende jaar se
funksie!
Foto’s: Die saal en Bingowenners
Hannetjie Pieterse

Mag al ons lesers 'n Christusfees vol vrede, liefde en vreugde
saam met al die spesiale mense in jul lewens ervaar.
En mag 2022 vir julle 'n besondere jaar wees.
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BARRY EN INA VAN WYK
VERJAAR
Op Sondag, 17 Oktober was
dit ds Barry se verjaarsdag en op 22
Oktober was dit weer Ina se beurt.
Hulle is tydens die erediens geluk
gewens met die groot dae. Ons
wens hulle ‘n baie mooi en ‘n
geseënde jaar vol goeie gesondheid
en baie liefde toe en ons vertrou dat
hulle die res van hul verblyf saam
met ons hier in Parys-Wes baie sal
geniet.

KERSKOSPROJEK 2021
Dit is vanjaar reeds die sewende jaar sedert Parys-Wes met die
Kerskosprojek begin het. Met die
insameling poog die gemeente om jaarliks
tydens Kersfees aan ‘n klompie gesinne in
ons omgewing ‘n beter kospakkie vir die
feestyd te gee.
Die ondersteuning van die projek
deur die gemeente was in vorige jare van
so ‘n aard dat dit ook gehelp het om ‘n
paar maande se kospakkies ‘n bietjie
groter te maak. Sonder die gereelde steun
van Hospice en TAU Rollermeule sou ons gesukkel het om die
kospakkies saam te stel.
Ons is tans besig met die 2021-Kerskosprojek en julle is steeds
welkom om ‘n bydrae te maak. By voorbaat baie dankie daarvoor.
WORSBROODJIES VIR STEMDAG
NG Parys-Wes se saal is weer vanjaar as ‘n stemlokaal, vir die
Munisipale verkiesings gebruik en die gemeente het die geleentheid
benut om fondse in te samel met die verkoop van worsbroodjies. Drie
spanne het die stalletjie deur die dag beman.
Voorbereiding is vroeg oggend gedoen en teen 08:00 is daar begin
om worsbroodjies, koffie, tee en beskuitjies te verkoop. Deur die loop
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van die dag het heelwat mense kom kuier en gesels. Veral Hannes de
Wet het die kuier so geniet dat hy nie wou huistoe gaan nie! Teen laat
middag het die rye korter geword en teen 17:00 is daar opgeruim en
skoongemaak. Dankie aan almal wat betrokke was!
Liezl Scheepers het soos volg in die Parys Gazette oor die dag
berig: “Daar was selfs stemlokale soos by die NG Wes-kerksaal waar die
geur van heerlike gebraaide wors swaar in die lug gehang het. Die
stemlokaal is al oor jare bekend vir die heerlike pannekoek en
worsbroodjies op
stemdae. Die
lekker
kosstalletjies het al
oor jare deel
geword van die
NG Wesstemlokaal.”
Dries de Jager

KERSSANGDIENS
Parys-Wes se kersliedere onder die sterre sal nie vanjaar
plaasvind nie.
Die NG Kerk Parys-Suid bied egter vanjaar op 17 en 18 Desember om
19:00, in
samewerking met
Stephan Louw School
of Singing, so ‘n
geleentheid aan en
daar is besluit om
hulle te ondersteun.
Almal is welkom
om die geleenthede
by te woon en die
toegang is gratis.
PARYS KERS- & KUNSMARK
Die Parys Kers- & Kunsmark vind weer hierdie jaar vanaf 11 tot 22
Desember op ons perseel plaas. Van ons gemeente se dames gaan
weer die restaurant bedryf. Ons sien uit na kunswerke en die heerlike
eet en drinkgoed! Kom maak gerus ‘n draai by hierdie mooi geleentheid.
Dries de Jager
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EREDIENSTE GEDURENDE DESEMBER 2021
Volgens die kerk se kalender is daar gesamentlike eredienste tydens
Desember geskeduleer. Aangesien Covid steeds met ons is, het die
gemeentes besluit dat daar vanjaar geen gesamentlike eredienste gaan
wees nie. Elke gemeente gaan dus hul eie eredienste aanbied. By
Parys-Wes geld die volgende:
* Oggenddienste: Elke Sondag om 09:00
* Kersdiens: Saterdag, 25 Desember om 08:00
* Oujaarsdiens: Vrydagaand, 31 Desember om 18:00.
Dries de Jager

DIENSGROEP VAN BARMHARTIGHEID
Geseënd, was ons voorwaar. . .Alle eer aan die Here.
Deur nog 'n moeilike tyd kon ons steeds al ons verpligtinge
gedurende die jaar nakom. Dit danksy almal se getroue
maandelikse bydraes en ook projekte soos ons pannekoekverkope.
Die jaar is afgesluit met 'n besoek van die jong mense van die
twee Sasolburg Jeugsorgsentrums en hul is op ‘n besoek aan
Dimalachite getrakteer.
"Parys-Wes, ons het
nie woorde vir wat julle deur
al die jare vir ons twee
Jeugsorgsentrums van
Sasolburg beteken het nie.
Deur die hele Covid tyd was
jul altyd daar vir ons."
Corrie, Huismoeder.
Corina Grobbelaar

BELYDENISAFLEGGING
Baie geluk aan Jason le Roux
wat op 17 Oktober 2021
Belydenis van Geloof afgelê het.
Ons bid vir hom seën en groei
toe op sy geloofspad vorentoe
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OPNEEM VAN PREKE
Aan die begin van die
Covid-pandemie kon ons nie
kerk toe gaan nie en preke en
boodskappe is weekliks
opgeneem en op WhatsApp aan
lidmate gestuur. Soos dinge
verbeter het kon ons weer kerk
toe gaan. Daar het ‘n jong man
agter die rekenaar gesit en hy
het verseker dat ons kon sing.
Preke is steeds opgeneem en versprei maar toe het
YouTube ook die arena betree, dienste is lewendig
opgeneem en as jy nie ‘n diens kan bywoon nie, kan jy
daarna kyk op jou foon, I-pad of rekenaar.
Baie dankie aan Wian Viviers, wat ons as
gemeentelede ook die geleentheid gegee het om te deel
in dit wat die tegnologie ons vandag bied. As iemand
belangstel om hiermee te help, kan hul net die
kerkkantoor skakel (056 811 5316).
Met Wian se hulp sal hierdie Posduif ook op
sosiale media beskikbaar wees. “Scan” hierdie
goetertjies met jou foon en dan kan jy die Posduif op jou
foon lees. Die een is vir Facebook en die ander een vir
YouTube.
ODE AAN ONS DAMES
Nie ‘n loflied nie, maar ‘n
groot dankie aan al die dames
van Parys-Wes wat altyd
regstaan om te werk, werk,
werk. Om fondse in te samel
moet hulle dikwels inspring en
help. Die foto is geneem tydens
die Oktober-Vlooimark waar
hulle die swaarkry met lekkerkry
klaargekry het.
Die Diensgroepe kan
altyd doen met nog mense
(dames en mans) wat kan help,
sonder om vergaderings by te woon. Stel jy belang? Kontak net die
kerkkantoor (056 811 5316).
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