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DEUR DELEEN KORNELIUS 

Dirk en Marlene Maree het in 1974 op skool ontmoet en is 5 jaar later getroud. As ge-

volg van Dirk se werk in die siviele bedryf (onderhoud en konstruksie), en later in eien-

domsbestuur, het hulle op verskeie plekke in die land, en ook in Walvisbaai, gewoon. 

Marlene is ‘n boekhouer. 

 

Hulle was die laaste13 jaar lidmate van die 

Gereformeerde Kerk Bellville voor hulle in 

Junie 2017 Pretoria toe verhuis het. Hul 2 getroude 

dogters woon onderskeidelik in Centurion en Tie-

gerpoort. Daar is ook 4 kleinkinders. 

 

Noudat die Groot Trek agter die rug is, kyk hulle uit vir 

werksgeleenthede aangesien hulle nog fiks en 

gesond is en nog nie reg is vir aftree nie. 

 

Mag julle in Rietvallei waarlik ‘n geestelike tuiste vind! 

Pieter en Linda van der Zwaard en hul dogter Marlie 

sluit by ons aan vanuit Gereformeerde Kerk 

Wapadrant.  

 

Pieter se ouers was voorheen in ons gemeente. Hierdie 

gesin is glad nie onbekende gesigte vir talle 

gemeentelede wat al saam met hulle in die wildtuin 

gekamp het nie.  

 

Baie welkom julle! 

Pieter en Corlia Oberholzer is net so ’n 

bietjie langer as 2 jaar getroud en bly tans 

in Moreletapark.  Pieter is ’n gesoute 

Pretorianer en Corlia kom van Marble Hall 

af, maar is reeds sedert 2015 in ons 

gemeente.  Pieter werk tans as 'n databasis-

administrateur by Sage en Corlia is ’n 

werwingskonsultant vir Isabella Garcia. 

 

Dit is heerlik om julle in ons midde te hê! 

Die
 Ri

etf
lui

t 



 
 

 

 

Twee terloopse sinne in Annelie Botes se boek 

‘Lugkasteel’ het my ’n bietjie laat nadink.  In 

hierdie boek vertel Annelie van haar wederva-

ringe toe sy haar lyf kinderoppasser gehou het 

by ’n Britse gesin in die koninklike lyn in hul 

kasteel op die Walliese grens. 

 

“Toe ek inpak vir die kasteel wou ek sonder ’n 

Bybel kom. Ek ken baie Bybelverse wat ek uit 

my kop kan opsê.” 

 

Daar is sekerlik iets te sê daaroor dat sy toe op 

die ou end wél ’n Bybel ingepak het, en boon-

op baie gebruik het.  Maar wat my aandag 

veral getrek het, is die feit dat sy só baie 

Bybelverse ken, dat sy daaroor besin het of sy 

werklik een moet inpak.   

 

Hoeveel van ons doen nog die moeite om 

Bybelverse te memoriseer? Dalk is ’n logiese 

opvolgvraag: Watter waarde lê in die memo-

risering van Bybelverse? 

 

Die bekende Amerikaanse predikant John Pi-

per gee ’n paar motiverings hiervoor in sy 

artikel Why Memorize Scripture? op 

www.desiringgod.org.   

 

’n Paar hiervan: 

• Om daagliks weerstand te bied teen Sa-

tan.  Toe Jesus in die woestyn versoek is, 

het hy die duiwel laat wegvlug deur die 

aanhaal van teksgedeeltes. 

• Om die evangelie aan ongelowiges oor 

te dra. Hier beveel Piper aan dat elke ge-

lowige ten minste een teksvers leer onder 

elk van 4 kategorieë: (1) God se 

heiligheid en wet; (2) die mens se sonde 

en opstand teen God; (3) Christus se 

dood vir sondaars en (4) die gawe van 

die ewige lewe deur geloof. 

• Troos en bemoediging aan 

geliefdes. Ons het almal al bel-

eef hoe kragtig ’n gepaste teks-

vers op die regte die oomblik is 

(of gewens ons kon ’n teksvers 

presies onthou of onthou waar 

dit staan!) 

• Gelykvormigheid aan Christus. Hoe meer 

Bybelverse ons memoriseer, hoe helder-

der en duideliker is ons fokus op Jesus. 

 

In haar boek, 558 Dae, skryf Yolande Korkie oor 

haar en haar man se gyseldrama in die Midde-

Ooste.  Dag in en dag uit in ’n leë kamer kon 

hulle vir mekaar 

gememoriseerde 

Bybeltekste opsê, 

en verskeie 

geestelike liedere 

sing.   

Is dit nie presies 

Kolossense 3:16 se 

boodskap aan ons 

nie? 

“Die boodskap 

van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly.  

Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met 

dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 

lofgesange en ander geestelike liedere tot eer 

van God sing.” 

Ook Deuteronomium en Efesiërs raak hierdie 

onderwerp aan: 

Ef. 6: 17b: “...vat die swaard van die Gees, dit is 

die woord van God.” 

Deut. 6:6: “Hierdie gebooie wat ek jou vandag 

gegee het, moet in jou gedagtes bly….” 

 

Miskien is 2018 die jaar om onsself uit te daag 

en hierdie taak aan te pak…! 
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Grootwordjare?  Ek is op 7 Julie 1960 in 

Frankryk gebore.  Ek het daar 

grootgeword en het in 1988 na Suid-

Afrika verhuis. 

 

Na skool?  Na skool het ek by die Nasionale 

Konservatorium musiek studeer.  My grootste 

droom was om ’n internasionale dirigent te 

word.  Ons het ook ’n kurrikulêre vak buite die 

skool geloop, naamlik filosofie.  Ek het na Suid-

Afrika gekom om 

my verder te 

bekwaam in my 

musiek.  Ek het later 

besef dat ek nie ’n 

toekoms in musiek 

sal kan hê nie.  

Christelike 

opvoeding was vir 

my belangrik en ek 

het die besluit 

geneem om 

teologie te studeer 

aan die P.U. vir 

C.H.O. 

 

Afgesien van my teologiese studies het ek ook 

my Meestersgraad in Frans voltooi oor die lewe 

en leringe van Johannes Calvyn. 

 

Redes waarom jy die roeping opgevolg het?  

My pa was ook ’n sendeling in Frankryk wat 

later in die VSA ook op radiobediening 

gekonsentreer het.  My ma het ook teologie 

studeer.  Hulle invloed was duidelik sigbaar 

want ek het onder andere my pa gehelp om 

van sy tekste te proeflees.  Bybelstudies wat ek 

self gedoen en opgestel het, was ook 

belangrik. 

 

Gemeentes waar jy betrokke was?  Ek is in 1998 

as sendeling in Potchfstoom-Noord bevestig en 

het dadelik begin met radiobediening.  Ek het 

in 2002 na Rietvallei gekom en so nader aan 

die ateljees met beter fasiliteite gekom.  Ek is in 

2014 na Frankryk gestuur met die opdrag om 

ook die Woord daar te gaan uitdra. 

 

Hoe doen jy jou werk in Frankryk?  Die sosiale 

media word baie 

gebruik en maak 

dinge makliker as in 

die verlede.  Die 

internet, Facebook, 

Twitter en Podcast 

word gebruik.  

Wedersydse 

gesprekke vind ook 

op hierdie manier 

plaas. 

 

Wat is die grootste 

uitdaging vir jou?  

Die stryd wat ek 

soms met myself het; 

ek voel soms of daar aanvalle is wat my keer 

om my werk te doen.  Dis dikwels ook geestelik 

moeilik om mense aan te spreek.  Dat ons nie 

in ’n kerk is nie, maak dit ook soms moeilik.  

Dan is daar ook die geestelike en kulturele 

omgewings wat baie verskil.  

 

Wat het van jou werk geword wat jy in Suid-

Afrika gedoen het?  Die radiobediening in 

Afrika gaan steeds onafhanklik voort.  Van my 

vorige opnames word ook steeds gebruik.  

Daar word gepoog om predikers in die DRK op 

te lei om self te kan werk. 

DEUR WIMPIE STEENKAMP 
Ons leer graag ons lidmate beter ken. Stuur gerus voorstelle na rietvallei@gmail.com! - Red 
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Watter ondersteuning is daar vir jou werk?  

Daar is geen ondersteuning van enige kerk of 

instansies in Frankryk nie.  Om op te tree soos 

wat ons doen, moet daar ’n assosiasie 

(genootskap) gestig word met allerlei vereistes.  

Slegs dan mag jy eers wettig optree. 

 

Samewerking en ondersteuning word ontvang 

vanuit GK Rietvallei, kollegas en ’n paar mense 

in Frankryk.  Die grootste inkomste word 

ontvang uit die VSA.  Daar is egter ook mense 

wat bydra vanuit Kanada en Duitsland.  Dit 

wys net weer dat die Here hulp skenk vanuit 

enige bronne waar dit nodig is, al is dit hoe 

vreemd. 

 

Hoeveel en watter 

tale kan jy praat?  Ek 

praat  Af r ikaans , 

Engels en Frans. 

 

Gesin en familie?  Ek 

en Olga het ’n dogter 

Juliette (sy het laas 

jaar matriek geskryf) 

en ’n seun Viktor (wat 

reeds op diePUK 

studeer.) 

 

Geheim wat jy nie wil 

hê ander mense moet 

weet nie?  Eric suig 

nog sy duim as hy saans slaap… 

 

Gunsteling driegangmaaltyd? 1.  “Goose Liver” 

patee, 2.  Hoofgereg – Russiese slaai met 

haring, aartappels, beet en eiers. (Dit word 

gemaak soos koek, alles in lae gepak.) 3.  

Nagereg – appeltert.  Franse kaas bly ook ’n 

gunsteling. 

 

Gunsteling vakansieplek?  Ek is mal oor 

Portugal met hulle vriendelikheid, vis, 

”daurade” met olyfolie en knoffel.  Dis ook 

lekker om Armenië te besoek. (Dis die land van 

my voorgeslagte, geleë net noord van Iran.  

Die bergagtigheid daarvan bekoor my). 

 

Wat doen jy vir ontspanning?  Ek hou 

van tuinmaak – om my hande in die 

modder te sit.  Ons hou ’n redelike 

groentetuin in stand.  Dan moet ek 

gras sny nie vergeet nie. 

 

Gunsteling film?  “Vertigo” (Alfred 

Hitchcock 1959) – Hy bemeester die 

scenario’s van akteurspel en regie.  

Ook ander Hitchcock-films, 1926-

1976.  Kunsfilms ook. 

 

Gunsteling boek?  “Institusie van Christelike 

godsdiens” deur 

Johannes Calvyn. 

 

Gunsteling musiek?  

Kwaliteit musiek, veral 

w a a r  e k  a s 

voormalige dirigent 

dit duidelik kan hoor.  

D i t  h o e f  n i e 

noodwendig klassieke 

musiek te wees nie.  

Ek hou ook van jazz 

en die tango.   

 

 M e t  w a t t e r 

Bybelfiguur kan jy jou 

vereenselwig?  Simson 

– sy krag was ’n 

toonbeeld van die werking van die Heilige 

Gees.  Veral die gebeure aan die einde van sy 

lewe. 

 

Wat is jou gunsteling geestelike liedere?  Die 

nasionale volkslied van Ysland.  Die woorde is 

baie gebaseer op Psalm 90. 

 

Wat is vir jou ŉ spesiale teksvers in die Bybel?  

Romeine 12: 1- 3: ”En nou doen ek ’n beroep 

op julle, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: Gee julleself aan God as 

lewende en heilige offers..... (Gaan lees gerus 

die res van die gedeelte.) 
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In ons vorige uitgawe 

het ons reeds na ‘n 

paar aspekte van 

kommunikasie in die 

huwelik gekyk. Onder 

andere die 5 vlakke 

van kommunikasie.  

 

In hierdie uitgawe brei ons 

meer uit op die vyfde vlak, 

naamlik ‘diepgaande 

kommunikasie’. 

 

Diepgaande 

Kommunikasie 

Openlike eerlikheid oor 

enigiets wat die 

verhouding kan opbou en 

wat kan lei tot jou en die 

ander persoon se 

geestelike groei, is 

diepgaande 

kommunikasie.  ŉ Mens 

kan hier praat van 

geestelike naaktheid. 

 

Wat openlikheid betref: 

As jy praat, praat jy op die 

regte manier en vir die regte 

rede, met ander woorde nie 

om te straf, te dreig of te 

manipuleer nie. 

Mense wil soms nie openlik 

deel nie, want:   

• hulle het nie ’n 

verhouding met God nie; 

• hulle is trots; 

• hulle is bang vir die 

gevolge, soos wat  ander 

van my sal dink, straf,            

verwerping en vele 

meer; 

• hulle is bang vir hoe 

ander sal reageer; 

• hulle is bang hulle verloor 

beheer oor hul eie lewe; 

• hulle wil nie verander nie. 

 

Daarom is dit belangrik om 

altyd aan jou maat 

emosionele sekuriteit te bied.  

Indien iemand veilig voel in 

die huwelik, verdwyn die vrees 

vir die gevolge van 

openlikheid en tree 

vrymoedigheid in.  

 

Die positiewe wat dit in die 

huwelik sal teweegbring,  

moet ons motiveer om openlik 

en eerlik te kommunikeer.  Die 

waarheid maak seer, maar 

wat seerder maak, is valsheid 

of ŉ gebrek aan 

betroubaarheid. 

 

Hierdie soort kommunikasie 

verg toewyding. 

 

Gen. 2:24: “Daarom sal ’n 

man sy vader en moeder 

verlaat en saam met sy vrou 

lewe, en hulle sal een word .” 

Gestel een deel van die 

liggaam hou geheime in vir 

die ander deel, dan kan dit 

nie as geheel funksioneer 

nie.   

 

Motivering vir die vrou:   

Spr. 31:11-12: “Haar man 

steun op haar en pluk die 

vrugte van haar werk.  Sy 

bring vir hom net 

voordeel, nie nadeel nie.”   

Die ideale vrou bring vir 

haar man net voordeel, 

nie nadeel nie. 

 

Motivering vir die man:   

Ef.4:29: “Vuil taal moet 

daar nooit uit julle mond 

kom nie; praat net wat goed 

en opbouend is volgens die 

eis van omstandighede, sodat 

dit julle hoorders ten goede 

kan kom.” 

Christus, van Wie die man in 

die huwelik die afskaduwing is, 

versterk die kerk.  In die 

huwelik is die vrou die 

afskaduwing van die kerk.  

Christus het Sy lewe vir die kerk 

afgelê.   
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DEUR RIA VORSTER 

Kommunikasie 



’n Belangrike kernaspek van die huwelik is dat ons nie in die huwelik is vir ons eie belang 

en vir dit wat ons daaruit kan kry nie.  Ons is in die huwelik om diensbaar te wees vir 

ons maat (‘ministry’).  Jou maat se geluk  geniet prioriteit bo jou eie. 

 

Die teenpool hiervan is manipulasie. Jy soek jou eie voordeel, en daarom 

kommunikeer jy met jou maat op so ’n wyse dat hy of sy doen soos wat jy van hom of 

haar verwag.  Om hierdie rede praat ons ook dikwels afbrekend met ons 

huweliksmaat. 

 

Afbrekende kommunikasie teenoor goeie en opbouende kommunikasie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien ons afbrekend optree, soos aangedui in die eerste kolom, kan die volgende wyse woorde 

van toepassing wees: 

 

Spr. 18:12: “Die tong het mag oor dood en lewe.” 

Spr. 11:9a “’n Godlose mens laat ’n ander ten gronde gaan met wat hy sê.” 

 

Belangrik om te onthou is dat mans en vroue nie eweveel praat 

nie.  Gewoonlik het ’n vrou ŉ groter behoefte om ‘oop te 

maak’, maar die teenoorgestelde  kan ook waar wees. 

Indien iemand nie voortdurend besig is om te wroeg of ‘sake 

uit te praat en te ontleed’ nie, is hy of sy dalk doodgelukkig en 

dit moet nie geïnterpreteer word as afsydigheid of onbetrokkenheid nie. 

Aan die ander kant moet huweliksmaats nie wag tot die molshoop ’n berg is en die spanning 

breekpunt bereik voordat hulle daaroor gesels nie.  

Bronne: 

Wayne Mack.  Powerpoint-aanbieding   

Paul Tripp. What did you expect?  

Larry Crabb.  The marriage builder 

 

Afbrekend Opbouend 

Neulend Betroubaar, beskermend 

Hard, verwondend Troostend, paaiend, kalmerend 

Hard Sagkens 

Vernietigend, skroeiend Opbouend 

Twisgierig, tweedrag, onenigheid Woorde wat leiding gee, troos, beraad 

Woorde oorhaastig gespreek Woorde gespreek word na nadenke en 

nadat inligting ingewin is 

Negatiewe woorde Woorde wat bedek, eerder as ontbloot 

Skinder, belaster Praat met die persoon ter sprake 

Beterweterig, laaste woord Luister regtig, respekvol 

Impulsiewe beloftes Opregte beloftes, bedoel om daarby te 

hou 

Verdedigend, regverdig eie dade Bely, aanvaar verantwoordelikheid vir eie 

sonde 

Selfgesentreerd Eer ander 

Klaerig Dankbaar 
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PICCOLO 
DEUR DELEEN KORNELIUS 

In die vorige Piccolo het ons gepraat oor hoe 

om die kennis aangaande God aan kinders 

oor te dra wat die begin is van enige 

godsdiensonderrig aan kinders.  Die kennis oor 

onse God en Vader omvat alles; as ons Hom 

nie ken nie, weet ons niks. 

 

    ’n Volgende belangrike pilaar van ons 

kennis-oordra gaan oor geloof.  Hoe kan ons 

ons kinders leer van geloof oordra, selfs  die 

kleinstes?  As ons kyk hoe leer God ons in sy 

Woord dan sien ons hy gebruik baie beelde, 

vergelykings, verhale, gelykenisse spreek-

woorde en drome.  Dit is baie interessant om te 

let op al die beelde en vergelykings wat in die 

Woord voorkom, partykeer selfs komies!  Wat 

ons dan nou hier gaan probeer is om aan die 

hand van beelde wat in die Woord voorkom, 

geloof te probeer inkleur, oplig en duidelik 

maak.  Aangesien dit so ’n omvangryke 

onderwerp is, gaan dit in al die 2018 Piccolo’s 

oor geloof gaan – al vier uitgawes. 

 

Die eerste beeld wat by ’n mens opkom is die 

van ’n boom.  Dikwels in die skrif word gepraat 

van ’n boom – ’n boom langs waterstrome 

word in die konteks van gelowiges gebruik om 

aan te dui dat hulle gelukkig en voorspoedig 

sal wees. 

 

 

Kol. 2:6-7: “Aangesien julle dan Christus Jesus 

as Here aangeneem het, moet julle (1) In 

verbondenheid met hom lewe (wandel so in 

hom - OAV), (2)  In Hom gewortel (3) op Hom 

gebou, (4)  Vas in die geloof soos julle geleer is 

(bevestig in die geloof – OAV) (5) En met 

dankbaarheid vervul (oorvloedig is in 

danksegging – OAV)! 

’n Boom is so ’n belangrike leermiddel om as 

simbool te gebruik.  As jou geloof sterk is, 

gewortel en opgebou, ’n sterk wortelstelsel, 

stewig vas in Christus, opgebou tot ’n sterk 

skuiling vir ander, ’n rusplek, ’n vrugdraende 

boom op sy tyd, gevoed deur die waterstrome 

van God se genade, dan sal jy staande bly.  ’n 

Boom sonder ’n sterk wortelstelsel (wys vir die 

kinders dat hulle kan sien) word deur die wind 

gewaai en gebuig, soms tot teen die grond.  

Geloof is ’n genadegawe van God; gebruik 

dit, beoefen dit, beywer julle om dit te versterk, 

veral by die kinders. 

Deut. 6:6: “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in 

jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle 

daaroor praat as jy in jou huis is en as jy oppad is, as jy gaan slaap 

en as jy opstaan.” 

 

2 Tim. 4:2: “...verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, 

bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.” 
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Uit die 
Woord 

Psalm 1:  

“Dit gaan 

goed met 

die mens…  

Hy is soos ’n 

boom wat 

by 

waterstrome 

geplant is…” 



 

Die tweede beeld: Volhard, hou aan soos ’n 

atleet tot by die eindstreep, moenie 

moedeloos word en tou opgooi nie. 

 

Heb. 12:1: ”… en laat ons die wedloop wat vir 

ons voorlê, met volharding hardloop, die oog 

gevestig op Jesus, die begin en voleinder van 

die geloof.”   

 

Nou, aan die begin van die jaar met al die 

atletiek- en sportgeleenthede is dit ook ’n baie 

goeie geleentheid waar ons baie goed vir ons 

kinders kan verduidelik hoe hard ’n atleet moet 

oefen, hoe hy moet voorberei en toegerus 

moet wees en nie sonder sy toerusting by die 

atletiekbyeenkoms kan opdaag nie.  ’n 

Gelowige se toerusting moet ook altyd by hom 

wees en elke 

oggend aangetrek 

word. In Ef. 6:14-17) 

word alles vir ons 

beskryf wat ons 

nodig het op ’n 

manier wat ons 

kan verstaan. 

 

2 Tim. 2:11: ”As ons saam met hom gesterf het, 

sal ons ook saam met hom lewe; as ons in die 

geloof volhard, sal ons saam met hom regeer.”  

Omdat ons glo, gaan ons die oorwinning 

behaal en gaan ons saam met Hom regeer.  

Dit kan elke dag so ’n groot aanmoediging 

wees – al gebeur wat ook al met jou, al is jou 

dag vol uitdagings en teleurstellings, God 

gebruik dit om jou en my gereed te maak om 

as koningskinders saam met hom te regeer.  

Wat ’n wonderlike gedagte!  Ons moet dit so 

baie vir die kinders sê dat hulle krag het vir elke 

dag om elke Goliat wat voor hulle staan te kan 

oorwin.   

 

Nog ’n bemoediging en aanmoediging om te 

volhard in die geloof is in Klaagl. 3:56-61: “U het 

gehoor, U het na my toe gekom, U het gesê: 

moenie bang wees nie, U verdedig my saak, U 

red, U sien, U hoor!”  Die Here is regter, Hy 

verdedig ons. Baie van ons groter kinders weet 

en hoor baie van die hof, regters, verdediging 

en die stryd wat daarmee gepaard 

gaan.  Verduidelik aan jul kinders 

hoe die regter albei kante van ’n 

saak moet aanhoor, hoe hy al die 

getuienisse van al die verskillende 

partye moet aanhoor en hoe al die 

betrokke partye ’n eed moet aflê om 

die waarheid te praat.  Die Here is so 

’n regter, maar ons weet verseker hy 

is regverdig en hy verdedig ons. Hy 

hoor, hy sien, hy kom na ons toe! 

       

Geloof is dus ons genadegawe van 

God, ons kan nie daarsonder nie.   

 

“Om te glo is om seker te wees van ons hoop, 

om oortuig te wees van die dinge wat ons nie 

sien nie.”  Ons kan nie oor geloof praat sonder 

om die vers in Hebreërs 11:1 aan te haal nie.  

Maar hoe kan ons dit prakties vir kinders 

verduidelik?  Paulus verduidelik dit met ’n 

beeld wat ons kinders baie goed sal verstaan. 

As ons met vakansie gaan of op ’n pad ry, dan 

lei dit iewers heen, nie waar nie? Nou, deur 

Jesus se offer aan die kruis is vir ons ’n nuwe 

pad oopgemaak, ’n pad wat na die lewe lei.  

Die pad is nie vir ons bekend nie – ons weet nie 

wat voorlê nie maar Jesus is ons Voorloper, Hy 

is voor ons op die pad, Hy weet presies 

waardeur ons gaan.  Nou moet ons met 

sekerheid met volle geloof, daadwerklik, soos 

’n toegeruste doelgerigte soldaat wat ’n groot 

leërmag agter hom het, sonder twyfel die 

nuwe pad stap wat tot die lewe lei.  God is 

getrou; hy doen wat hy beloof het.  Die 

beskrywing van die pad vind ons in Hebreërs 

10:19-25. 

 

Hierdie stuk is geensins volledig nie, want die 

Bybel is deurdrenk met aanhalings oor geloof.  

Alhoewel ons kinders geleer word van 

allerhande dinge en allerhande ekstra klasse 

loop om toegeruste en gebalanseerde 

volwassenes te word, ly die onderrig van God 

se Woord dikwels skade. 
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Almal behoort nou al te weet dat ons 

gemeente baie betrokke is by die 

kinderhuis, veral deur middel van die 

diakonie, maar ook deur die 

diensgroep wat aksies reël. 

 

Die diakonie se verteenwoordiger is Wimpie 

Steenkamp (082 551 3910).  Ons sal julle op 

hoogte hou van vergaderings.  Kom raak 

betrokke en maak ’n verskil in ’n kind se lewe – 

selfs al dink jy dat jy nie geskik is nie, of nie oud 

of jonk genoeg is nie!   

 

Die storie agter die storie 

 

Agtergrond 

Die President Kruger Kinderhuis, Pretoria is een 

van twee President Kruger Kinderhuise (die 

ander een is in Reddersburg in die Noord-

Vrystaat) wat albei hul ontstaan te danke het 

aan die diakens van die Gereformeerde Kerke 

van Suid-Afrika.  Die President Kruger 

Kinderhuis, Pretoria het sy deure reeds in 1939 

geopen en was aanvanklik eers in 

Voortrekkerweg oorkant die voormalige HF 

Verwoerd-hospitaal (vandag die Steve Biko-

hospitaal) geleë. 

In 1976 verskuif die President Kruger Kinderhuis, 

Pretoria na 31ste Laan in Villieria, Pretoria, waar 

ongeveer 63 kinders per jaar tuisgaan en 

versorg word. 

Die kinders in ons sorg word almal deur ’n 

hofbevel by ons geplaas as gevolg van redes 

wat wissel van versorgingsbehoeftes tot 

getraumatiseerde huisomgewings. 

Die twee kinderhuise rapporteer aan die volle 

bestuur wat sorteer onder ’n Artikel 21-

maatskappy, gesetel in die Sinodale Deputate 

vir Diakonale Sake van die Gereformeerde 

Kerke van Suid-Afrika. 

 

Versorging 

Ons huishouding bied niks anders as ’n 

gewone huisgesin nie, met die uitsondering dat 

ons net baie meer kinders (63) deur dieselfde 

daaglikse en weeklikse roetine moet deursien.  

Waar ’n ma byvoorbeeld na haar twee of drie 

kinders se skoolwerk moet omsien, moet ons 

versorgers na nege tot twaalf kinders in haar 

sorg omsien.  Dieselfde geld natuurlik vir die 

fisiese, mediese, emosionele, maatskaplike, 

skolastiese en geestelike versorging. 

Omdat ons kinders uit verskillende 

omstandighede uit die samelewing kom en 

verskillende individuele behoeftes het, word 

daar ná opname, in samewerking met die 

maatskaplike werker en die kind se versorger, 

’n individuele ontwikkelings- of 

behandelingsprogram vir elke kind opgestel en 

jaarliks hersien om die kind se vordering te 

monitor. 

DEUR WIMPIE STEENKAMP 
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’n Veilige en geborge omgewing 

Om ’n hoë standaard van versorging aan die 

kinders in ons sorg te bied, is dit natuurlik baie 

belangrik om ’n veilige en geborge omgewing 

te skep waarbinne die kinders tot hulle volle 

potensiaal kan ontwikkel.  Om mee te begin 

probeer ons om ons huis so huislik moontlik vir 

ons kinders te maak.  Netheid van die kamers, 

badkamers, kuierareas, speelgronde en tuin 

speel ’n groot rol.  Kinders moet nie net tuis 

voel nie, maar moet ook die vrymoedigheid hê 

om maats na ons huis te nooi om te kom kuier – 

iets waarmee ons baie suksesvol is.  Drie 

gebalanseerde etes word daagliks voorsien, 

asook kospakkies vir pouses en uitstappies by 

die skool. 

 

Verder speel opleiding van ons versorgers ’n 

baie groot rol om ons kinders na behoefte te 

versorg, op te voed, neusies te blaas, trane af 

te droog, maar ook om net lekker saam te lag. 

Met verjaardae probeer ons binne ons vermoë 

om die kinders te bederf met ’n geldkoevertjie-

geskenk deur ons vriendekring en ’n lekker 

groot sjokoladekoek uit ons kombuis wat die 

verjaardagmaat met sy/haar maats mag deel.  

En o ja, wanneer daar ’n tand gewissel word, 

moet die tandmuis natuurlik ook sy deel doen 

met ’n silwer muntstukkie in die skoen! 

 

Bemanning 

Die volgende bemanning stuur die skip van 

President Kruger Kinderhuis Pretoria: 

• Bestuurder 

• Versorgingsbestuurder 

• Maatskaplike werker 

• Ses Kinderversorgers waarvan een ’n 

aflosversorger is 

• Administratiewe/Finansiële 

beampte 

• Bemarker 

• Kombuismatrone en 

kombuisassistente 

• Naaldwerkster 

• Terreinbestuurder en assistente 

• Drywer 

• Nege skoonmaakpersoneellede 

(skoonmaak/was en stryk/

kombuis) 

• Tuinier 

Ons is ook bevoorreg om ’n aantal 

professionele persone as deel van ons 

personeelkorps te kan hê wat ons vrywilliglik 

bystaan in die werksaamhede van ons 

Potensiaalontwikkelingsentrum.  Dit sluit twee 

opvoedkundige sielkundiges, ’n spelterapeut 

en ’n onderwyser in remediëring in. 

Buiten die versorgingsprogram van die 

voorskoolse en skoolgaande kinders 

(ouderdom 2 tot 18 jaar) in ons sorg, bestuur 

ons ook ’n nasorgprogram vir die skoolverlaters 

van ons Kinderhuis.  Hierdie program behels om 

ons kinders in ons sorg wat matrikuleer langer in 

woonstelletjies op ons terrein te versorg vir die 

tydperk waarin hulle hulself bekwaam vir ’n 

beroep, hetsy deur middel van tersiêre studies 

of dan informele opleiding. 

 

Besoek gerus ons webwerf: 

www.krugerkinderhuisafr.co.za 

 

But wait, there’s more... 

Lees in die 2de kwartaal se Rietfluit meer oor ’n week 

in die lewe van ’n kinderhuishoof en al “sy” kinders.  

 

(Inligting word geplaas met die vergunning van Kobus 

Vorster: Kinderhuishoof)  
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DEUR ANNETTE VAN DER MERWE 

Klein Paradys, hier kom Wyk 13D.  Met tente en karavane opgeslaan, is almal reg vir 

ontspan en kuier. 

 

Toe Willem Kuperus sy sleepwa oopmaak, loer klein vlermuis tussen die beddegoed uit – 

lekker vaak!  Onmiddellik word ’n nessie in die naaste boomstam gevind en vlermuisie verhuis. 

 

Buiten die eende wat ons spyskaart van die naweek geniet het, word ons Vrydagaand tot diep 

in die nag deur ’n serenade van keffende hondjies vermaak. 

 

Met ontbyt sê Edna dit was ’n uiltjie of nagapies. 

 

“Paradys”, beslis…! 

 

Saterdagaand bars ’n hewige storm los.  Dit reën baie hard en ’n rukwind speel met die tente!  

Die volgende oggend is alles vars en skoon. 

 

Die buurman vang bielies van kurpers maar moet hulle net ”kus” en teruggooi. 

 

Sondagoggend ná die kerkdiens wat Antoinie vir ons gereël 

het, en ’n heerlike ete is dit oppaktyd.  Skielik kom daar ’n 80 

desibel-gil op ’n hoë D deur die lug. 

 

Die kinders los die bakke tjips en hul tablette en kom grootoog 

saam met die “ridders’ aangestorm. 

 

“’n Slang!” hyg Tirsa.  “Regtig!  Onder die seil… ek het amper 

aan hom gevat!” 

 

Ja-nee daar kriewel hy…  Willem sê dis ’n Rooilippie.  Hy het 

met die storm skuiling kom soek onder die van der Merwes se 

tentseil en knus tussen hom en Tirsa kom inseil! 

 

Casper kry ’n besem en vee-vee versigtig vir Rooilippie weg.  

Buurvrou, skoon verskrik, is pens en pootjies bo-op haar 

kampstoel en wil niks van addertjie weet nie. 

 

Casper het Rooilippie darem tot ander insigte gebring.  So is 

die slang in die ”Paradys” die pad gewys! 
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Resep 

DEUR CARINA VAN RHYN 

Jy benodig: 

½ koppie botter 

2 koppies suiker   

½ koppie melk 

4 eetlepels kakao 

½ koppie grondboontjiebotter   

3 koppies hawermout 

2 teelepels vanieljegeursel 

Hier is ’n vinnige resep vir hawermoutkoekies, ideaal vir wanneer jy 

laataand aan ietsie wil peusel of as jy more ’n lekker bederfie in jou kind se 

kosblik wil pak.   

Ongebakte 

Kook die botter, suiker en melk vir ’n minuut lank saam. Haal die mengsel 

van die stoof af en voeg die grondboontjiebotter, hawermout en 

vanieljegeursel by.   

Skep lepels vol van die mengsel op ’n bakplaat en plaas dit in die yskas om 

af te koel.   

 

 

 

 

 

Geniet! 

hawermout- 
koekies 
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Vir die mammas wat bekommerd 

is oor die baie suiker: ek het net 

1½  koppie suiker gebruik en dit 

was steeds baie lekker.   

Die tipe grondboontjie-

botter maak nie ’n verskil 

nie.  Ek verkies net die 

”crunchy”-soort . 

As jy dit in die vrieskas sit is 

dit soveel gouer gereed 

om ’n stukkie te proe… 



DEUR YF VELDHUIZEN 

Soos gereelde Rietfluit-lesers weet, is 

apologetiek ondersteunend tot teologie, 

maar handhaaf tog ’n verskillende 

vertrekpunt en fokus, net soos wat 

Christelike filosofie en heilsgeskiedenis 

doen. 

Vele uitsprake en standpunte word 

deesdae as die waarheid voorgehou, 

maar wat is die waarheid?  Almal sal tog 

seker saamstem dat die waarheid 

bestaan, maar gegewe ons onvolmaakte 

kennis, kan ons die waarheid ken?  Of het 

elkeen maar sy of haar eie waarheid en is 

dit maar ’n kwessie van it might be true for 

you but not for me? Teenoorstaande 

stellings kan tog nie albei waar wees nie, of 

kan dit?  ’n Mens kan tog nie tegelykertyd 

glo dat Jesus die Here is en dat Hy dit nie is 

nie.   

Die doel van die eerste tema is om 

“waarheid” te omskryf en om kriteria voor 

te stel waaraan die waarheid van ’n 

stelling of oortuiging gemeet kan word.   

In die tweede sessie van die dag word die 

tema “Apologetiek – ’n voëlvlug” 

bespreek.  Die hele strekking van die 

jaarprogram is apologeties van aard en dit 

maak dus sin dat daar inleidend oor 

apologetiek as vakwetenskap gepraat 

word.  Die verskillende vorme van 

apologetiek en die maniere van 

apologetiek-beoefening word kortliks 

genoem. 

Die ontologiese (bestaans-) en 

kosmologiese (skeppings-) redenasies, as 

ondersteunende filosofiese bewyse vir die 

bestaan van die Skepper kan teruggevoer 

word na Paulus se uitsprake teenoor die 

Griekse filosowe op die Areopagus in 

Handelinge 17) en in Romeine 1, maar 

Christen-filosowe het hierdie redenasies 

verder uitgebrei.   

Die dag word afgesluit met die tema 

“Voorspel tot die dekadimensionaliteit van 

die Bybel.”  Die inhoud dui hoofsaaklik op 

die feite wat die Bybel van alle ander 

boeke onderskei.  Soos wat ’n 

konsertprogram net ’voorskou is tot die 

heerlikheid van die konsert wat sal volg, so 

is hierdie voorskou van die 

Dekadimensionaliteit van die Bybel ’n 

inleiding tot die heerlike volledige reeks oor 

die dekadimensionalitet van die Bybel.   

Wat volg. 

waarheid 
te sê  

Die Apologetiek-diensgroep van ons gemeente bied hierdie jaar ’n lid-

maattoerustingsprogram aan.  Die program sal oor vier geleenthede strek.  Die doel 

van die program is die versterking, verduideliking, verdediging en die beklemtoning van 

die voortreflikheid van ons behoudende Christelike geloof.   

Die onderskeie temas word in hierdie jaar se Rietfluite bekend gestel, sodat 

belangstelling in die bywoning van die geleenthede geprikkel kan word.  Slegs temas 

van die eerste twee geleenthede word in hierdie uitgawe gedek.   
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tema wat de beginsels van kritiese denke 

bespreek.  ’n Deel van die aanbieding sal 

die mees algemene verdigsels en 

oënskynlike teenstrydighede bespreek.   

 

Dit word opgevolg met die ruggraat van 

die jaarprogram wat oor verskeie sessies tot 

aan die einde van die jaar versprei sal 

word.  Die deurlopende tema is Die 

dekadimensionaliteit van die Bybel.   

 

Dit term “dekadimensionaliteit” verwys na 

tien dimensies van die Bybel wat eie is aan 

die Bybel en waarop geen ander boek 

aanspraak kan maak nie.   

 

Die keuse van die term “dimensie”, eerder 

as “aspekte” of iets soortgelyks is 

doelbewus.  “Aspekte” en of "vlakke" het 

beide afgebakende grense.  ’n Sfeer het 

geen afgebakende en begrensde vlakke 

nie – waar eindig die vooraansig en begin 

die sy-aansig?  Daar is geen skeidslyn nie.  

Net so ook die dimensies van die Bybel – 

dit is almal ondersteunend tot mekaar.   

 

Die Bybelse openbaring is die eerste 

dimensie wat bespreek word.  Die 

hoofmomente van die openbaring is die 

karakter van die Here en Sy interaksie met 

Sy skepping en die mens.   

 

Die tweede dimensie wat bespreek word, 

is dié van inspirasie.  Vrae oor watter boeke 

geïnspireer is, wat inspirasie eintlik is en hoe 

die skrywers van die Bybel geïnspireer is, 

word bespreek.   

 

Die volgende sessie bespreek die 

dimensies van geldigheid en 

betroubaarheid van die Bybel en hoe dit 

van alle ander boeke verskil.   

 

Geldigheid verwys gewoonlik na die mate 

van ooreenstemming tussen die titel van ’n 

boek en die inhoud daarvan.  Die titel “Die 

ruimte in” laat ’n mens dink aan 

ruimtevaart, maar as die inhoud van die 

boek verwys na oop geografiese ruimtes, 

sal diegene wat in ruimtevaart belangstel, 

die boek as uiters ongeldig beskou, omdat 

die titel en inhoud mekaar nie weerspieël 

nie.   

 

Betroubaarheid verwys na die 

onveranderlikheid van die inhoud van die 

boek.  ’n Straatgids gedateer 1983, sal 

geldig wees, want die titel sê presies wat 

die inhoud van die boek is, maar die 

inhoud is hopeloos verouderd.  Die boek 

sal dus uiters onbetroubaar wees.   

 

Die dag word afgesluit met ’n bespreking 

en weerlegging van besware teen ons 

behoudende Christelike geloof.  

18 Augustus 2018 

8 september 2018 

Kontakbesonderhede:  

yfveld@mweb.co.za 

082 8696 201 
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Stuur vir ons foto’s! Enige kerklike aktiwiteit wat jy hier wil sien? Stuur jou foto’s na rietfluit@gmail.com 

Kinderhuis-kersfeesuitstappie 


