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In die vorige uitgawe van die Rietfluit 
het ons na die eerste deel van die 
boek Every Good Endeavour gekyk, 
naamlik God se oorspronklike plan vir 
werk. Hierdie uitgawe gee ’n oorsig 
oor outeur Timothy Keller, predikant 
van die Redeemer Presbiteriaanse 
Kerk in New York, se beskrywing van 
die gevolg van die sondeval op werk.

Deel 2 van 3: Die effek 
van die sondeval op werk

Ons het voorheen vanuit Genesis 
gesien dat God ons vir werk gemaak 
het en dat werk reeds voor die 
sondeval bestaan het in die paradys. 
Maar Genesis leer ons ook wat ná die 
sondeval gebeur het: dat werk saam 
met alle aspekte van die menslike 
bestaan onder die vloek van sonde 

beland het (Gen. 3:17 – 19). 

Na die sondeval het werk vir ons 
dikwels vrugteloos en betekenisloos 
geword. Een van die hoofredes 
hiervoor is die sterk drang van die 
menslike hart om ons bestaan en 
identiteit te baseer op ons werk en 
die voordele wat ons daaruit kan 
put. Werk het ’n manier geword om 
onsself te onderskei en aan ander te 
probeer bewys dat ons spesiaal is. 

Dit was reeds sigbaar in die mens 
se plan met die toring van Babel. 
In  Genesis  11:4 lees ons: “… Kom 
ons bou vir ons ’n stad met ’n toring 
waarvan die punt tot in die hemel reik 
en ons maak so vir ons ’n naam…”

En soos die destydse mense van 
Babel is die wêreld se strewe steeds 
om ryker, slimmer, mooier, ensovoorts 
te wees as ander. 

Natuurlik is daar nie fout daarmee 
om uitnemendheid in ons werk 
na te streef nie.  C.S. Lewis het dit 
raakgevat deur te sê dat ons moet 
bepaal of ons strewe na verbetering 
is om vooruitgang of beter diens aan 
mense te verskaf, óf om onsself en 
ons besighede in ’n posisie te kan 
plaas om op ander neer te kyk.

Die vraag is nou: waarin moet ’n mens 
dan wel sy waarde vind?

Keller verwys ons terug na die 
Woord. Wanneer jy Jesus nie slegs 
as ’n voorbeeld van opoffering en 
toewyding aan ander sien nie, maar 
ook as jou persoonlike Verlosser, wat 
alles wat Hy gedoen het ook vir jou 
(voeg jou naam hierin) gedoen het, en 
daaroor nadink, sal dit jou identiteit 
verander. Dit sal jou oortuig van jou 
onmeetbare waarde. Ironies genoeg 
sal jou werk onselfsugtig word 

wanneer jy besef hoe lief God vir jou 
is. Skielik sal jy, soos Paulus, kan sê 
dat alles wat jy voorheen van waarde 
geag het, vir jou nou waardeloos 
geword het  – dinge wat jy kan 
gebruik, verbruik en selfs verloor. 

Jy sal ’n noemenswaardige persoon 
word – nie omdat dit jou strewe was 
nie, maar omdat jy die Een dien wat 
vir sy Vader gesê het: “Laat U wil 
geskied.”

Werk word ook verder deur ons 
individuele en gemeenskaplike/
kulturele afgode skeefgetrek. Keller 
beskryf ’n afgod as enige iets wat vir 
ons meer betekenis gee, of waaraan 
ons meer waarde heg, as aan God. Dit 
is dikwels goeie dinge (soos familie, 
sekuriteit, ens.) wat verhewe word tot 
die allerbelangrikste (‘ultimate’) saak. 
Wanneer daardie dinge in gedrang 
kom, vervul dit ons met vrees en/of 
woede. Dit kan ons werk beïnvloed 
deurdat ons laat slaplê óf onsself 
oorwerk. Voorbeelde van individuele 
afgode is status, mag, goedkeuring, 
prestasie en  gemak. Moderne 
Westerse gemeenskaplike/kulturele 
afgode is die verabsolutering van 
intellektuele denke en individuele 
vryheid. Alhoewel dit nie bose dinge 
op sigself is nie, en tot ’n mate 
selfs voordeel bring vir ons werk 
(ons is byvoorbeeld meer effektief 
as voorheen), veroorsaak die 
verabsolutering daarvan skade. So 
kan intellektuele rede, as afgod, lei tot 
die regverdiging van alles ter wille van 
vooruitgang, óf tot die opinie dat alles 
’n fisieke verduideliking het en niks 
geesteliks bestaan nie. Individuele 
vryheid, as afgod, kan lei tot die 
siening dat die mens die reg het 
om teen God se Woord te kan kies, 
byvoorbeeld om ŉ aborsie aan te vra, 
of om aan homoseksuele praktyke 
mee te doen, ensovoorts.

In die volgende uitgawe kyk ons na die 
implikasies van die Evangelie op ons werk.

R
ed

ak
si

on
ee

l
De

ur
 M

ar
el

i E
dw

ar
ds



Die Rietfluit

3

K
enm

ekaar
Baie welkom aan al die dooplidmate wat onlangs belydenis van hul geloof 

afgelê het en nou belydende lidmate van Rietvallei is!

Baie welkom, belydenisklas 2019!

Psalm 9:11: Daarom vertrou almal wat u 
Naam bely, op U, want U, Here, laat dié 

wat vra na u wil, nie in die steek nie.

Amberlee Grobler Anjoleen Wepener Elisca van Rensburg

Gerard Hattingh Jandré van der Merwe Justin Greeff

Lizandri Vlotman Martin Otto Olivia Yssel Rechardt von Wielligh

Roelof van Jaarsveld Rudolph Nel Uléne Vos Wico van Zyl
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Vreugde kom van God. In Psalm 
90:14 (’n gebed van Moses) lees 
ons: “Skenk ons elke dag U liefde 
in oorvloed, dat ons ons lewe lank 
mag juig en bly wees.” Van God se 
liefde verseker, kan ons elke dag met 
vreugde ingaan. Maar dit is tog ook 
baie seker dat ’n kwaliteit lewe nie 
altyd maklik en net rose en maanskyn 
is nie. Paulus skryf uit die tronk, 
van alle plekke: “Wees altyd bly in 
die Here! Ek herhaal: Wees bly!” (Fil. 
4:4). Hoe erg moes dit nie wees in 
die tronk nie! En daarby kom dit as ‘n 
opdrag! Wees bly, al gaan dit swaar, al 
voel jy nie lekker nie, al… Dit is immers 
’n gawe van God. Selfs die Prediker 
sê mens kan die goeie van die lewe 
geniet. Lewenskwaliteit lê dus nie in 
selfonthouding nie. Jy mag maar die 
gawes van God geniet. 

 Tog is lewensvreugde nie iets wat 
nagejaag kan word nie, en daarby 
is dit ook nie ’n reg nie, nie iets 
wat sommer net gebeur nie, nie ’n 
ligsinnige optimisme nie, nie ’n naïewe 
ontkenning van die werklikheid 
van die lewe nie, en lê definitief nie 
in omstandighede nie. Nou dat 
ons weet wat dit nié is nie, wat is 
lewensvreugde dan?

• Lewensvreugde hou direk 
verband met jou kindskap van 
God, ’n persoonlike verhouding 
met God. Jesus is ons Bron van 
die lewe en die Oorwinnaar oor 
die sonde. 

• Lewensvreugde is nie gebind 
aan omstandighede nie, want 
ons weet verseker dat ook die 
slegte in die hand van God is. 
Habakuk sê: “Al sou die vyeboom 
nie bot nie en daar geen druiwe 
aan die wingerde wees nie, 
al sou ...nogtans sal ek in die 
Here  jubel, sal ek juig in God, my 
Redder.”(Hab. 3:17-18). 

• Lewensvreugde is ’n uiting 
van ’n bewuswees van die 
alomteenwoordigheid van God 
en spruit uit ’n gesindheid van 
dankbaarheid, verwondering, 
’n oopheid teenoor die lewe, 
’n vermoë om te geniet, ’n 
verwagting om God in die 
skepping raak te loop, genot te 
vind in klein dingetjies soos om ’n 
mooi blom raak te sien, voëltjies 
wat tjirp en kinders wat speel ens. 

• Lewensvreugde beteken om jou 
met blydskap los te maak van die 
boeie van wêreldsgoed. 

• Lewensvreugde kan deur humor 
verkry word. Spreuke17:22 sê: 
“’n Vrolike mens is ’n gesonde 
mens, ’n neerslagtige mens 
raak uitgeput.” Humor in ons 
alledaagse lewe is volop, God wil 
hê dat ons die lewe moet geniet. 

• Ons arbeid moet vir ons vreugde 
verskaf, want ons dien God deur 
ons werk. Ons kan dit sien as ons 
roeping en daarom beskou as ŉ 
dankbaarheidsoffer aan Christus 
vir sy verlossing. Ons moet dit 
van harte doen, omdat ons dit vir 
die Here doen.
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’n Onuitspreeklike en 
heerlike blydskap?
“Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds 
deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En 
dit vervul julle met ’n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” 
(1 Pet.1:8-9)

Deel 1 

van 2
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Blydskap en vreugde, kan saamgevat 
word in lewenskwaliteit. Die woord 
kom nie só in die Bybel voor nie, 
maar daar word wel gepraat van 
mense wat vol was van die Heilige 
Gees – soos in Handelinge. Kan 
ons dan praat van lewenskwaliteit 
as ’n Geesvervulde lewe? Hoe is ’n 
Geesvervulde lewe dan? Dit wat in 
die punte hierbo beskryf is…en nóg: 
dit is onder andere ’n dankbare lewe. 
Jy weet hoe afhanklik jy van God is 
om vir jou lewenskwaliteit te gee. 
Hoe dankbaar moet ons wees? Ons 
hoef nie na lewenskwaliteit te soek 
nie, dit word uit genade geskenk. Die 
Here Jesus het immers gesê dat die 
mens die lewe moet hê.  Dissipels 
van onse Here Jesus behoort 
dankbare mense te wees. Mense 
wat fyn ingestel is op alles wat God 
uit genade aan hulle gee en vir hulle 
doen. Ons moet vir God dankie sê 
in elke liewe omstandigheid waarin 
ons ons bevind, skryf Paulus aan 
Tessalonisense (1 Tes. 5:16-18). Die 
woord “alle”  veronderstel boonop 
dat ons moet dankie sê in tye en 
omstandighede wat nie vir ons lekker 
is nie, maar wat die Here tog positief 
in ons lewe wil gebruik. Leef dus 
van nou af doelbewus dankbaar en 
jou lewenskwaliteit word daardeur 
verbeter. Sien God se seëninge in 
jou lewe raak en noem dit sodat jou 
kinders kan hoor en dankbaarheid 
kan beleef en ook bewus word van en 
leer hoe om ’n dankbaarheidslewe te 
leef. 

God se vreugde weef soos ’n goue 
draad deur Sy woord. Hy gee selfs sy 
kinders opdrag om fees te vier in die 
Ou Testament. 

• Onder moeilike omstandighede 
sê Nehemia vir die volk: “...Gaan 
vier fees, eet en drink, en deel uit 
aan dié wat niks voorberei het 
nie...Moenie bedroef wees nie; as 
julle die Here met blydskap dien, 
sal Hy julle beskerm.”(Neh. 8:11)  

• Dawid se lewe was glad nie altyd 
maklik nie. In ’n oorlogslied sê 
Dawid: “Maar vir die regverdiges 
sal daar blydskap wees, hulle sal 
juig voor God, hulle sal vrolik en 
bly wees.”(Ps. 68:4)   

• Die nag toe Jesus gebore is het 
die engel vir die skaapwagters 
gesê: “…ek bring vir julle ’n goeie 
tyding van groot blydskap…”(Luk. 
2:10)

• Die aand voor sy kruisiging het 
Jesus gebid: “...nou kom Ek na 
U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog 
in die wêreld is, sodat hulle my 
blydskap in al sy volheid in hulle 
kan hê.”(Joh. 17:13)  

• Toe die vroue Jesus die môre 
voor Sy opstanding uit die dood 
teëgekom het, vertel Lukas: 
“Hulle het Hom aanbid en met 
groot blydskap na Jerusalem toe 
teruggegaan.”(Luk. 24:52)  

• Aan die Galasiërs skryf Paulus: 
“Die vrug van die Gees is liefde, 
blydskap...”(Gal.5:22;1953-
vertaling)  

• Geloof in Jesus Christus, sê 
Petrus, vervul ons met groot 
blydskap.

Hierdie blydskap is nie maar net ‘n 
goedkoop gemoedstoestand nie, 
maar “’n innerlike gloed van die 
hart”(Calvyn).

Kom ons gaan elke nuwe dag 
tegemoet met blydskap in ons hart. 
Kom ons deel die glorie van die 
blydskap met almal met wie ons 
lewenspad vandag kruis. As jou 
geloof van jou ’n gelukkige mens 
maak, sal jy die ervaring nie vir jouself 
kan hou nie. Om blydskap met ander 
te deel is ’n uitnemende voorreg. 
’n Uitdrukking van waardering, ’n 
vriendelike gebaar, ’n woord van 
bemoediging teenoor iemand wat 
dreig om wanhopig te word, tyd gewy 
aan iemand wat deur ’n tydperk van 
diepe droefheid gaan: dit alles is 
bewyse van ’n diep en innige blydskap 
wat in ons harte leef. Geluk en 
blydskap is ’n gawe van God aan sy 
gelowige kinders – God is immers die 
Bron van alle ware en standhoudende 
geluk. 

Hier is nog Bybelverse wat oor blydskap 
handel: 1 Pet. 4:13, Ps. 32:11, Rom. 5:11, 
Rom.15:13 en Esra 3.

Bronnelys:

• ŉ Geesvervulde dankbare lewe  – 
Skrywer en publikasie onbekend

• Die Slingervel  – Februarie 1999

• Menslike Ontwikkeling – 
D.A.Louw (1998)

“Maar vir die mens wat een 
geword het met die Wingerd-
stok, wat in diepe afhank-
likheid van Hom lewe en in 
innige gemeenskap met Hom 
verkeer, is die eer van Chris-
tus die doel van sy lewe, die 
genade van Christus die krag 
van sy lewe, die Woord van 
Christus die wet van sy lewe 
en die diens van Christus die 

vreugde van sy lewe. En wan-
neer mens hierdie oorvloed 
deur God in Christus vind, is 
daar niks wat jou verhinder 
om solank jou bruilofskleed 
om te hang nie.” 

(Anoniem)
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Deur Renier du Preez

Na maande se vergaderings en 
beplanning vir ons vierde uitreik in 
soveel jare na Botswana, raak dit 
weer ŉ geskarrel om alles betyds 
gereed te kry. Op die nippertjie vra Ds. 
Hendrik du Plessis van GK D'Kar of 
ons nie dalk ŉ ou Nagmaalserviesie 
kan saambring nie, hulle sal dit 
só waardeer.  Met die hulp van ŉ 
ouderling van ons buurgemeente GK 
Lyttelton en ŉ baie tydige donasie 
vanaf ŉ egpaar in ons eie gemeente, 
kry ons toe ŉ stelletjie bymekaar. 
Drieuur Saterdagoggend, innerlik 
versterk deur ŉ cappuccino, vertrek 
ons – twee ouderlinge (Sakkie 
Hartzer en Jacques Bester),  ŉ diaken 
(ekke) en ŉ oudspeurder/voëlkenner 
van Bloemfontein (Hennie Bester, 
Jacques se pa).

Die reis verloop rustig en sonder 
voorval. Ons ontmoet Ds. Hendrik 
en ouderling Fritz op Dqae Qare 
Wildsplaas, halfpad D'Kar toe.  Met 
hulle hulp is die tente opgeslaan en 
kamp gemaak voor die son sak.  Daar 
het ons vir die volgende agt nagte 
heerlik gebly, reuse hardekoolvure 
gemaak, laatnag bosveld-TV gekyk en 
kopstukke gesels – en uit die boonste 
rakke geëet. Jacques is ŉ bobaaskok 
en die res van ons wil nooit weer 
sonder hom gaan kamp nie.

Die volgende môre woon ons 
die erediens in die kerkgebou op 
D'Kar by.  Toe ons daar aankom, 
is katkisasie net besig om af te 
sluit en kry Renier geleentheid 
om ŉ onvoorbereide toespraak 
te lewer, met die oorhandiging 
van die Sondagskoolboeke en 
skryfbehoeftes wat die lidmate 
van GK Rietvallei geskenk het.  Na 

applous word ons ŉ Tswana-psalm 
toegesing.

Die diens is ŉ wonderlike ervaring, 
met Ds. Hendrik wat die Woord in 
Afrikaans en Tswana bring en ŉ 
ouderling wat alles in Naro herhaal.  
Baie besonders is die gemeente se 
deelname aan die erediens – lidmate, 
veral die jongeres, word vorentoe 
geroep om die Geloofsbelydenis, Wet 

en Skrifgedeelte van die dag aan die 
gemeente voor te lees.  Elke lidmaat 
moet ook ŉ bywoningsregister teken 
en na opname van kollekte tel twee 
lidmate die geld ten aanskoue van 
die hele gemeente en teken die totaal 
sorgvuldig in ŉ register aan.

Daar word baie gesing – pragtige, 

dikwels spontane sang wat deur die 
vroue gelei word.  Al verstaan ons nie 
die woorde nie, is dit ŉ aangrypende 
belewenis.  Ook die gebede deur die 
Kerkraadslede wat gedurende die 
erediens voortgaan in Naro, word 
met gevoel en met eerbied gedoen.  
Die woord “Morena” word baie in 
aanbidding gebruik.

Ons kuier nog ŉ ruk met 
gemeentelede daar rondom die 
kerk, waarna ons die Tswana 
Bybels en klere, wat na die ander 
bedieningspunte (Bere en Mababe) 
moet gaan, by die pastorie gaan 
aflaai.  Ons gaan nuttig ŉ laat 
middagete by die hotel in Ghanzi, 
waar Ds. Hendrik se vrou, Miriam, 
ons op hoogte van al die sosiale nuus 
bring.

Maandagoggend trek ons op dorp 
toe, dié keer om gereedskap en 
materiaal vir die projekte op D'Kar aan 
te koop.  Ons besoek vyf van die sewe 
bou-jaarts op Ghanzi, ŉ tydsame en 
dikwels frustrerende oefening, maar 
laatmiddag dink ons ons is klaar en 
gaan laai die aankope by die kerk 
af. Dit was natuurlik ŉ misgissing, 
want ons moes oor die volgende 
drie dae nog vier sulke ekspedisies 
onderneem om boumateriaal aan 
te koop. Dinsdagoggend spring ons 
egter weg en begin bou en breek 
in en om die kerk. Daar is dakke en 
plafonne herstel, daar is afgeskuur, 
gestop en geverf, ligte en vensters 
is herstel en ook nuwe ligte en pype 
geïnstalleer. Een van die grootste 
projekte was die uitbreek van ŉ stuk 
muur in die konsistorie/kantoor en die 
installasie van ŉ buitedeur en venster. 
Die doel hiervan, soos baie van

uitreik
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die werk waarmee ons reeds van 
verlede jaar af help, is om die kerk 
te verbeter ten einde die bediening 
daar te versterk. Dit sluit in om meer 
van die kompleks tegelykertyd vir 
verskillende aktiwiteite te kan gebruik 
(bv. vergader in die konsistorie terwyl 
daar katkisasie in die kerk plaasvind), 
om meer opbouende aktiwiteite 
te kan aanbied (bv. Christelike 
filmvertonings Vrydagaande, om 
die jeug na die kerk en weg van die 
klubs en drinkplekke te lok) en om 
besoekers, veral buitelanders, beter te 
kan akkommodeer.

Verder is die binnekant van die kerk 
uitgeverf, met donker bane waar 
skoene dikwels vuil merke laat en 
ŉ groot, wit oppervlak voor waar 
geprojekteer kan word. Ons sal nog ŉ 
behoorlike oudiovisuele stelsel daar 
moet gaan installeer, maar intussen 
het Ds. Hendrik ŉ klein mobiele stelsel 
waarmee hy oor die weg kom.

Aan die einde van ons week het 
ons die materiaal daar gelaat met 
duidelike instruksies rakende die 
aanwending daarvan. Na ons vertrek 
is daar voortgegaan met die span van 
heinings, loodgieterswerk, installasie 
van diefwering en werk in en aan 
die groentetonnel. Deur middel van 
gereelde skakeling, wat foto's van die 
vordering insluit, monitor ons die werk 
hier van Pretoria af.

Die plaaslike gemeenskap, selfs 
mense wat (nog) nie lidmate van GK 
D'Kar is nie, het herhaaldelik teenoor 
ons betuig hoe waardevol hulle dit 
vind om tydens hierdie uitreike saam 
met ons te werk – hoe baie hulle leer 
oor beplanning en uitvoering, selfs 
oor sekere boutegnieke en die gebruik 
van gereedskap. Natuurlik ook die 
geselsies, die omgee… die liefde. 
Dis baie moeilik om dit te verwoord, 
veral op papier, maar elke keer wat 
ons daar kom, is die waardering 
vir ons (GK Rietvallei) se omgee 

sigbaar groter.  Hulle is nie gewoond 
daaraan dat ons mense weer en weer 
terugkom nie.

Terwyl Jacques en Hennie voortgaan 
met die projekwerk (en terloops, ŉ 
baie lekker bederfdag saam met 
Miriam op Oom Fanie se plaas gaan 
beleef), vertrek Ds. Hendrik, Sakkie en 
Renier Donderdag na Motopi. Na byna 
ses ure kom ons laatmiddag by Thys 
en Dorette Cronjé aan – minder as 20 
uur voordat ons weer moet vertrek. 
Maar wat ŉ vol en wonderlike tyd was 
dit nie! Daar was ook twee gesinne 
van ŉ ander kerk en ons het almal 
saam gekampvuur, heerlik geëet, 
stories opgevang, Gift se groentetuin 

bewonder, goed geslaap in die nuwe 
gastekamers, die kerkkompleks 
besoek, lysies gemaak van moontlike 
projekte daar… en nog gekuier.  
Dorette en Sakkie kon nie uitgepraat 
raak nie – dit was darem net te lank 
sedert hulle mekaar laas gesien het.

Dit was ŉ kosbare tyd.  Hulle stuur 
baie groete vir die gemeente en sê 
julle moet kom kuier!

Terug op D'Kar het ons nog ŉ 
paar verrykende gesprekke met 
gemeentelede gehad, die laaste 
afronding aan die projekwerk gedoen 
en Saterdagaand vir oulaas geskater 
vir Ds. Hendrik se grappe, waarvan hy 
ŉ onuitputlike bron is. Sondagoggend 
het ons langsaam kamp opgebreek 
en die terugreis aangepak. By Bere 
het ons vinnig die afdraai gevat en 
net weer gaan kyk hoe dit daar gaan 
en wat nog gedoen moet word. Ons 
planne begin nou kristalliseer. Dis met 
vreugde dat ons kan getuig dat die 
Here die mense daar se gesindhede 
begin verander; ons moet regtig 
Ds. Hendrik se bediening daar gaan 
ondersteun.

Die res van die pad terug het sonder 
voorval verloop, met baie nuwe 
stories en planne in ons harte en op 
ons lippe.  Ons gaan weer soontoe, as 
die Here wil – aan Hom al die eer!

Ns.: Hennie het op hierdie reis 14 nuwe 
voëlspesies gesien, wat sy persoonlike 
totaal op 482 te staan bring.
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Grootwordjare: 

Ek is in Middelburg, Transvaal, op 16 
Desember 1952 gebore. Na ŉ klein 
rukkie op Kluwer het ons Witbank 
toe getrek. Ek was vir 
die grootste deel van 
my skoolloopbaan in 
Prinshofskool, Pretoria.”

Na skool: 

My twee groot liefdes 
was landbou en 
sendingwerk. Ek wou 
dié twee kombineer. 
Ek het by Elsenburg 
Landboukollege gaan 
studeer en daarna by 
die Hugenote Kollege 
op Wellington met die 
vakke: maatskaplike 
werk, teologie, sielkunde 
en sosiologie. Ek 
moes my ideaal van landbou/
sendingwerk laat vaar en oorslaan na 
maatskaplike werk, omdat die groot 
sendingstasies begin toemaak het. 
My meestersgraad in maatskaplike 
werk het ek by die UOVS in 
Bloemfontein voltooi. Ek het onder 
andere by kinderhuise in Bethlehem 
en Pretoria gewerk, en by Boys’ 

Town op Magaliesburg. Ek was ook 
werksaam by behandelingsentrums 
vir alkoholiste. Ek het my loopbaan by 
die Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling in Pretoria afgesluit 
- waarvan ek die laaste 20 jaar 
gespesialiseer het in inligting- en 
kennisbestuur.

Hoe het jy en Melodie 
ontmoet? 

ŉ Niggie van Melodie het my aan 
haar voorgestel. Daarna het ek haar 
weer by die KJA in ons gemeente 
raakgeloop waar ons vriende geword 

het. Al was sy baie skaam, het ons 
mekaar beter leer ken en ons is nou 
34 jaar getroud.

Gesin en familie: 

Ons het een dogter, Ylodie. Sy, haar 
man en ons twee kleinkinders bly 
tans in Wene, Oostenryk. Die jongste 

is daar gebore en ons het haar nog 
nooit in lewende lywe gesien nie – ŉ 
hartseer saak vir ons!

Gemeentes: 

Ons het in die NG Kerk groot 
geword. Ons laaste gemeente was 
NG Kerk Elarduspark voordat ons 
ons lidmaatskap van die NG Kerk 
opgesê het en aangesluit het by die 
Gereformeerde Kerk Rietvallei. Die 
eerste mense wat ons verwelkom het, 
was Andries en Lenie Craukamp – die 
eerstes van vele vriende, meer as in 
enige vorige gemeentes.

Wat beteken 
die woord 
“Apologetiek”? 

Dit verwys na die 
verwydering van 
alle intellektuele 
struikelblokke tot ons 
Christelik-behoudende 
geloof aan die hand 
van vier Skriftuurlik-
gefundeerde doelwitte:

• Die versterking 
van die geloof van ons 
medegelowiges. 
• Die verduideliking 
van ons geloof aan almal 

wat ons daarna uitvra.
• Die verdediging van ons geloof 

teen valse oortuigings.
• Die beklemtoning van die 

voortreflikheid van ons geloof. 
Apologetiek is ondersteunend tot 
evangelisasie, sendingwerk en 
prediking, en kan ook meer insig,
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betreffende Bybelstudie en in 
geloofsgesprekke, verleen.

Waar kom die 
belangstelling vandaan?

Ek het begin wonder oor die verband 
tussen wetenskap en geloof, 
spesifiek met verwysing na die 
skeppings- en ander verhale van 
Genesis 1 – 11. Sedertdien het my 
belangstelling in apologetiek baie 
verbreed. Ek het mettertyd besef dat 
ons as gelowiges paraat moet wees 
om ons geloof teen valse leerstellings 
te verdedig. Ek deel graag my kennis 
met my medegelowiges – vandaar 
die apologetiek diensgroep en 
geleenthede. Almal wat hierdie 
passie met ons deel moet asseblief 
by ons aansluit sodat ons saam kan 
handevat.

Wat is die volgende 
geleentheid?

Ons finale byeenkoms 
vind plaas op 19 
Oktober met die titel 
“Occam se skeermes”. 
Dié Middeleeuse 
filosoof het ŉ belangrike 
beginsel daar gestel, 
naamlik dat wanneer 
daar twee of meer 
verduidelikings op ŉ 
probleem is; dan is 
die eenvoudigste een 
waarskynlik die beter 
keuse. En die skeermes? 
Kom luister na Prof. 
Henk Stoker wat die 
onderwerp gaan hanteer 
en wys hoe die nuttige beginsel 
gebruik kan word as dit kom by 
kultusse. 

Ontspanning: 

Ek hou baie van stap, maar met my 
sigprobleem het dit moeilik begin 

raak. Ek is ook lief vir lees. Ek maak 
gebruik van die “Non-Visual Digital 
Assistant” waar ŉ stem vir jou dít lees 
wat op die rekenaar se skerm vertoon 
word. 

Gunsteling film:

”Fiddler on the Roof” met die 
bekende liedjie – “If I Were A Rich 
Man”. Ek onthou ook die aanhaling: 
”O dear Lord, I realise of course, 
it’s no shame to be poor, but it’s no 
great honour,either, so what would 
have been so terrible if I had a small 
fortune...”

Driegangmaaltyd 
waarvan jy baie sal hou? 

Voorgereg: Hollandse Snert sop 
(’n groot kommetjie). Hoofgereg: 

Skaappotjie (twee keer), en vir 
nagereg: Basaarpoeding.

Watter dier sal jy graag 
wou wees, waarom? 

ŉ Ratel – Hy soek altyd na die 

soetheid van die lewe, ongeag al die 
bysteke.

ŉ Persoon in die Bybel 
wat vir jou baie beteken: 

Kaleb – Hy was iemand wat getrou 
aan God was met die vaste wete dat 
hy sal kan doen wat God beveel, deur 
slegs op Hom te vertrou. 

ŉ Bybelteks wat vir jou 
baie beteken: 

1 Kor. 10:13: “...Daar gebeur dinge wat 
vir julle toets, en wat vir julle wil laat 
ophou om God te dien. Maar julle kan 
hierdie dinge oorwin. God sal julle 
altyd help. Hy sal sorg dat hierdie 
dinge nie sterker is as julle geloof nie. 
Wanneer die dinge julle wil laat ophou 
glo, dan sal God julle help om sterk te 

wees en aan te hou glo.” 
(ABA: Bybel vir almal)

Gunsteling 
geestelike lied:

“Oorwinningslied” van 
Piet Smit: “Ek sien in my 
gees die glorie en die 
almag van die Heer …”

Lewens-
slagspreuk: 

Hoe nader jy aan 
Christus leef, hoe beter 
is jou selfbeeld.

Hoe sal jy wil hê moet  
mense jou onthou: 

Ferm, dog vriendelik.
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We praise the Lord for the fact 
that our church in Ramotse is 
growing. God is always good to 
us. We have about 150 people 
attending church every Sunday. 
There are five elders and three 
deacons shepherding this 
flock of God. Our children’s 
ministry is also growing – there 
are 60 children attending our 
Sunday school and after-care 
programs. We help them with 
their homework and teach them 
the Bible. We ask you to pray for 
our children – may the seed of 
the gospel grow in their hearts. 

By God's grace, we planted 
another church in Carousel 
View a few years ago. It is 
situated five kilometres from 
Ramotse.  We have about 60 

parishioners and 20 children 
in this congregation. We pray 
that the Lord will let this small 
congregation, which is still a 
ward of the Ramotse Reformed 
Church, grow. We managed to 
build a small church, seating 
100 people. We thank the Lord 
that they could move out of 
the shack where they used to 
gather. 

Two years ago, we planted 
another church in Maubane, 
which is about twelve 
kilometres from Ramotse 
Reformed Church. We also 
started in a small shack, but 
with 50 members, 15 of which 
are children, this shack became 
too small. So, by God's grace 
we started building a new 

church last year September and 
began a gardening project for 
the community. We have limited 
finances and as a result, haven’t 
finished the roof yet. Please 
pray that the Lord will call many 
people for this church plant.

If you would like to help us 
finish this building, please 
contact Reverend Oupa Nkoana 
(082 381 5914) – any kind of 
help will be highly appreciated. 
Please help us to help this small 
congregation of Maubane. 

Thank you.

Photos below: Maubane Church 
plant and the church members.

By Reverend Oupa Nkoana

God's kingdom is growing in 
Hammanskraal!

Financial contributions will also 
be appreciated very much: 

Ramotse Reformed Church
ABSA 632005
Account No. 9185934973
Reference: Maubane roofing
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Ek kyk onlangs na Johan Badenhorst 
se Voetspore-program oor Indië. 
Wat my veral opval, is die visuele 
uitbeelding van die kosmarkte en 
die woonplekke van die plaaslike 
inwoners. Dis baie minder luuks as 
dit waaraan ons in ons hier in die 
stad gewoond is. Dis interessant 
dat mense ver in die vreemde 
so leef, maar ons kan dieselfde 
omstandighede binne ’n halfuur se ry 
vanaf Pretoria aantref, in die semi-
formele en informele woongebiede 
wat Pretoria 
omring.

Ons gemeente 
is ons al byna 20 
jaar betrokke by 
die gemeenskap 
van 

Olievenhoutbosch en die 
Olieven Reformed Church (ORC). 
Die ontwikkelingswerk in die 
gemeenskap word deur ŉ stigting, die 
King’s Hope Development Foundation 
(KHDF) gedoen. Dit is die mees 
sinvolle metode om diakonale werk 
daar te doen, omdat dit onder andere 
die werwing van hulp vanuit nie-
kerklike bronne soos maatskappye en 
staatsinstansies moontlik maak.

KHDF se missie is “to advance the 
Kingdom of God in a practical way”. 
Dit word gedoen deur HIV-toetsing, 
berading van volwassenes wat HIV-
positief is en tuisbesoeke aan gesinne 
wat hierdeur geraak word. Verdere 
hulpverlening sluit in die identifisering 
van en bystand aan TB-pasiënte, die 
versorging van behoeftige gesinne 
deur die voorsiening van kospakkies, 
ŉ naskoolgroep vir kinders en die 

kweek van groente. Die aantal 
‘werknemers’ van die stigting wissel  
en bestaan uit ŉ bestuurder en 12 tot 
30 plaaslike inwoners wat opgelei 
is om van die take uit te voer. Die 
werknemer-getal en vergoeding 
word bepaal deur die fondse wat 
beskikbaar is. 

Daar word op ’n weeklikse basis 
Bybelstudie gehou saam met 
almal wat by die projek betrokke – 

werknemers en kliënte.

ŉ Nie-roetine projek wat tans aandag 
geniet, is die opknapping van ŉ deel 
van die gebou (ŉ ou hoewe-huis wat 
by die Stadsraad gehuur word), wat 
sal dien as  ŉ korttermynskuiling 
vir slagoffers (vroue en kinders) 
van gesinsgeweld – in hierdie 
gemeenskap van bykans 100 000 
inwoners is skuiling nie geredelik 
beskikbaar nie. Daar moet aan die 
amptelike vereistes ten opsigte van 
veiligheid en higiëne voldoen word, en 
dit vereis aansienlike uitgawes.

Nog ŉ projek waarmee ons besig is, 
is  die uitbreiding van die groentetuine 
rondom die gebou –  wat grootte 
en die verskeidenheid van gewasse 
betref. Ongeveer 70 persone per week 
is hierby betrokke, as werkers en as 

ontvangers. Spinasie, tamaties, uie, 
beet en chomolia (ŉ tipe kool) word 
tans geplant, en ons beplan om in 
die toekoms groen soetrissies  te 
plant. Die projek verskaf kos asook 
praktiese opleiding in die groentetuin-
bedryf aan deelnemers. 

U sal moontlik onthou van die 
naaldwerksters wat tydens ons 
gemeente se koop-en-kuier-
geleentheid van verlede jaar 

inkopiesakke 
en rugsakke 
verkoop 
het. Met die 
opbrengs uit 
hierdie verkope 
is ŉ industriële 
naaldwerk-
masjien 
aangeskaf 
en die dames 

kan nou groter items aanpak – hulle 
maak tans braaisakke en sakke vir 
konferensies.

Hoe is Rietvallei betrokke? Beide 
die uitreik-groep en die diakonie 
ondersteun die projek finansieel – en 
geld is altyd welkom en nodig. Maar 
kontaktyd bou brûe en vaardighede, 
wat op die langtermyn afhanklikheid 
verminder. Lidmate gee reeds van 
hulle finansiële- en bedryfskennis. 
As u dus aangeraak word deur van 
die aktiwiteite hierbo genoem, bel 
my of maak ŉ afspraak sodat ons 
kan gesels oor maniere waarop 
ons medegelowiges in ŉ naburige 
gemeenskap kan bystaan om hulle 
plek in die Koninkryk vol te staan. 

Gerrit Kornelius: 082 925 9569

Deur Gerrit Kornelius

Wat gebeur nog alles by die

King's Hope-uitreik?
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Vanjaar is dit 510 jaar sedert Calvyn 
se geboorte (10 Julie 1509) en 210 
jaar sedert Darwin se geboorte 
(12 Februarie 1809). Veronderstel 
dié twee sou aan die einde van hul 
lewens met mekaar kon gesels en hul 
verskillende standpunte bespreek, 
hoe sou ’n gesprek tussen hulle 
moontlik kon verloop?

“Goeiedag Charles, wat ’n voorreg 
is dit nie om met die persoon te 
gesels wat so ’n groot invloed op die 
Westerse denke en wetenskap gehad 
het nie!”

“Dankie Johannes, maar jy het self 
’n enorme invloed gehad op die 
Westerse filosofiese en geloofsdenke. 
Ek sal dit maar erken Johannes, ek 
was so besig met my eie teorie oor 
die oorsprong van die verskeidenheid 
van lewe dat ek nooit kans gehad het 

om jou geskrifte te lees nie.” 

“Dis alles reg Charles, ek verstaan. 
Maar jou geskrifte het eers lank na 
my tyd verskyn, daarom dat ek juis 
persoonlik jou teorie wil hoor.”

“Wel Johannes, dit gaan ’n rukkie 
neem, hoeveel tyd het jy?” 

“Die res van my lewe Charles, gesels 
gerus.” 

“Dit het alles op die Beagle begin…” 

“’n Hond, Charles!?” “Ag, moenie 
verspot wees nie Calvyn, dit was ’n 
skip van die Britse Koninklike Vloot en 
moenie my in die rede val nie, ek hou 
nie daarvan nie!” 

“’Skuus tog Dokter, gaan gerus voort.” 

“Ja, ek sal en ek sal jou nou en dan vra 
of jy verstaan. Julle gelowige filosowe 
darem; waar was ek nou weer?” 

“Die skip, Dokter.” 

“Jy hoef my nie te ‘Dokter’ nie, 
Johannes, jy is self een in eie reg.” 

“Die skip, die Beagle, Charles?”

“O ja, na ’n baie lang seereis langs die 
weskus van Suid-Amerika kom ons 
toe by die Galapaos-eilande aan en 
besluit om aan wal te gaan.” 

“Uh, Charles…” 

“Calvyn! Ek weet wat jy gaan vra, 
almal vra dit. Daar is meer as 18 
eilande en die eilande is 973 kilometer 
ver van die kus van Ecuador. Die 
merkwaardigste van alles is dat daar 
vinke op die eilande is, so ver van die 
vasteland af. Om alles te kroon is daar 
15 soorte vinke op die eilande.” 

“Dis merkwaardig Charles. Jy het 
seker daaroor begin wonder?” 

“Jy weet mos ek het ’n groot 
belangstelling in die natuur, hoe ken jy 
my dan Johannes?” 

”Wel…”

“Laat my voortgaan Johannes. Ja, ek 
het oor die verskynsel begin wonder 
en daaroor nagedink. Ek dit is hoe die 
evolusieleer begin het.” 
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“Evolusie Charles?”

“Ja Johannes! Dis hier waar die 
evolusieleer ontstaan het.”

”O?”

“Johannes, evolusie is die proses 
van verandering in alle vorme van 
lewe soos wat dit oor geslagte heen 
plaasvind. Dit is die gevolg van 
genetiese veranderinge wat eers in 
’n enkele plant of dier plaasvind en 
dan later aan in al hoe meer van die 
spesifieke spesie voorkom, soos wat 
die veranderde genetika van geslag 
tot geslag oorgedra word. Hierdie 
verandering kan ook wees as gevolg 

van beskadiging van die genetiese 
materiaal of onvolledige herhaling van 
die DNA in die nageslag en dit is wat 
ons mutasies noem.”

“Charles, ek sien ’n probleem. Daar is 
altyd twee geslagte nodig om voort 
te plant, die helfte van die ‘pa’ en die 
helfte van die ‘ma’ se gene. Met die 
eerste nageslag word dus net die 
helfte van die veranderde genetika 
oorgedra. Met die tweede nageslag, 
net ’n kwart en so raak die effek van 

die verandering al hoe flouer, nie 
sterker soos wat nodig sou wees om 
die hele bevolking te verander nie.”

“Logies gesproke is dit so Johannes, 
maar hoe onlogies ook al, die 
veranderinge is tog waarneembaar en 
uniek want al die voëls op elke eiland 
lyk presies dieselfde.”

“Maar Charles, daar bestaan ’n ander 
moontlikheid ook. Ons weet nie hoe 
die oorspronklike voëls gelyk het wat 
daar aangekom het nie. Daar kon 
’n verskeidenheid van voëls op elke 
eiland aangekom het en uiteindelik 
het net daardie voëls wat alreeds vir 
daardie spesifieke ekologiese nis 
aangepas was, daar oorleef. Dink 
byvoorbeeld aan ysbere – hulle 
het nie eers ontwikkel en toe na 
die Noordpool migreer nie; sekerlik 
was alle soorte bere noordwaarts 
uitgedryf en net die bes aangepastes 
het uiteindelik oorleef.”

 “Johannes, wil jy verder hoor?” 

”Ja Charles, ek hou van krities 
evaluerende gesprekke.” 

“Evolusie probeer nie die oorsprong 
van lewe verklaar nie, dit verklaar net 
hoe lewe gediversifiseer het.” 

“Né, dit sal ons nog moet sien,” 
mompel Johannes.

“Gegrond op voorkoms lyk dit nie of 
verskillende plante en verskillende 
diere enigsins aan mekaar verwant 
is nie, maar genetiese materiaal dui 
onteenseglik daarop dat alle lewe 
op aarde tot ’n meerdere of mindere 
mate aan mekaar verwant is.”

“Ja ek weet Charles, die sogenaamde 
Last Universal Common Ancestor wat 

na raming sowat 3.5 tot 3.8 biljoen 
jaar gelede geleef het en moontlik so 
min as slegs 355 gene kon bevat het.”

“Uiteindelik Johannes, lyk my jy stem 
tog in!” 

“Stem in tot wat Charles? Ek 
betwis nie die wetenskaplike feite 
nie, slegs die verklaring vir, of die 
veronderstelde dinamiese proses van 
die evolusieleer. Maar praat gerus 
klaar, dan noem ek my besware.” 

   “Ek is bly jy verwys na die 
beginsels, of soos jy dit noem, die 
dinamiese prosesse van evolusie. 
Daar is maar net ’n paar eenvoudige 
vertrekpunte: Eerstens, al die 
prosesse in evolusie gebeur op 
’n onwillekeurige, ewekansige en 
lukraak manier. In evolusie is daar 
nie so iets soos gerigte onwikkeling 
deur julle God nie. Tweedens, soos 
wat nageslagte mekaar opvolg en 
genetiese verandering plaasvind, is 
die veranderinge genoeg sodat ’n 
nuwe spesie ontstaan. Derdens, soos 
wat genetiese materiaal bygevoeg 
word, vorder evolusie van eenvoudige 
organismes tot ingewikkelde 
lewensvorme soos mense. Vierdens, 
organismes verkies altyd die beste 
omgewing (vir hulle) waarin hulle 
kan oorleef. Vyfdens, evolusie vind 
makliker in ’n ekologiese nis plaas, 
en moeiliker in ’n makro-ekologiese 
omgewing. En laastens, dit is altyd so 
dat die bes-aangepastes van ’n spesie 
sal oorleef, omdat die swakkeres nie 
met hulle kan kompeteer nie of die 
prooi van ander roofdiere word.” 

“Dankie Charles, maar vergun my dit 
om tog op jou stellings te reageer. 
Jou eerste stelling, naamlik dat 
evolusie (vordering en verandering) 
op ’n onwillekeurige, ewekansige 
en lukraak manier plaasvind, is ’n 
teenstrydigheid. As iets ewekansig en 
lukraak is, dan beteken dit daar moet

https://commons.wikimedia.org/wiki/Charles_
Darwin#/media/File:Hw-darwin.jpg
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ewe veel positiewe en negatiewe 
veranderinge wees en dus geen 
vordering nie. As evolusie ongerig 
is, waar kom ons vandaan? Maar 
indien evolusie gerig is, verklaar dit, 
evolusionêr gesproke, waar ons 
vandaan kom. Betreffende die tweede 
stelling, naamlik dat genoegsame 
genetiese verandering uiteindelik 
aanleiding gee tot ’n nuwe spesie, 
het ek klaar daarop gewys dat dit net 
nie prakties is nie. Dis enkelinge wat 
eerste verander, nie ’n hele spesie 
of net ’n groot groep op dieselfde 
stadium nie. Logies gesproke, ‘verflou’ 
die effek van die verandering in 
die nageslag soos wat die enkele 
veranderde genetika met die groter 
poel van onveranderde 
genetika meng. Ek sien 
ook ’n probleem met die 
derde stelling. Benewens 
die deurlaat van voedsel 
vir die sel en sommige 
virusse, is die selwand dig 
gesluit. Verder is die sel 
vol van die intra-sellulêre 
stof. Dis eintlik twee 
probleme – eerstens is 
die sel klaar vol, daar is 
nie plek vir bykomende 
genetiese materiaal 
nie en tweedens, waar 
kom die ekstra gene 
vandaan? Tensy dit jou 
oortuiging is dat virusse 
stukkies genetika is wat ’n sel kan 
binnedring? Maar dan wil ek weet 
hoe dit kan wees dat hierdie proses 
iewers gestop het en nie vandag 
nog plaasvind nie. Selle en genetika 
het tog nie bewussyn wat sulke 
besluite kan neem nie? Jou vierde 
stelling, naamlik dat organismes altyd 
diemees gunstige omgewing verkies 
om in te oorleef, het my aan die dink 
gesit. ’n Driedimensionele omgewing, 
soos die watermedium waar lewe 
ontstaan het, is tog seker beter as die 
tweedimensionele omgewing van 
die land? Dink net watter uitdagings 
die eerste landlewe moes oorkom 
– beskerming teen sonstrale van 
alle soorte, waarvoor hulle tot nou 

toe nie beskerming nodig gehad het 
nie. Skielik is swaartekrag ’n groter 
faktor as wat dit ooit in die water was. 
Plant en dier sou dadelik platgeval 
het by gebrek aan ’n ondersteunende 
struktuur om dit regop te hou. Veral 
diere sou nie hulle eie gewig kon dra 
nie en sou nie kon rondbeweeg om 
vir ‘liefie’ op te soek nie (as ‘liefie’ 
ooit saam uit die water gekom het!). 
Diere sou nie eens kon asemhaal 
nie, want hulle het nie longe gehad 
nie. Verandering in spysvertering 
sou ook ’n uitdaging gewees het, 
so ook oë wat net vogtig genoeg 
moes bly en moes leer om anders 
te fokus. Oë in wording sou nie veel 
gehelp het nie. Ek kan insien dat daar 

waarde in jou vyfde stelling kan steek, 
maar daar skuil ook ’n potensiële 
ramp daarin. Genetiese verandering 
kan makliker in ’n ekologiese nis 
plaasvind, want dit impliseer ’n 
betreklik klein groepie organismes. 
Maar hierdie nisgroep kan so goed 
aanpas dat hulle naderhand nie meer 
ekologiese verandering kan hanteer 
nie. Daar is dus nie genoeg genetiese 
verskeidenheid om te verseker dat die 
spesie sal oorleef ná groot ekologiese 
veranderinge nie. Dink maar aan die 
ses ‘massa-uitwissings’ wat die aarde 
al beleef het en dat, na beraming, 99% 
van alle spesies wat ooit geleef het, al 
uitgesterf het, ten spyte daarvan dat 
groot ekologiese veranderinge oor 

tienduisende jare plaasvind. Nie juis ’n 
goeie suksessyfer vir Moeder Natuur 
nie. Jou sesde en laaste stelling – ja 
ek sal glo dat die swakkeres nie met 
die sterkeres kan kompeteer nie. Maar 
dat jagdiere altyd die swakste prooi 
uitsoek, dit betwyfel ek. Hoe weet die 
jagdier in elk geval watter prooi die 
swakste is? Hulle staan tog nie almal 
in ’n reguit lyn en eet nie, hulle staan 
rond en bont. Die roofdier soek die 
naaste prooi uit. Dit kan net sowel 
die sterkste dier in die trop wees. In 
hierdie geval klink dit vir my meer na 
die oorlewing van die gelukkigste en 
nie van die sterkste nie.”

“Wel Johannes, ek 
sou graag verder 
met jou wou gesels, 
maar ek sal moet 
aanbeweeg.”

“Dis goed so, Charles 
en moet tog nie te 
warm onder die 
kraag raak vir my 
skeptisisme oor 
jou evolusieleer 
nie. Dalk moet ons 
maar dat die mense 
self besluit oor die 
waarde van jou 
lering.”

Vir die stellings oor die evolusie is die 
bronne:

https://en.wikipedia.org/wiki/
Introduction_to_evolution 

https://en.wikipedia.org/wiki/Last_
universal_common_ancestor.   

Alles wat Calvyn hier gesê het, 
is fiktief. Dis my eie gedagtes en 
daarom is alle moontlike foute of 
tekortkominge in die redenasies ook 
myne. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Jean_
Calvin#/media/File:Johannes_calvin.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/
Charles_Darwin#/media/File:Charles-
darwin-portrait-svg.svg
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ŉ Dag van samesyn, gees vang, 
vreugde, sport en eet. So kan ons 
die 14de Dopperspele wat op 
Saterdag 18 Mei 2019 plaasgevind 
het, in ŉ neutedop beskryf.  Hierdie 
feestelike en goed 
georganiseerde 
dag word al sedert 
2006 deur die 
Gereformeede Kerk 
Andeon en Bergsig 
aangebied.  Rietvallei 
neem sedert 2008 
deel.

Hierdie 
wintersoggend-
spele het om 7:30 
afgeskop met jukskei. 
Oudergewoonte 
was daar koffie en 
eetgoed om van te 
kies en te keur vir die 
vyftien deelnemende gemeentes/
spanne en toeskouers.

Elke span moes aan elf verskillende 
sportsoorte deelneem en die dag 
word dan op ŉ hoogtepunt afgesluit 

met die toutrek.  Die laaste elf jaar 
was dit nog nooit vir Rietvallei 
beskore om as algehele wenner uit 
te tree nie.  Rietvallei het wel al as 
naaswenner of met ŉ derde plek 

weggestap, maar moes laas jaar 
tevrede wees met die sewende plek.  
Ten spyte daarvan is Rietvallei sedert 
2011 onoorwonne in die tafeltennis.  
Dié trofee word jaarliks huis toe 
gebring deur die Rademan-boeties.

Hierdie jaar het Rietvallei egter ŉ 
formidabele span bymekaargetrek 
onder die bekwame leiding van 
Anculien Schoeman.  Nie net loop 
Rietvallei wéér weg met die trofee 

vir tafeltennis nie, maar 
onttroon ook vir Annlin 
met die pluimbal.  Annlin 
was onoorwonne in die 
pluimbal sedert 2006.  
Aan die einde van die dag 
het Rietvallei voorgeloop 
met punte, maar die 
senutergende toutrek 
het nog voorgelê. Ons 
stadsjapies het bietjie 
gesukkel, maar met ons 
twee punte vir deelname 
aan die toutrek, is ons die 
wenposisie verseker.

Na ŉ feestelike en 
opwindende dag word 

Rietvallei, na elf jaar, vir die eerste 
keer as die ALGEHELE WENNERS 
gekroon! Baie geluk Rietvalleiers, 
volgende jaar maak ons weer so!

Dopperspele 2019
Deur Anina Rademan



FOTOVERHAAL
Die Potjiekoskompetisie wat op 4 Mei 2019 plaasgevind het is nou 
al ‘n jaarlikse instelling en hoogtepunt. Benewens die talent wat 
die deelnemers ten toon gestel het, is daar weer heerlik gekuier. 
Baie dankie aan die Sustersbestuur wat die reëlings getref het, dit 
bevorder onderlinge meelewing! - Ds. Petrus

Potjiekampioene

1ste plek: Klaas Steyn 2de plek: Gys Ligthelm 3de plek: Elmarie Hamman


