
Dringende beroep: Laat belangrike gereformeerde stem steeds gehoor 

word 

Die Kerkblad vra kerkrade moet dringend saamwerk om hierdie unieke gereformeerde stem te 

versterk en te keer dat dit vir altyd stil word. 

Die Redaksiekommissie sê al is die tydskrif vanjaar 147 jaar oud en is die taal in die ouer uitgawes 

soms vreemd, is baie van die artikels vandag nog relevant.  

“Die vraagstukke waaroor gelowiges vrae het, herhaal van geslag tot geslag. Dit kan ook nie 

anders vir mense wat onbeskaamd erns met die gesag van die Skrif maak nie … Die 

evangelieboodskap van gister, is ook die evangelieboodskap vir vandag. Die Woord van die Here 

geld onveranderd deur die eeue vir dié wat daarna vra.”  

Die Redaksie van Die Kerkblad staan onbeskaamd in hierdie gebaande weg. “Ons wil Die 

Kerkblad relevant vir ons lesers aanbied en toespits op aktuele vraagstukke, maar sonder om die 

evangelieboodskap te verdun of aan te pas.”  

Daarom skryf die kommissie in hierdie krisistyd aan alle kerke en vra dat kerkrade sal help om 

Die Kerkblad Skrifgetrou sowel as aktueel as deel van ’n groter plan te laat voortbestaan.  

Amper alle kerkgenootskappe se publikasies verkeer onder ernstige finansiële druk weens die 

koronapandemie. Maar, sê hulle, “tans is ons nie bereid om aan die Sinode te rapporteer dat 

hierdie unieke gereformeerde stem in die kerkverband, maar ook in Suid-Afrika, tot niet gaan nie 

… Ons ontwikkel daarvoor ’n plan met verskillende fasette.”  

Die redaksie het deeglike besin en tot die gevolgtrekking gekom dat ’n aansienlike vermeerdering 

in die getal intekenare die eenvoudigste weg is om Die Kerkblad se oorlewing te verseker. 

Daarom vra hulle kerkrade se hulp soos volg: 

• Om ’n skakelpersoon in elke gemeente aan te wys om Die Kerkblad aan die gemeente (en 

ander belangstellendes) bekend te stel en te verkoop, en met die redaksie te skakel. Enige 

probleme en vrae kan so direk aandag kry. 

• Om insette oor byvoorbeeld die inhoud, uitleg, taal en styl van Die Kerkblad aan die redaksie 

deur te gee sodat dit op die hoogs moontlike standaard kan wees en in voeling met lesers se 

behoeftes. 

Die redaksie vra egter dat kerkrade nie “teenproduktief” vir die werwing van intekenare sal 

optree nie. “Gemeentes kan met die beste bedoeling lesersgetalle bevorder deur byvoorbeeld ’n 

elektroniese kopie van Die Kerkblad beskikbaar te stel of om harde kopieë daarvan uit te druk,” 

sê die redaksie.  

“Dit verhoog die druk op die voortbestaan van die publikasie omdat potensiële inskrywings 

daarmee verlore gaan.” 



Hulle vra kerkrade vriendelik dog dringend om met hulle saam te werk om die gereformeerde 

stem wat Die Kerkblad vir die kerke en die samelewing bied, in stand te hou én vir die toekoms 

te verseker. 


