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REDAKSIONEEL Pieter Botha 

In vorige uitgawes het ons 

gekyk na die verskillende 

uitreike waarby Rietvallei be-

trokke is; ons het gekyk na dit 

wat ons in die buiteland en ook 

binne ons landsgrense doen. 

In hierdie uitgawe kyk ons na 

die laaste van die uitreike - die 

Botswana Uitreik.  

Rietvallei is ‘n groot gemeente, 

volgens die 2022 Almanak van 

die Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika is daar op die 

oomblik 1138 belydende lid-

mate en 329 dooplidmate in 

758 besoekpunte. Wat ‘n voor-

reg om in so ‘n groot gemeente 

te wees, ‘n gemeente met baie 

gawes en talente waarmee ons 

ons visie van “vir God, vir me-

kaar en vir die wêreld” kan uit-

leef. So ‘n groot gemeente het 

natuurlik ook sy eiesoortige 

uitdagings, ons ken mekaar in 

baie gevalle nie en ons weet 

nie waar ons mede-lidmate 

vandaan kom nie. Die Rietfluit 

wil probeer om hierdie saak 

aan te spreek en begin 

derhalwe om die gemeente 

voor te stel aan die ouderlinge 

en diakens. Omdat dit te veel 

is vir een uitgawe, sal ons dit 

oor ‘n paar uitgawes hanteer. 

Die Kerkraad bestaan op die 

oomblik uit 39 ouderlinge wat 

56 wyke bedien en 25 diakens 

van wie sommiges in die wyke 

ingedeel en ander betrokke is 

by ander diakonale aksies. Die 

vraag is nou, hoe goed ken jy 

die manne en vroue wat op die 

Kerkraad en Diakonie dien? 

Hierdie is dan die eerste deel 

van die bekendstelling van die 

ouderlinge en diakens, wie 

hulle is, wat hulle doen of ge-

doen het en watter Bybelvers 

vir elkeen van hulle van be-

sondere betekenis is.  

Ons sal dié wat nie nou in-

gesluit is nie in volgende 

uitgawes hanteer. 

Dan wil ons ook graag begin 

om die gemeentelede aanme-

kaar voor te stel, deur die loop 

van die volgende paar maande 

sal julle gekontak word om julle 

bydrae te maak vir die Rietfluit. 

Ons hoop om op hierdie ma-

nier die gemeenskap van die 

Heiliges binne ons gemeente 

te bevorder, ‘n Mens praat 

soveel makliker met iemand 

wat jy ken en raak dan ook 

makliker betrokke in die 

werksaamhede van die ge-

meente. Wat dink jy van so ‘n 

pln, laat weet ons! 

Tydens die afgelope Doppe 

Spele het Rietvallei weer as 

wenners uitgetree, ons kan dus 

met reg daarop aanspraak 

maak dat ons die Dopper 

wêreldkampioene is. Dankie 

aan almal wat deelgeneem het 

en ook die ondersteuners. 

Dankie vir Heleen en Erenst vir 

die fotobylae van hierdie 

geleentheid. 

Baie dankie vir al die medew-

erkers 

Lekker lees en pas julleself op 

Pieter 

Laaste van ons uitreike en hoe goed ken jy 

die Kerkraadslede 
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Botswana uitreik—Botswana Sending Groep 

 Bron: BSG Webwerf 

Hoe het dit begin? 

Br. Henry Lück van Aranos wat 

diep in sy hart oortuig was van die 

sendingnood in hierdie gebied het 

’n morg grond aan die 

Gereformeerde Kerk Aranos 

geskenk met die bepaling dat dit 

slegs vir sendingdoeleindes 

gebruik kan word. 

Br. Dirk Jerling is as 

plaasbestuurder aangestel, en het 

die sendingwerk aan die gang 

gesit. In 1980 is ‘n nuwe 

gemeente is gestig en vier 

ouderlinge en twee diakens 

bevestig. 

 

In Junie 1982 het ds. Braam le 

Roux die beroep na die 

Gereformeerde Kerk D’kar 

aanvaar en konstruktiewe 

gemeentewerk is met oorgawe 

begin. Vanweë die groot armoede 

en werkloosheid is daar vanuit die 

sendingwerk ook met 

gemeenskapsontwikkelingsprojekt

e begin soos ‘n leerlooiery, 

naaldwerkklasse, ’n kleuterskool 

en stimulering van tradisionele 

Boesman kuns. 

Ds. le Roux het die Christelik 

Gereformeerde Kerke in 

Nederland genader om hulp. 

Broer Hessel Visser is uitgestuur 

en het reuse werk gedoen om ‘n 

ortografie te ontwikkel vir die 

Narotaal wat vandag orals deur 

Naros gebruik word. Vandag het 

die Naro-Boesmans hulle eie 

Nuwe Testament. 

Ds. Jan Wessels is later gestuur 

om ds. Braam le Roux en die 

kerkraad te help om nuwe 

sendingpunte te begin. 

Omdat Aranos nie ds. Braam le 

Roux se traktement langer kon 

voorsien nie en daar ook nie 

ander kerke in Suid-Afrika kon 

help nie, het hy met die hulp van 

verskeie donateurs as ’n 

tentmaker sendeling ’n 

verskeidenheid 

ontwikkelingshulpprojekte 

geïnisieer. Teen 1998 het die 

werk so uitgebrei dat hy na 

Shakawe verskuif het. 

Teen die einde van 1998 is ds. 

Hendrik du Plessis vanaf die 

Gereformeerde Kerk Krokodilrivier 

na die Gereformeerde Kerk D’kar 

beroep. Hy is baie goed toegerus 

vir die roeping aangesien hy 

verskeie San-dialekte, onder 

andere Naro magtig is. Ds. 

Gaobolelwe Ngakayaja wat in 

2003 as artikel 8 predikant 

bevestig is, het vanweë sy 

ouderdom in 2019 sy emeritaat 

aanvaar. 

Die Here maak steeds deure 

oop 

Mettertyd het die kerkraad van 

D’kar (oorwegend Boesmans) tot 

die besef gekom dat ons ‘n 

roeping het om die Evangelie 

verder uit te dra. Vir jare was daar 

onder die Naro-Boesmans 

gearbei en is daar op verskeie 

nedersettings nuwe Naro-

gemeentes gestig. 

As vrug van geestelike groei het 

’n bewoënheid ontwikkel om die 

goeie nuus van die Evangelie ook 

na ander Boesman kultuur- en 

taalgroepe, wat nog onbereikte 

groepe is, uit te dra. 

Behalwe die Naros op wie daar 

tot dusver gekonsentreer is, het 

ons bewus geword van die Qgõo-

taal. Dit verskil van Naro soos 

Russies van Afrikaans. 

Die kerkraad het met ‘n inisiatief 

begin om vanuit D’kar ook na 

Bêre in die suide uit te reik. Vanaf 

Bêre is daar ‘n magdermenigte 

nedersettings om te bereik 

wanneer fondse dit toelaat. Die 

hele suidelike en die westelike 

gedeelte van Botswana lê braak 

waar die Boesmans bitter min die 

Evangelie hoor of indien wel, in ‘n 

uiters verdraaide vorm. Ons voel 

die roeping, om in elke 

nedersetting ten minste een 

persoon (ouderling) op te lei met 

die Evangelie, om soos ‘n lig in 

daardie donker area te skyn. 

Soos dit deur die Here se genade 

onder die Naros gewerk het kan 

dit ook onder Qgõo’s gebeur. 

Kerkgebou in D’kar 

Lidmate van D’kar in erediens 

Katkisasie onder die bome, nog 

‘n groep agter 
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Botswana uitreik—Botswana Sending Groep 

Hoe is Rietvallei betrokke? 
Die betrokkenheid van Rietvallei 

het begin deur die ondersteuning 

van Dorette en Thys Cronjé in 

Motopi.  

Hierdie ondersteuning was in die 

vorm van finansiële ondersteuning 

maar ook deur jaarlikse uitreike 

waar gemeente-lede fisies gaan 

help het op Motopi. Die geboue is 

herstel maar daar is ook gehelp 

met die uitdra van die Woord van 

die Here. Hierdie uitreike is met 

die uitbreek van COVID-19 

gestaak maar dit word weer in die 

toekoms beplan. 

Nadat Thys in oorlede is het 

Dorette uit Motopi verhuis maar 

doen nogsteeds die dienste daar. 

Noudat Motopi deel geword het 

van die groter Botswana Sending 

Groep dra Rietvallei ook op ‘n 

maandelikse basis by tot die 

groter sendingaksie in Botswana 

wat onder leiding van ds Hendrik 

du Plessis staan. 

Die jongste nuusbrief uit 

Botswana wat oor die Mabebe 

bediening handel, is op Rietvallei 

se webtuiste beskikbaar. Gaan 

kyk gerus daarna by “Uitreik 

Nuusbriewe: Botswana”  

Daar is darem só baie werk om te 

doen ... en so min werkers. Bid 

asb dat die Here vir ons 

predikante sal voorberei en stuur, 

vir Motopi en Mababe, en oor 'n 

paar jaar ook vir D'kar. Ds. 

Hendrik is al in sy sestigs, Dorette 

is 76 - alhoewel hulle bereid is om 

nog te bedien solank hulle kragte 

hou, sou dit goed wees as hulle 

nou al "vakleerlinge" kan kry om 

vir 'n paar jaar lank goed te vestig 

en te moniteer.  

BID ASSEBLIEF VIR HIERDIE 

AKSIE EN DIE WERK VAN Ds du 

PLESSIS EN SY HELPERS 

Dorette en die kinders in Motopi 

Kerkgebou in Motopi 

Kinders in Motopi 

Botswana uitreik—Botswana Sending Groep 

Nuwe skepsels in Christus (2 

Kor 5:17) 

Baie van die Qqõo mense is 

vasgevang in alkoholisme en 

sedeloosheid. Soos wat D’kar se 

kerkraad gedring word deur die 

liefde van Christus word die 

woorde van Jesus in Matteus 9:36

-37 vir ons ook ’n realiteit: “Toe Hy 

die menigtes sien, het Hy hulle 

innig jammer gekry, want hulle 

was moeg en hulpeloos soos 

skape wat nie ’n wagter het nie.” 

Deur die jare het ons die wonder 

beleef, dat Naro mense wat 

volslae alkoholiste was en deur 

die Evangelie bereik is, totaal 

nuwe mense geword het wat 

genees is van dronkenskap en 

sedeloosheid. 

Dit is ‘n wonder wat voor jou oë 

afspeel. Ons kerkraad bestaan uit 

oud-alkoholiste wat nou al oor die 

dertig, veertig jaar nie ‘n druppel 

drink nie. Dit is wat die Here doen 

deur die Evangelie. Dit laat mens 

dink aan die bekende woorde: 

“Nature forms. Sin deforms. 

School informs, but only Christ 

transforms”, soos ons lees in 2 

Korintiërs 5:17: “Hy wat in 

Christus is, is ‘n nuwe skepsel.” 

In die noordooste van Botswana 

het ons ‘n bedieningspunt begin 

(Mabebe). ‘n Ander wyk is in 

Motopi waar daar ‘n kerkgebou is. 

Deur die Here se genade het ons 

daar helpers wat die dienste daar 

waarneem. 
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Kom ontmoet die Kerkraadslede 

Andre Rheeder—Ouderling 

Wyk D72 

 

 

Ek is gebore op 20 Junie 1980. 

Ek en my vrou Carin het 3 

wonderlike kinders, Aiden (11), 

Isabella (8) en Mia (7). Ons woon 

in Elarduspark.  

Ons het by Gereformeede Kerk 

Rietvallei aangesluit in 2010. Ons 

het besluit om onsself in Pretoria 

te kom vestig. Ons het voorheen 

in Johannesburg gewoon, en ons 

het die duidelike verbeterde 

lewenstyl en minder verkeer van 

Pretoria baie geniet.  

Ek is die afgelope 6 jaar ‘n 

verkoopsbestuurder, en is 

verantwoordelik vir die verkope 

van gesondheidsoplossings vir 

maatskappye wat hulle 

werknemers se fisiese 

gesondheid wil verbeter. Dit maak 

hulle dan meer produktief. Ons 

hoofkantoor is in Italië, en ek het 

al die voorreg gehad om te reis na 

hierdie wonderlike land.  

My stokperdjies sluit sport in. Op 

hierdie stadium kyk ek meer as 

wat ek self deelneem. Ek geniet 

dit om saam met my familie rugby 

te kyk. Ons was onlangs weer op 

Loftus-stadion gewees om die 

manne te ondersteun. Dit was 

veral ‘n groot voorreg na die 

beperkinge wat die pandemie vir 

ons beteken het.  

Vir my is Lukas 1 vers 37 
kosbaar: “Niks is vir God 
onmoontlik nie.” Dit is belangrik 
om dit te onthou, hoe moeilik ons 
situasie dalk mag wees of watter 
beproewing ons mag deurgaan vir 
God niks onmoontlik is nie. Die 
vers gee vertroosting en 
bemoediging.  

Diakens Wimpie en Corlien 

Steenkamp 

Rikus, Carli, Wimpie en Corlien 

Steenkamp 

Corlien is in Windhoek gebore en 

het in Phalaborwa grootgeword 

en aan die Hoërskool Frans du 

Toit gemartikuleer. Wimpie is ‘n 

gebore en getoë Bloubul en het 

gematrikuleer aan Hoërskool 

Waterkloof  

Ons het altwee op Potchefstroom 

studeer, Corlien aan die 

Onderwyskollege en Wimpie aan 

die PUK. Corlien is nou ‘n 

onderwyseres by die Bambi 

Kleuterskool in Centurion en 

Wimpie is as rekenmeester by ‘n 

vervoermaatskappy.  

Ons was by die volgende 

gemeentes betrokke-  

• Corlien - NG Gemeente Die 

Bult 

• Wimpie - Waterkloofrand en 

Rietvallei. Na skool – 

Potchefstroom-Noord. 

• Saam - Meyerspark , 

Centurion en Rietvallei 

Corlien hou van Scrapbooking en 

Wimpie van lees. Altwee is lief vir 

kamp.  

Ons albei is al vir 42 jaar vanaf 

Graad 1 lede van die 

Voortrekkers. Ons het mekaar op 

Lunsklip ontmoet waar Wimpie 

die kursus aangebied het en 

Corlien die ander offisiere se 

“soet” kindertjies gedurende die 

dag opgepas het. Na ‘n paar jaar 

se saam kamp het Wimpie die 

laaste aand met sonsondergang 

Corlien gevra om te trou. (En dit 

voor 240 getuies.) 

Wimpie dien al sedert 1998 op die 

bestuur van die President Kruger 

Kinderhuis waar elke diakonie ‘n 

verteenwoordiger het. 

Uitreikaksies na noodtoestande is 

ook na aan sy hart, onder andere 

die projek vir die brande in 

Sedgefield ‘n paar jaar gelede en 

op die oomblik die vloede in KZN. 

Corlien is ‘n diaken en b etrokke 

by die Senior lidmate.  

Vir Corlien beteken Filipense 4:4 

– 5 baie “Wees altyd bly in die 

Here! Ek herhaal: Wees bly. 

Wees inskliklik teenoor alle 

mense. Die Here is naby. Moet 

oor niks besorg wees nie.”  

Vir Wimpie is die beryming van 

Openbaring 21: 10 – 27 in 

Skrifberyming 18: 7 (vers 12) baie 

belangrik - “Daar sal in die 

heiligdom, niemand wat die 

kwaad bedrywe, ooit of immer 

binnekom. Hul van wie die naam 

geskrywe in die lewensboek sal 

staan. Hulle sal daar binnegaan.” 

Aiden, Isabella, Mia, Carin en 

Andre Rheeder 
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Kom ontmoet die Kerkraadslede (vervolg) 

Anton Joubert—Ouderling 

Wyk N57 

Anton en Charlotte Joubert 

Ek is in Pretoria gebore en be-

halwe vir tyd in die weermag 

asook twee jaar in Nelspruit het 

ek nooit op ‘n ander plek gebly 

nie. Ek is dus in murg en been ‘n 

Pretorianer en Bloubul onder-

steuner. My vrou Charlotte, is ook 

‘n Pretorianer soos ek en het net 

buiten 2 jaar in Nelspruit nie hier 

gewoon nie.  

Ek het ‘n vakleerlingskap in wat 

toe “motorwerktuigkunde” geno-

em is voltooi asook ‘n diploma in 

meganiese ingenieurswese. Ek 

het ook ‘n HOD Tegnies verwerf 

en was ‘n aantal jare in die 

onderwys. Daarna was ek in die 

motorbedryf en het verskeie ver-

wante verantwoordelikhede 

gehad. Ek was verbonde aan ‘n 

maatskappy wat voertuie vir die 

SA Weermag vervaardig het in 

die uitdagende en interessante 

tye van die Angolese oorlog. Ek is 

dankbaar vir ‘n leeftyd se werk 

waar ek baie geleer het. Ek het in 

2013 formeel afgetree maar daar-

na nog drie jaar kontrakwerk ge-

doen. Tans is ek afgetree en tot 

voor Covid het ek nog van tyd tot 

tyd opleiding gegee by swaar-

voertuig handelaars.  

Ons het in 2021 na ‘n aftreeoord 

verhuis en hier het ek die verant-

woodelikheid van tegniese in-

standhouding. Dit hou my besiger 

as wat normaalweg met aftrede 

versoen word, maar ek doen dit 

met vreugde.  

Daar is in elke woord in die Bybel 

ryke betekenis maar vir my is Ro-

meine 8:28 baie betekenisvol 

“Ons weet dat God alles ten 

goede laat meewerk vir dié wat 

Hom liefhet, dié wat volgens sy 

besluit geroep is.” 

Blikkies Blignaut– Ouderling 

Wyk D13 

Blikkies en Edna Blignaut 

Lidmate van GK Rietvallei sedert 

2000 en ouderling sedert 2001 

Ek het groot geword in Belfast in 

Mpumalanga. Matrikuleer in 1962 

en dien vir 25 jaar in die SA Leer. 

Ek was 10 jaar lank by 1 

Valskermbataljon in Bloemfontein. 

In 1988 bedank ek met die rang 

van kolonel en betree die be-

sigheidswêreld; bedryf deesdae ‘n 

fabriek in Germiston wat lyfpant-

ser (Body armour) maak. 

Edna is in Pretoria gebore en 

matrikuleer aan Lyttleton Hoër-

skool  in 1963. Aanvanklik het sy 

verpleegstersopleiding ondergaan 

maar het dit verruil vir kantoor-

werk oa vir Centurion Stadsraad. 

Deesdae is sy ‘n ywerige tennis-

speler, pottebakker en tuisteskep-

per 

Ons was albei voorheen getroud 

maar het in 1985 in die huwelik 

getree. Ons het saam 4 kinders 

waarvan Elaine Greeff in ons ge-

meente is. Ons het 7 kleinkind-

ers.  

My geliefkoosde teks gedeelte is 

Psalm 130 (Beryming). Edna se 

gunsteling is Romeine 8 vers 28 

Ons is geseënd met goeie 

gesondheid en ons dank die Here 

elke dag daarvoor. 

Cobus Swart – Diaken 

betrokke by Jeugaktiwiteite 

Waldo (swaer) Doreen (suster), 

Cobus, Rina (Ma) Thys (Pa) 

Ek is ’n gebore en getoë 

Pretorianer. My gesin is vir my 

baie spesiaal en ek is geseënd 

om in die kerk te kon opgroei. Ek 

is avontuurlustig en het ’n hele 

paar staproetes op my 

emmerskoplysie (“bucket list”) wat 

ek nog wil takel. Ek is ook ’n baie 

groot sportaanhanger, veral 

krieket en sokker. Ek het onlangs 

begin werk as ‘n konsultant by 

QED en geniet dit baie!  

Ek is passievol oor die natuur, 

sport en avontuur. Ek geniet 

kamp en die buitelewe baie. Ek 

wil ander dien en geniet dit om as 

diaken op ’n klein manier ’n 

verskil in die gemeente te maak.  
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Kom ontmoet die Kerkraadslede (vervolg) 

Habakuk 3:19 – “Die Here my 

God gee vir my krag. Hy maak my 

voete soos die van n ribbok, op 

kan jy aan die vers vashou.hoë 

plekke laat Hy my veilig loop.” 

Hierdie vers is vir my baie 

kosbaar, want dit gee vir my die 

sekerheid van die nabyheid van 

God ten alle tye. Deur al die 

hoogte- en laagtepunte kan ’n 

mens altyd vreugde in God vind. 

Selfs wanneer ’n mens letterlik op 

’n rotsrand loop  

Doreen Biermann—Diaken 

betrokke by Jeugaktiwiteite 

Waldo en Doreen Biermann 

Ek is gebore in Pretoria, bly nog 

my hele lewe hier en werk as ‘n 

Taalpraktisyn. Ek dink my ouers 

het op ’n stadium gedink ek gaan 

nooit die huis verlaat nie, maar ek 

is baie bevoorreg om ’n 

wonderlike lewensmaat, Waldo te 

ontmoet het, en ons is onlangs 

getroud. Ons hou baie van 

vakansie en die buitelewe. Ek is 

geseënd om in ’n wonderlike 

gesin te kon grootword waar ek 

geleer is oor die waarde van 

geloof en die gemeenskap van 

gelowiges. Ek is ook baie lief vir 

draf, lees, musiekmaak, kamp en 

om tyd saam met my geliefdes 

deur te bring.  

Matteus 6:25-34 is een van my 

gunstelinge omdat dit só mooi 

aan ons wys dat die Here vir ons 

sorg en ons werklik nie nodig het 

om enige bekommernis te koester 

nie. En selfs wanneer ons ons 

bekommer, kan ons net na die 

Here toe draai en weet dat Hy vir 

ons sal sorg. Dis ook een van my 

gunsteling berymings wat ons in 

die kerk sing (Skrifberyming 17-

1).  

Esther Ligthelm—Diaken 

Annika, Esther, Gys en Es-Miné 

Ligthelm 

Saam met my ouers, Pieter (ons 

Koster) en Annatjie Hoffman en 

twee broers, was ek deel van die 

ontstaan en groei van Rietvallei. 

Ek is op 15 April 1974 gebore, 

matrikuleer in 1992 aan 

Hoërskool Waterkloof. Daarna 

verwerf ek my Diploma aan die 

Pretoria Technikon en volg ek ‘n 

loopbaan in die Regte, waar ek 

tans nog werksaam is.   

Ek lê Belydenis van Geloof af 

onder leiding van wyle Ds. Chris 

Hattingh. Ek is getroud met Gys 

en het twee pragtige dogters, Es-

Miné (22 jaar) en Annika (12 jaar).  

Die woestyn was en is nog altyd 

vir my ‘n besondere plek. Dit is 

hier waar ‘n mens altyd HOOP 

kan vind. Van geboorte af begin 

ons met ons woestynlewe: ‘n lewe 

op pad na die beloofde land, die 

ewige lewe. Op hierdie reis seën 

God ons.  Daarom beleef ek elke 

dag ons Here se liefde in Numeri 

6:22: “Die Here sal julle seën en 

julle beskerm; die Here sal tot 

julle redding verskyn en julle 

genadig wees; die Here sal julle 

gebede verhoor en aan julle vrede 

gee!” 

Die Here bewaar my elke dag. Ek 

voel Sy hand in myne, Hy draai sy 

gesig na my, Hy gee met 

belangstelling aandag aan my en 

gee altyd meer as wat ek verdien. 

Dis genade dat Hy sy oog op my 

gerig hou, daarom sal ek bly bid 

om Sy vrede te ervaar.   Hoe 

anders kan ek nie as om 

diensbaar in Rievallei te wees en 

Sy liefde uit te leef nie. Wat ‘n 

voorreg is dit nie! 

Hanno den Boer—Ouderling 

Wyk N14 

Hanno en Haylee 

Ek het groot geword in 

Wingatepark as ‘n lidmaat van GK 

Waterkloof en tussen 2000 en 

2010 was ek ‘n tyd lank Diaken, 

alhoewel ek nie regtig toegerus 

gevoel het vir die diaken amp nie. 

Van jongs af het ek ‘n passie 

gehad vir die suiwer Bybelse leer 

en wou ek my oefen in die 

verdediging daarvan. Ek wou 

sekerheid hê dat wat ons glo die 

waarheid is, nie net tradisie nie. 

In 2012 het ek begin katkasasie 

gee vir Graad 6, wat ek tot 

vandag toe nog steeds doen. Dit 
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Kom ontmoet die Kerkraadslede (vervolg) 

bly vir my ‘n hoogtepunt in die 

week om die Bybel vir die kinders 

uit te lê en hulle te help bewapen 

vir die geestelike stryd wat voorlê, 

want ek weet hulle gaan op ‘n 

jonger ouderdom groter teenstand 

teen hulle geloof ervaar. 

In 2019 word ek geroep tot 

ouderling, ‘n roeping wat ek met 

baie groot erns bejeen. Ek 

probeer een keer ‘n week ‘n 

huisbesoek te doen, en ek is 

besig om met my wyk deur die 

boek Romeine te werk.  

Ek kan nie sê dat ek ‘n gunsteling 

vers in die Bybel het nie: Dit is 

veel belangriker vir my om die 

oorhoofse lyn en konteks van die 

Bybelboeke te ken as enkele 

verse. Ek kan wel sê dat die 

Apostoliese briewe my gunsteling 

deel van die Bybel is. Dis asof dit 

die gedeelte is wat die hele Bybel 

saamvat en sê: “Dis waaroor dit 

alles gaan”. As ek katkisasie gee 

is dit dan ook gewoonlik die deel 

wat die kinders die meeste geniet.  

As ek dan nou wel n gunsteling 

teks moet noem, sal dit dus 2 Tim 

3:16-17 wees – “Die hele Skrif is 

deur God geïnspireer en het groot 

waarde om in die waarheid te 

onderrig, dwaling te bestry, 

verkeerdhede reg te stel en ‘n 

regte lewenswyse te kweek, sodat 

die man wat in diens van God 

staa, volkome voorberei en 

toegerus sal wees vir elke goeie 

werk.” 

Herbert Knuppel—Ouderling 

Wyk S79 

Ek is in Betlehem in die Vrystaat 

gebore, en het in Hartebeespoort 

groot geword. By Tukkies geswot 

en gee tans opleiding by die Pa-

dongelukkefonds. Was aanvanklik 

in die Duits Luthers Evangeliese 

Kerk voordat ek 'n lidmaat geword 

het toe Engelett en ek getroud is 

in 2002.  

Klaas Steyn—Skriba 

Adrie en Klaas Steyn 

Op 14 Junie 1951 aanskou ek die 

eerste lewenslig in Mahikeng (toe 

nog Mafeking). Op ons plaas tus-

sen Mahikeng en Zeerust het ek 

het die voorreg gehad om as 

plaaskind groot te word. My laer-

skooljare bring ek by ‘n klein 

plaasskooltjie op die plaas Ja-

gersfontein in die destydse Wes-

Transvaal deur. My hoërskool-jare 

was koshuisjare in Zeerust, waar-

na ek, na ‘n jaar se verpligte mili-

têre diens, aan die destydse PU 

vir CHO gaan studeer. Daar 

ontmoet ek my lewensmaat, Adri 

(van Wyk). Ons is in 1974 in Pre-

toria getroud. 

Ek begin my beroepslewe in 

Desember 1973 by die Departe-

ment van Landbou in Pretoria 

waar ek eers by die Registrateur 

van Koöperasies en later by die 

Nasionale Bemarkingsraad werk. 

In September 1981 kry en ‘n 

aanstelling by BENSO, ‘n 

navorsingsinstansie vir Swart on-

twikkeling, en in November 1983 

sluit ek as een van die eerste per-

soneellede by die Ontwikkelings-

bank van Suider Afrika aan. Ek 

het vir 30 jaar by die Bank gewerk 

tot met my aftrede in Mei 2013. 

Die Here het ons met vier kinders, 

twee seuns en twee dogters, 

geseën. Vandag is ek en Adri die 

trotse grootouers van sewe klein-

kinders – vier dogters en drie 

seuns. 

Ons het in Julie 2008 by Rietvallei 

aangesluit, en deur die Here se 

genade dien ek sedert September 

2008 op Rietvallei se Kerkraad, 

die laaste vier jaar as skriba. Ek 

kan saam met Ps. 16: 6 getuig: 

“Die meetsnoere het vir my in 

lieflike plekke geval, ja, my erfenis 

is vir my mooi”.   

Kobus Malan—Ouderling 

Wyk D71 

Quine Barnard, jongste seun Philip 

se aanstaande, jongste seun Philip, 

my vrou Marinda, ekself en my oud-

ste seun Wickus 

Ek is gebore op 11 Augustus 

1956 te Nelspruit in Mpumalanga. 

My vader was ‘n sitrusboer in die 

Schoemanskloof omgewing. Ek 

het gematrikuleer aan Hoërskool 

Rob Ferreira te Witrivier waarna 

ek Pretoria toe gekom het om 

verder te studeer. Ek het myself 

bekwaam in 

bedryfsingenieurswese en het my 

vroutjie, Marinda, ontmoet terwyl 

ek werksaam was by Lyttelton 

Ingenieurswerke. 

Ons is nou, met die genade van 

die HERE, 40 jaar gelukkig 

getroud. Ons is gesëen met 2 

seuns waarop ons baie trots is.  

Ek is sedert 2017 'n pensioenaris 

nadat ek my werksloopbaan by  
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SITA (Staat se Informasie 

Tegnologie Agentskap) afgesluit 

het. Ons geniet dit tans om met 

ons boswa en bakkie te toer. Ek 

geniet motorsport en rugby, wat 

ek in my jong dae gespeel het. 

‘n Besonderse Bybelvers vir my is 

Psalm 8 verse 4 en 5: “As ek U 

hemel aanskou, die werk van U 

vingers, die maan en die sterre 

waaraan U 'n plek gegee het, wat 

is die mens dan dat U aan hom 

dink, die mensekind dat U na hom 

omsien?”   

Mulder van Eyk—Ouderling 

Wyk D51 

 

Mulder en Erika van Eyk 

Ek is in Johannesburg as die oud-

ste van vyf kinders, gebore en het 

skool gegaan in Port Elizabeth, 

Kingwilliamstown, Port Nolloth, 

Welkom en Benoni.  Mulder was 

vir 44 jaar ‘n polisieman, onder 

andere in Brakpan, Boksburg, 

Kemptonpark, Benoni, Petit, 

Swartruggens, Pretoria, Boksburg 

Noord, Mafikeng, Pretoria en Dur-

ban. Na aftrede as ‘n Generaal-

Majoor, het hy vir ‘n paar jaar as 

advokaat gepraktiseer en vir ‘n 

kort rukkie ‘n aftreeoord bestuur. 

Ek is die trotse oupa van drie 

kleindogters, onderskeidelik, 21, 

11 en 4 jaar oud. 

My eggenote, Erika, was die hoof 

van die Polisie se Maatskaplike 

Werkers. Ons is tans betrokke by 

polisie-bejaardes en by Eljada-

huis. 

Gunsteling Bybelvers: Matt 

28:19&20: “Gaan dan na al die 

nasies toe en maak hulle my dis-

sipels: doop hulle in die Naam 

van die Vader en die Seun en die 

Heilige Gees en leer hulle om al-

les te onderhou wat ek julle bev-

eel het.  En onthou: Ek is by julle 

al die dae tot die voleinding van 

die wêreld.” 

Willem Kuperus—Ouderling 

Wyk S44 

 

Willem, Anke, Elsmari, Maryke en 

Sunet Kuperus 

Ek's in Pietersburg (Polokwane) 

gebore, maar het groot geword in 

Zeerust / Rustenburg. 

Ek't in Pretoria by Oos-Moot 

gematrikuleer, waarna ek 'n jaar 

diensplig in die Lugmag gedoen 

het. 

Daarna het ek aan Technikon 

Pretoria (Tshwane University of 

Technology) 'n diploma in Kliniese 

Ingenieurswese verwerf. 

Ek is getroud met Sunet (van der 

Walt) wat in Rietvallei groot 

geword het. Ons het 3 dogters: 

Elsmari (Gr 8), Anke (Gr 5) en 

Maryke (Gr 2). 

Ek was vir meer as 20 jaar 'n Veld 

Tegnikus op mediese toerusting, 

grotendeels in laboratoriums. Ek 

werk as 'n Tegniese Spesialis vir 

'n groot internasionale firma wat 

laboratoriumtoetstoerusting 

verskaf . 

Ek dien al vir meer as 5 jaar as 

ouderling en gee ook Katkisasie 

vir die Graad 5 klas die afgelope 5 

jaar. 

Die Bybel vers na aan my hart is: 

Ps 19:15 “Mag wat ek sê en wat 

ek dink tog vir U aanneemlik 

wees, HERE my Rots en my 

Verlosser.” 

Chris van der Walt—Diaken 

Liane, Nita, Christo, Chris, Alisa en 

Danita van der Walt 

Dankie dat ek my en my familie 

aan julle kan voorstel. Ek 

vermoed wel dat ons nie regtig 

bekendstelling nodig het nie, ons 

is immers die mense wat altyd 

agter in die kerk met die drieling 

sit en maak asof hulle goeie kerk 

maniere het. 
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My naam is Chris van der Walt en 

ons is van 2009 by Rietvallei. Dit 

is ook die jaar wat ek en my 

geliefde vroutjie, Nita getroud is. 

Ons is in 2013 geseënd met ‘n 

baba seuntjie, Christo, wat nou al 

9 jaar oud is.  

Ons is verder geseënd  met ‘n 

gesonde drieling dogtertjies, 

Liane, Alisa en Danita wat in 2016 

gebore is en wat volgende jaar 

Graad 1 toe gaan. Ek sal nie jok 

nie - dit was ‘n effense skok. Die 

tyd vlieg en hier is ons 6 jaar later 

met 3 gesonde meisies. Ons is 

baie dankbaar vir hulle alhoewel 

hulle ons partykeer toets en ek 

hard op my tande moet byt tydens 

die diens. Maar dit is ‘n voorreg 

om te sien hoe hulle groter word 

en hulle eie klein karaktertjies 

ontwikkel. Ons was  bevooreg dat 

Ds. Henk ons getrou het en ook 

alvier ons kinders kon doop. 

Ons is baie lief vir kamp en vir die 

buite lug en probeer so veel as 

moontlik wegkom oor naweke. 

Ons sien baie uit na ons toekoms 

in die gemeente en is opgewonde 

oor dit wat die Here vir my en my 

gesin beplan. 

Ek vra weereens om verskoning 

vir die geraas en bakleiery agter 

in die kerk. 

2022 Wêreld Dopper Spele – Rietvallei tree uit as wenners 

 Susan Coetzee 

Wat ‘n aangename verrassing toe 

ek by die Dopper Spele op die 

terrein van die Andeon Gemeente 

aankom. Dit was my eertse keer 

dat ek die Spele bywoon en so 

iets was ek glad nie te wagte nie. 

Oral was gazebo’s met baniere 

van verskillende gemeentes. Elke 

gemeente het ook hulle eie 

uitrustings gehad: daar was pers 

hempde, geles, bloues en ons eie 

gemeete se swartes. Gesinne het 

opgedaag: oupas en oumas, pa’s 

en ma’s, groot en klein – babas in 

waentjies en spelende kleuters. 

Enkellopendes en egpare was 

oral te sien. Die verrigtinge is deur 

ons eie ds. Petrus geopen 

Al was dit slegs halfagt in die 

oggend was daar alreeds 

pannekoek en koffie te koop. ‘n 

Heerlike aptydwekkertjie vir die 

dag wat soveel beloftes ingehou 

het. Om die kermisatmosfeer 

verder uit te bou was daar 

kosstalletjies; kerrie en rys, 

vetkoeke met vleis, worsbroodjies 

en ‘n groot poedingtafel. 

Deurentyd het mense al kouende 

deur die aktiwiteite rondgeloop. 

Maar dit was nie die groot 

trekpleister nie. Nee, die Spele 

self was belangstelling nommer 

een. ‘n Goed beplande baanuitleg 

het getuig van deeglike 

beplanning. In die saal is 

sjoelbak, tafeltennis, veerpyltjies, 

vingerbord en snoeker gespeel. 

Buite in die opelug was twee 

vlugbalbane, twee jukskeibane; 

twee rolbalbane en ‘n 

ringtennisbaan. Die weer was 

aanvanklik koel maar so teen 

10uur sse kant het die warm klere 

gewaai en kon na hartelus 

deelgeneem word. 

Die atmosfeer was gelaai! Oral 

was ondersteuners wat hulle 

spanne aangemoedig het. In 

plaas van vuvuzelas is kitare en 

banjo’s ingespan en kort-kort het 

‘n gejuig opgekling. Daar was 

veral twee gemeentes wat sterk 

gekompeteer het om die 

Geesvang Beker te wen. Ons het 

ongelukkig nie naastenby genoeg 

ondersteuners gehad nie, wat 

nogal hartseer was. 

Nietemindiegene wat daar was 

het hul kant gebring hetsy as 

deelnemers of ondersteuners. 

Alhoewel daar kompetisie tussen 

die gemeentes was, was dit nie 

doodsake nie. In verskeie items 

het laer- en hoërskoolleerders 

deelgeneem. Die hoofdoel was 

om kompeterend die dag te 

geniet. En dit het ons! 

Vir elke deelname het ‘n span 

punte gekry. En indien ‘n 

gemeente nie ‘n volledige span 

gehad het nie, het lidmate van 

ander gemeentes as “kretie en 

pletie” ingestaan. Vet pret! 

Moet Rietvalleiers nie vlak kyk nie 

– al was ons min in getal het ons 

ons kant gebring. In tafeltennis 

het Pieter Stark en Henko 

Rademan in ‘n titaniese stryd die 

oorhand in die finale rondte 

behaal. Jan Hamman en Heleen 

Venter het ook hulle staal in die 

vingerbord afdeling gewys en 

gewen. So byna-byna het ons die 

ringtennis met Armand en 

Regardt Pelser in die finale rondte 

ingepalm. Vian de Villiers het ook 

een rondte gespeel. Netso het 

Dirk Maree, Anina en Henko 

Rademan hulself tot in die finale 

rondtes in Pluimbal ingespeel. 

Ongelukkig kon hulle nie die 

knoop deurhaak nie. 
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Sjané de Villiers en Alicia 

Rademan het hul veerpylties tot in 

die semi-finaal gegooi – ook knap 

gedaan. Hierdie twee spelers, 

Sjané en Alicia het hulle slag ook 

by die Snoekertafel gewys. 

Christo Rademan het ook ‘n pot 

gespeel en gewen. 

By die rolbal het die Knuppel-

egpaar, Herbert en Engelett, hul 

kant gebring. 

In Jukskei het die Korneliuse – 

Jan, Daleen en Gerrit ons 

verteenwoordig en is bygestaan 

deur Dirk Maree om dit ‘n 

volledige span te maak. 

Ons vlugbalspelers wat ook 

besonder gewaar het was, Vian 

de Villiers, Erenst Wepener (snr), 

Dirk Maree, Armandt Pelser, Mari 

van der Merwe, Anina, Henko en 

Alicia Rademan. 

Sjoelbak het sy oorsprong in 

Nederland en hier het twee 

predikante, Ds Petrus en Ds 

Gerrie van Wyk hulle staal gewys. 

Sjané de Villiers, Regardt Pelser, 

Susan Coetzee, Marlen Maree en 

Alicia Rademan het ook 

deelgeneem. 

Die laaste item op die program 

was toutrek. Daar kon ons nie 

hond haaraf maak nie weens ‘n 

tekort aan mense. Tog almal wat 

kon, het tou getrek onder ons 

ondersteuners se aanmoediging. 

Sê mense “Doppers kan nie die 

lewe geniet nie”? Ons het! Dit was 

weereens ‘n Fees om ‘n Dopper 

te wees! Sal ek weer gaan? Beslis 

JA! 

Ons nooi ander belangstellendes 

uit om ook te kom deelneem aan 

die Dopper Spele 2023.Ons 

beplan om DV volgende jaar 

Spele-aande by ons kerk te hou 

om sodoende spanne te bou en 

gees te vang. Kom wees deel!! 

Dankie vir Erenst en Heleen 

Wepener wat ons deelname 

gereël en georganiseer het. 
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