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Jy is vry om te misluk
Op ’n veranderde Petrus word 
uiteindelik Christus se kerk in die 
wêreld gevestig. Geloof is die 
kernwoord wat ook die onderbou 
van beide Abraham en Paulus se 
lewensgeskiedenis kenmerk – en nie 
die knellende onderhouding van die 
Wet nie.
 
Jesus Christus loop die grootste 
waagmoedige risiko van alle tye 
deur uit genadebetoon na ’n son-
dige mensdom uit te reik; aan ’n 
kruis te sterf, maar uit die dood op 
te staan en op te vaar na die hemel; 
en die geleentheid vir vrymaking 
en sonde-oorwinning vir die ganse 
mensdom te bewerkstellig.

   s. Leon Forsman as
   gasprediker het op 
   8 Desember 2019 die 
baie aktuele tema “Jy is vry om te 
misluk”, onder die loep geneem. 
 
Gedrewe deur ons menslike natuur, 
kan ons maklik baie swaar laste op 
onsself plaas wat ons kniehalter in 
ons vryheid om voluit te lewe.
 
Die vraag is: Wat is werklik jou 
persepsie van sukses? Is dit rykdom, 
jou duur motor, jou beroep? Sedert 
die einde van die Tweede 
Wêreldoorlog gaan dit in die hele 
wêreld veral materieel relatief goed. 
Die anderkant van die muntstuk is 
dat sedert die 1950’s, die voorkoms 
van depressie en selfdood onder 
tieners met 5% gestyg het. Daar is 
geweldige druk op jongmense om 
bo uit te kom en in wêreldterme as 
suksesvol gereken te word.

Ds. Forsman haal ’n stelling van 
oud-president John F. Kennedy aan 
wat gesê het: “Those who dare to fail 
miserably can achieve great things”.
 
Die voortvarende Petrus aspireer om 
die belangrikste dissipel van Jesus 
Christus te wees. Petrus misluk egter 
met tye, maar ontdek uiteindelik die 
ware betekenis van God se genade 
en geloof en vertroue op God in ’n 
opregte verhouding met Jesus. 

Ware sukses is nie in wêreldse 
terme definieerbaar nie, maar in jou 
opregte en eerlike verhouding met 
Jesus Christus. Dan laat jy jouself 
toe om elke besluit wat jy neem, in 
volle vertroue en geloof in Jesus se 
hande te plaas om die lewenspad en 
lewensdoel wat Hy vir jou voorsien, 
met jou lewe uit te voer.

Ds. Forsman is leraar van die NG 
Gemeente Greydene in Johannes-
burg. Hy is tans ook in privaatprak-
tyd met onder andere berading en 
bemiddeling as fokus. Tydens sy 
optrede by NG Overkruin het hy ook 
sy digbundel My onvoltooide reis 
bekend gestel.
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Mariette Uys

  it was ’n grootse oomblik  
   toe daar in NG Overkruin  
  afgekondig is dat tannie 
Susie Uys (née Booysen) – ons 
oudste lidmaat – op 20 Desember 
2019 haar 102de verjaarsdag saam 
met familie en vriende gevier het.
 
Susie Elizabeth Uys is die oudste 
van vyf kinders, van wie sy en haar 
suster Ria Smit (90) die enigste 
oorlewendes is. Susie is op 
Daniëlskuil in die Noord-Kaap 
gebore en getoë. Sy het aan die 
destydse Hoërskool Seodin (tans 
Hoërskool Kalahari) in Kuruman 
gematrikuleer. Daarna het sy die 
Staatsdienseksamen suksesvol 
afgelê en in Bethal-landdroshof as 
snelskriftikster en klerk gewerk. 
  
Dit is hier waar sy ook haar man, 
Dirk Uys, ’n boer van die 
Middelburg-omgewing ontmoet 
het. Hulle is in 1937 getroud en twee 
kinders is uit die huwelik gebore. 
Dirk is in 1942 gebore en vier jaar 
later volg Mariette. Dirk was ’n 
tandarts tot met sy aftrede in 2019 
en Mariette is ’n taalkundige.
 
In 1952 verhuis die Uys-gesin na 
Pretoria en vestig hulle in die 
Villeria-omgewing.
 
Haar eggenoot het by die Depar-
tement van Arbeid gewerk en later 
onderwys gestudeer. Hy tree af as 
adjunkhoof van Laerskool Pierneef.
 
Susie is ’n baie bekwame vrou en het 
destyds onder andere as 
hoedemaakster in Pretoria naam 
gemaak. Verskeie toekennings vir 
blommerangskikking het haar te 
beurt geval, terwyl sy ook tot op 
92-jarige ouderdom steeds klere 
gemaak het!

Voorts het sy tot haar aftrede vir 22 
jaar by die destydse Mielieraad 
gewerk. Haar eggenoot is twee 
maande voor die 50ste herdenking 
van hul troudag oorlede. Hierna het 
sy na Amandasig Aftree-oord 
verhuis, waar sy 21 jaar lank gewoon 
het. Sy is tans ’n inwoner van 
Soetdoring Aftree-oord se versorg-
ingseenheid en kom nog goed oor 
die weg met haar vierwielkarretjie.
 
Susie is lief vir reis, binne- en 
buitelands. Op 80-jarige leeftyd het 
sy nog op die rug van ’n donkie die 
Griekse eiland Aegina deurkruis en 
vier jaar later die Giza-piramide in 
Egipte se graftombe op en af geklim! 
Haar grootste liefde bly maar die 
Nasionale Krugerwildtuin.
 
Susie is seker die aftree-oord 
se grootste sportliefhebber en 
blokraai-invuller, asook 
krabbelspeler! Van die nuus, 
vreemde woorde, krieket, rugby en 
skeidsregters kan jy haar niks vertel 
nie! Met ’n verstand so helder soos 
glas, kan ’n mens haar oor feitlik 
enige onderwerp iets vra, 
aangesien sy wyd lees: Engelse 
boeke, tydskrifte en nuusblaaie.

Intussen het die familie aangegroei 
van twee kinders na twee klein-
kinders en vier agterkleinkinders. 
Haar dogter woon nog in Pretoria 
(Wonderboom) en die res van die 
familie in Bloemfontein.
 
Die kinders, kleinkinders en agter-
kleinkinders het baie wys geword uit 
hul moeder, ouma en oumagrootjie 
se wysheid van 102 jaar.
 
Susie sê, benewens ’n gesonde en 
aktiewe leefwyse, is daar net een 
resep vir ’n lang lewe. Dit is ’n 
onwrikbare geloof en vertroue in die 
Here wat altyd soos ’n vlam as lig 
voor haar is, ’n ster wat die gids bo 
haar is, die Here wat ’n veilige pad 
onder haar voete vorm en die Goeie 
Herder wat nou en vir altyd agter 
haar loop, want Hy is die Ware Here.
 
NG Overkruin se gemeentelede 
wens haar opnuut hartlik geluk en 
die Here se keur van sy seën toe, 
met nog mooi jare wat voorlê. Die 
voorbeeld wat sy as ’n beproefde 
betekenisvolle lewenstyl uitleef, is 
inderdaad navolgenswaardig en ons 
is baie, baie trots op haar.

NG Overkruin se oudste lidmaat 

Die kinders, 
kleinkinders 

en 
agterklein-

kinders 
het baie 

wys geword
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Kuierhoekienuus Aswoensdag
Jean Entress

By die byeenkoms van 18 Oktober 2019 was ons bevoorreg om te 
luister na gedigvoorlesings deur Loraine Prinsloo. Loraine het die 
uitsonderlike professionele vermoë en gawe om die gehoor deur 
woorde met passie en intonasies, weg te voer. 
 Sy kan ook lighelder beelde vir die luisteraar optower.
 
Sy het gedigte van Louis Leipoldt voorgelees. 
 Dit was inderdaad ’n genotvolle saamkuier en ’n opbouende 
lewenservaring wat opnuut die liefde, waardering en bewondering vir 
die digkuns aangewakker het.
 
Die laaste Kuierhoekiebyeenkoms van 2019 was ’n besonder gesellige 
geleentheid. Ds. Heinrich Carstens het die byeenkoms geopen. 
 In sy boodskap uit Romeine 14:13, het hy daarop gewys dat 
kwaad nooit met kwaad vergeld moet word nie. 
 Hy het ook gesê: “Wees goedgesind teenoor jou medemens en 
vermy alle onenigheid of beledigende woorde.”
 
Die nuwe voorsitter van die Kuierhoekie is by hierdie geleentheid 
deur Lily Viviers verwelkom en bekendgestel. 
 Sy is Gretha du Preez. Gretha het met groot waardering op-
gemerk dat sy onmiddellik tuis voel en uitsien na die aktiwiteite van 
2020.
 Die aktiwiteite van 2020 het inderdaad met groot opwinding 
en spoed afgeskop. 
Die aanwesiges het hul stokperdjies kom vertoon en daaroor gepraat. 
 Daar was groot verwondering oor die verskuilde talente wat 
onder mekaar aanwesig is en die rol wat stokperdjies speel om mens 
se vryetyd sinvol en betekenisvol te bestee aan iets wat stimulerend en 
opbouend is.

Redaksie

Aswoensdag lei die somber 
tydgleuf van Lydenstyd in. 
 In die tyd erken en bely 
ons ons sondigheid en dink in 
besonder aan ons eie 
sterflikheid. 
 Die as van verbrande 
palmblare gemeng met olyfolie 
word gewoonlik gebruik om ’n 
kruis op die voorkop te teken.
 
Die Aswoensdagdiens is op 26 
Februarie deur Elané 
Sassenberg gelei. 
 Sy het hierdie 
geleentheid visueel, interaktief 
en responsories ingeklee.
 
Die aanwesiges het elk ’n askruis 
op ’n spierwit kruis geteken, wat 
herinner aan die verlossing wat 
Jesus Christus vir die hele 
mensdom deur sy kruisdood en 
opstanding bewerkstellig het. 
 Daardeur kan ons 
berusting vind daarin dat ons 
tot eiendom van God verseël is 
en met onvervreembare hoop 
en geloof in ’n onvervreembare 
verhouding met God in hierdie 
wêreld kan gedy.



Carpe Diem-ontbyt

Die eerste jaarlikse gesamentlike ontbyt

Die psalmdigter ventileer ook sy 
diepste pyn, maar steek nie vas 
daarby nie en sluit telkens op ’n 
positiewe insigontwikkelde noot 
af deur lofbetuiging en 
erkentlikheid aan God se
grootheid, almag en 
onbeskryflike genade.

 Die verhaal van Isak, 
Abimelek en die Filistyne in 
Genesis 26 dien as voorbeeld 
van hoe 
konflik hanteer kan word. 
Isak grawe die putte van sy pa 
Abraham oop en hernoem hulle 
oorspronklike name. Sy 
gevolglike voorspoed en 
rykdom lei tot afguns en konflik 
by Abimelek en die Filistyne, en 
hy trek verder.

Hierna volg die grawe van nog 
twee putte en eie aan die reaksie 
van die Filistyne daarop, noem hy 
hulle Rusie en Klagte en trek elke 
keer verder weg. Die laaste put 
wat Isak grawe, noem hy Ruimte, 
want “nou het die Here vir ons 
ruimte gemaak en in dié land 
sal ons voorspoedig wees”. Isak 
bestuur die konflik deur elke keer 
weg te trek en hulle die putte te 
gun. Ruimte sê iets van sy geloof 
om hoopvol te wees en op God 
te vertrou. Jesus Christus was die 
groot ruimteskepper. 
Hy het die juk van ’n 
versmorende uitsluitende 
godsdiens gelig en voorbeeld op 
voorbeeld gewys van hoe 
vergewensgesindheid ’n 
werklikheid vir die wêreld se 
mensdom word.

Redaksie

 ie mannegroep Carpe 
 Diem, het op 8 Februarie 
 2020 weer ’n puik 
program en heerlike ontbyt 
aangebied. Die tradisionele 
jaarlikse afsonderlike ontbyt vir 
manne en vroue is gekombineer, 
en het groot byval gevind.
 
Die gasspreker was ds. Gert 
Vorster, voormalige leraar van 
NG Overkruin en tans verbonde 
aan NG Noordkus. Sy tema was: 
“Ry deur Neulfontein en vat die 
pad na Tevrede en 
Ruimte”.   Geïnspireer deur 
name van plase wat hy eens 
tydens ’n motorrit opgemerk 
het, het dit hom aan die dink 
gesit dat hierdie name tiperend 
van mense se emosies is.
 
Ds. Vorster vra dan die vraag: 
Watter een van hierdie 
woorde beskryf jou ingesteld-
heid teenoor 2020 die beste? 
Kla het ’n positiewe funksie 
om katarsis van emosies mee 
te bring. Nie kla terwille van 
kla nie, maar kla om probleme 
te identifiseer en op te los. Dit 
is tyd dat ons wegdraai van 
Neulfontein in die rigting van 
Tevrede, om uiteindelik Ruimte 
te bereik.

D

Ds. Gert Vorster aan die woord.
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      at vra Jesus, die 
      verlosser, positiewe 
      vredemaker, 
versoener en ruimteskepper, 
dan van ons in 2020? 
Ds. Vorster het die volgende 
uitgelig:
 
Moenie ’n Neulfonteiner wees 
nie.
   Doen wat goed en reg is en jou 
nie sal ontstel nie.
   Om teen die agtergrond van 
2,1 miljoen kinders in Suid-
Afrika wat daagliks honger gaan 
slaap en 30 miljoen werkloses, 
tevrede te wees met wat jy het.
   Om Neulfontein te verlaat, 
beteken nie dat jy met alles 
tevrede moet wees nie. 
   Natuurlik mag jy vrae vra om 
probleme te help oplos.
   Pasop vir kwaadpratery en 
negatiewe praatjies en om nie 
deel van die oplossing te word 
nie.
   Moenie die impak en 
vermenigvuldigende effek van 
klein, goed en eerlik bedoelde 
dade teenoor jou medemens 
onderskat nie.
   Lewe met hoop gegrondves in 
geloof.
   Bestuur konflik sodat daar 
positiewe uitkomste vir elkeen 
sal wees.
   Geniet die ruimte wat God vir 
jou gegee het en ruimte vir 
ander, sonder persoonlike 
vooropgestelde voorbehoude.
   Glo dat in ’n ware ontmoeting 
met Jesus Christus, mense se 
gesindheid, waardes en gedrag 
kan verander. Johannes, Petrus, 
Thomas en Paulus is enkele 
voorbeelde.
   Aanvaar dat daar altyd ook 
slegte ervarings sal wees. Jou 
reaksie daarop, is jou keuse of jy 
op pad is Ruimte toe.

san-mari booyse sing ’n gewilde koos du plessis-liedjie as ’n 
verrassing vir die aanwesiges.

kobus Liebenberg oorhandig ’n aandenking aan hein en Louise schuld. 
kobus en hein is die enigste oorspronklike stigterslede van Carpe Diem.

Die gaste sit aan by ’n ontbyt uit die kombuis van neels Claassen se 
restaurant montanelli’s.

W
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Laerskool Wonderboom se leiers ontvang

Zelmari de Clercq

Die graad 8-leerlinge van 
Hoërskool Overkruin is tydens 
die aanddiens van 26 Januarie 
2020 op ’n treffende manier 
deur ds. Corné Randall 
verwelkom. Sy tema was: 
“Ek sal nooit weer normaal met 
’n pen kan skryf nie”.
 
Sy boodskap uit Matt. 3:13-16 
was duidelik: Ons is sout en lig.  

Net soos ’n pen wat ’n merk op 
papier maak, maak ons 
daaglikse woorde en optrede ’n 
merk op ander mense se lewens. 

Dink daaraan in jou elke dag 
se gang en elke keer wanneer jy 
met ’n pen skryf.

Redaksie

Die leiers van Laerskool 
Wonderboom is op 19 Januarie 
2020 volgens ’n jaarlikse instelling 
by NG Overkruin, ontvang. Hulle 
is deur ds. Heinrich Carstens 
voorgestel en saam met hul ouers 
en die aanwesige onderwysers 
verwelkom.

Ds. Carstens het die leerlinge 
daarop gewys dat dit ’n groot 
verantwoordelikheid maar ook ’n 
voorreg is om in ’n leierskaprol 
opgeneem te word. Leiers het 
verskillende rolle om te vervul. 
Bepaalde eienskappe en vaar-
dighede pas in die rol en verwag-
tings waarin hulle geplaas word. 
Hulle sal nie altyd voor die tyd 
weet waar die Here hulle wil 
gebruik nie. As hulle egter bereid is 
om hulle lewenspad aan die Here 
toe te vertrou, sal Hy hulle in die 
vreugde en uitdagings van hulle 
rol, reg lei.

  Ds. Carstens het die 
leerlinge baie sterkte en sukses 
toegewens en die vertroue 
uitgespreek dat hulle altyd die 
leiersrol wat hulle moet vervul, 
voluit sal hoor en gehoorsaam.
 Ds. Carstens het alle 
geestelike leiers in die gehoor 
uitgenooi om op die liturgiese 

ruimte by hom aan te sluit. 
Daarna het hy saam met die 
geestelike leiers die kinders ’n 
seëngebed toegebid.
 ’n Aandenking van NG 
Overkruin is aan elk van die leiers 
van Laerskool Wonderboom 
oorhandig.
 

Graadagts besoek NG Overkruin
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Juweelwaarhede uit die Toewydingsreeks

 Ons moet vrae vra, maar 
die adres ken vanwaar ons die 
antwoord soek. Die wêreld is 
kompleks. Ook vir Job gee God 
nêrens ’n reg en verkeerd op sy 
vrae nie. 

Kyk en beleef – die misterie van 
God is verhelderend. God maak 
Hom sigbaar, nie ten opsigte 
van hoekoms nie, maar dat Hy 
daar is om jou vry te maak van 
die verkeerde antwoorde.
Die megawaarheid van die lewe 
is dat God deur Jesus Christus 
in ’n persoonlike verhouding 
met ons wil leef en ons wil leer 
om in verwondering oor Hom 
te leef.
 Daar is eenvoudig nie ’n 
antwoord vir alles nie. 
God is nie in ons diens nie; ons 
is in sy diens. 

Ons het die versekering dat niks 
ons van God se liefde kan skei 
nie. 

Ons mag by God afpak en 
al ons vrae vra. 
Ons moet geloofswaagmoed 
aan die dag lê en God se 
teenwoordigheid, almag en 
grootheid erken en ontdek.
 
Oor hierdie saak waarin ons so 
dikwels ’n oorsaak en gevolg 
soek, moet ons dus eerder vra: 
Hoe is God in my lewe 
betrokke? Ons kan die goeie 
raad van Job volg wat nie ’n 
verklaring oor aktuele sake in 
sy lewe probeer kry nie. 
Job berus daarby dat die Here 
tog net sy hart moet raaksien.

Redaksie

 ie 2020 Toewydingsreeks 
 van Sondag 19 tot 
 Woensdagaand 
22 Januarie, het gefokus op 
’n aantal clichés (afgesaagde 
uitdrukkings). Ds. Heinrich 
Carstens het hierdie uitdruk-
kings in diepte ontleed en 
antwoorde voorgehou wat 
juweelwaarde inhou.
 
In die 2020-uitgawes van 
Overkruiner wil ons weer 
hierdie clichés oordink.
 
“Daar is ’n doel met alles”, is ’n 
uitdrukking wat goedsmoeds 
gebruik word as iets sleg en 
buite jou beheer met jou gebeur, 
en jou logika nie daarvan sin 
kan maak nie. Dan beroep jy 
jou op die Here om sin daarvan 
te maak. As iets goeds met jou 
gebeur, is die respons egter nie 
so geredelik dieselfde nie. 
Wat jy miskyk, is dat dit ’n 
poging is om jou van eie verant-
woordelikheid vry te maak. 
Jy kan egter nie die gewig van 
die keuses wat jy maak 
onderskat en dit God se skuld 
maak nie.
  
Hoe moet ons dan dink?
 
Om die regte vrae te vra en nie 
die verkeerde antwoorde te gee 
nie. 

Daar is geen Bybelse beginsel 
wat dit ondersteun dat daar 
altyd ’n doel met alles is nie. 
God kompeteer nie met 
“Google” nie en dit is nie ’n 
saak van vraag en antwoord nie.

D
“Daar is ’n doel met alles”
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Weet wat jy sê as jy iemand ’n geseënde Kersfees toewens?

Ons Kerssangdienste 2019

Redaksie

  Overkruin se
   twee Kerssang-
   dienste is 
weereens van ver buite die grense 
van die Gemeente ondersteun. 
Ds. Corné Randall het op 17 No-
vember as liturg opgetree en 
dr. Petrus Moolman op 
24 November.
 
In sy boodskap het ds. Randall die 
vraag gevra of ’n mens weet wat jy 
sê as jy iemand ’n geseënde Kers-
fees toewens. Hy het daarop gewys 
dat dit net oor Jesus Christus gaan 
en gesê waarom ons dit kan sê en 
diep bly kan wees omdat Hy gekom 
het en weer kom. 
 Inderdaad is dit ’n “
Komweerfees”. Jy spreek ’n 
seënbede oor iemand uit en dit is ’n 
wens dat die persoon elke dag die 
vrede van Christus sal ervaar en 
getuig ook dat Immanuel (God by 
ons) na elke faset van die persoon 
se lewe sal oorspoel. 
 
Dr. Petrus Moolman het in sy 
boodskap die klem geplaas op die 
feit dat Jesus Christus vir gewone 
mense na die aarde gekom het. 
 Talle voorbeelde in die 
verhaal van Jesus bevestig hierdie 
stelling. 
Skaapwagters hoor die boodskap 
eerste; die lys van name in die 
voorgeslag van Jesus; Hy skaar hom 
by die uitgeworpenes; Hy preek op 
’n vlak sodat gewone mense hom 
kan verstaan (vir die tyd te gewoon 
vir die volk); en Hy sterf tussen 
twee gewone mense. Dit plaas ons 
ook voor ’n keuse van ingesteldheid 

en ons kan net teenoor God dankie 
sê dat Jesus vir gewone mense soos 
ons na die aarde gekom het.
 
Daar was ook ’n briljante 
toevoeging tot beide dienste. 
Die gehoor is uitgenooi om vir 
behoeftige kinders ’n bruikbare 
Kersgeskenk saam te bring met 
veral ’n fokus op die volgende 
skooljaar. Hieraan is met oorgawe 
meegedoen, wat ’n groot verskil 
gemaak het aan die voorraad wat 
deur die aksiegroep Uitreik 
versprei kon word.
 
Erkenning is verleen aan Gideon 
Brits, die koördineerder en 
orrelis, en almal wat die sukses van 
die Kerssangdienste verseker het. 
 Die volgende name is 
genoem: ds. Corné Randall en 
dr. Petrus Moolman (liturge); die 
estetikaspan, bestaande uit Rita 

Viljoen, Heléne Thuynsma, Elsa 
Weber, Ina Swart, Marie Snyman, 
Elize en Piet Erasmus, Karin Fourie 
en Attie Driesen; en die 
kunstenaars Neels Claassen 
(trompet); Ben Powell (bariton); 
Hans van der Merwe (tenoor); 
San-Mari Booyse (sopraan); 
Hendrik Brits (panfluit), 
Erich Weber (Skriflesing); 
Elsa Weber en Nicole Cowley 
(gedigtevoorlesing); die Carpe 
Diem-mannegroep (koorsang); 
die Overkruin Kantory onder 
leiding van Gideon Brits, en die 
JKJA onder leiding van 
Elané Sassenberg en San-Mari 
Booyse. 
 En laaste maar nie die 
minste nie, die oudio-visuele 
ondersteuningspan bestaande uit 
Gerda Viviers (databord) en Jean 
Entress, Jan van Zyl en Hendry 
Holder (klank).

Gideon brits en kerssangdiens-deelnemers

NG
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Kersdag-erediens Oujaarsaand-
middernagdiensDie Kersdag-erediens van 25 Desember 2019, is deur dr. Petrus 

Moolman gelei. 
Hy het daarop gewys dat Kersfees nie wegraak nie; dit het ’n 
kontuїteitsdimensie. 
God het ons sy heer-likheid – sy doxa (beheer oor alles in die 
wêreld) – sigbaar kom maak en ons deur die stigting van sy kerk, 
    met die opdrag beklee om sy 
    God-wees in die wêreld voort te sit 
    en te laat ervaar.
 
    Chris en Joey Schutte het die 
    Christuskers aangesteek by die 
    viering van die hoogtepunt van die 
    Adventtydperk. 
     Jean-Claude van Zyl se 
    verskuilde talent het na vore gekom
    met die sing van Immanuel. 
     Jan Smit het hom begelei.

Ds. Pieter Conradie het die 
middernagdiens gelei. 
 Sy boodskap was uit 
1 Kor.15:3-11 en 2 Tim. 4:6-8. 
Hy het daarop gewys dat geloof 
nie iets is wat vanselfsprekend is 
nie. 
Soos Paulus gesê het: ”Ek het 
die geloof behou.” In die tydvak 
waarin ons leef, moet volhardend 
daaraan gewerk word.
 
Ná die diens is 2020 gesellig en 
vreugdevol ingelei met roomys 
en aarbeie in die saal. 
 Joey Schutte en haar 
helpers het – soos gewoonlik – 
reggestaan.

Teetuin
       Op Saterdagoggend 
      9 November 2019 het 
      Joey Schutte en haar 
      span NG Overkruin se 
      eerste teetuin 
      aangebied. 
      Die ondersteuning het 
      verras. 
      So ’n gesellige 
      kuieroggend sal 
      hopelik weer gereël 
      kan word. 

Nuusbrokkies
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ons is eintlik nou in ’n koue periode.

Klimaatsverandering

Sam van Rensburg

 it was die voorreg van 
 sowat 70 lidmate en 
 besoekers om op 
30 Januarie 2020 ’n interessante 
en insiggewende praatjie in die 
kerk van die NG 
Gemeente Overkruin te kon 
bywoon, waartydens 
prof. Hannes Rautenbach ’n 
voordrag oor klimaatsveran-
deringe gelewer het.
 
Prof. Rautenbach, die dekaan 
van die Fakulteit Natuur-
wetenskappe by Akademia in 
Centurion, is voorgestel deur ’n 
jare lange vriend en kollega en 
ook lidmaat van die 
Overkruingemeente, naamlik 
prof. Jana Olivier. Prof. 
Rautenbach het reeds as jong 
wetenskaplike sy loopbaan by 
die Weerburo in Pretoria 
begin, en dit was duidelik dat 
hy ’n diepgaande kennis van die 
onderwerp het.
 
Dit was dus met huiwering dat 
ek ingestem het om hierdie kort 
samevatting te skryf. 
 Nie alleen omdat dit nie 
my vakgebied is nie, maar ook 
omdat die spreker op ’n baie 
onderhoudende en verstaanbare 
wyse baie inligting by wyse van 
data en grafieke oorgedra het en 
ek net op my kriptiese 
aantekeninge kon staatmaak. 
 Nietemin deel ek graag 
’n paar interessante feite wat hy 
aangeraak het.
 

Klimaatdrywers is kragte wat 
die klimaat in stand hou. Twee 
van die belangrikste is: 
temperatuurverskille tussen die 
ewenaar en die poolgebiede wat 
die winde tot gevolg het, en die 
rotasie van die aarde. 
 By die ewenaar is die 
oppervlaksnelheid om een 
rotasie te voltooi 1 600 km/h en 
by die pole 1 200 km/h. 
 Die hoër rotasiesnelheid 
is te wyte aan die groter omtrek 
van die aarde by die ewenaar 
as by die poolstreke. Hierdie 
rotasie veroorsaak hoog- en 
laagdrukstelsels deurdat lug wat 
in beweging gesit word, deur 
temperatuurverskille in 
sirkelbewegings van rigting 
verander.
 
Rondom die aarde is daar ’n 
verskeidenheid sogenaamde 
vertikale “windselle”. 
Die 30-grade breedtegraad wat 
deur Suid Afrika loop, is waar 
twee van die “selle” ontmoet en 
waar die lug afsak van die hoër 
atmosfeer, wat wolkvorming 
onderdruk en Suid-Afrika ’n 
droë land maak.
 
Verrassend is die feit dat die 
aarde se temperatuur 200 
miljoen jaar gelede 13 grade 
warmer as vandag was. 
 Ons is eintlik nou in ’n 
koue periode. 
Oorspronklik was daar 7 000 
deeltjies per miljoen (d/m) 
koolsuurgas in die atmosfeer, 
vergeleke met 410 d/m vandag!
 

prof. hannes rautenbach, 
die dekaan van die Fakulteit 

natuurwetenskappe by 
akademia in Centurion

Milutin Melankovic (’n Skandi-
nawiese geofisikus en 
sterrekundige) het reeds in 1920 
gepostuleer dat die aarde om sy 
eie vertikale as na en weg van 
die son kantel. 
 Hierdie aksiale kanteling 
verieer tussen 22,5 en 24,5 grade 
en is tans 23,44 grade. 
Die aarde se temperatuur word 
baie beïnvloed namate die 
Noordpool na en weg van die 
son kantel. 
Hierdie kanteling word deur die 
swaartekragte van die planete 
Saturnus en Jupiter veroorsaak.
 
Die baan van die aarde om die 
son verander geleidelik oor 100 
000 jaar van sirkelvormige na 
elipties. Dit het natuurlik ook ’n 
invloed op die aarde se 
temperatuur. 

D
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 Hierdie effekte 
veroorsaak tesame die 
Melankovic-siklusse, en het 
ook tot gevolg dat die winters 
en somers in die verskillende 
halfronde een keer elke 20 000 
jaar sal omruil.
 
In 1998 het Rusland, die VSA en 
Frankryk ’n gesamentlike projek 
in Oos-Antartika van 
stapel gestuur. 
Dit staan bekend as die Vosstok 
Ysboorkern-projek (“Vostok Ice 
Core Project”) 
Dié lande het 3 623 m diep in 
die ys geboor en sodoende ’n 
boorkern van ys gekry. 
Yskerne is uniek in dié opsig dat 
in die yskern, lug in insluitings 
vasgevang is en die vasgevangde 
lug verteenwoordigend is van 
die atmosfeer van die betrokke 
tyd toe dit vasgevang is. 
Met behulp van moderne 
analitiese tegnieke (onder 
andere gaschromtografie), is die 
konsentrasie koolsuurgas in die 
verskillende insluitings oor die 
lengte van die kern bepaal. 
Dit het aanleiding gegee tot ’n 
historiese koolsuurgasrekord. 
 Daar word beraam dat 
van die ingeslote lug so oud soos 
6 000 jaar was. Met behulp van 
hierdie data kon getoon word 
dat temperatuurstygings van die 
aarde en stygings in die 
koolsuurgaskonsentrasie van die 
atmosfeer, mekaar oor baie jare 
getrou gevolg het.
 
Die son straal energie uit, 
waarvan 1 300 watt. per 
vierkante meter by die aarde 
uitkom. Hiervan word sowat 
30% deur wolke gereflekteer, 
terwyl die oorblywende 
sonstraling die aarde verhit.
 

 In 1850 was daar 270 
d/m koolsuurgas in die 
atmosfeer en die aarde se 
temperatuur 15 grade Celsius. 
 Tans is die aarde se 
tempertatuur 16 grade Celsius 
met 410 d/m koolsuurgas in die 
atmosfeer, hoofsaaklik as gevolg 
van mensgemaakte besoedeling. 
Dit wil voorkom asof die 
invloed van die styging in die 
koolsuurgaskonsentrasie op 
die aarde se temperatuur al hoe 
minder word namate die aarde 
warmer word.
 
Teen die jaar 2100 word beraam 
dat die koolsuurgaskonsentrasie 
sal verdubbel en dat die aarde se 
temperatuur met nog een graad 
Celsius sal styg.
 
Na aanleiding van die 
voorafgaande uiteensetting kan 
die vraag met reg gevra word 
of die koolsuurgaskonsentrasie 
in die atmosfeer werklik so ’n 
groot rol in aardverwarming 
speel, omdat dit wil voorkom of 
ander faktore ook bydra, soos 
ontbossing, grond wat oopgelaat 
word as gevolg van ys wat smelt, 
veranderende wolkbedekkings 
sowel as ander vorme van 
besoedeling.
 
Ten spyte hiervan is dit nog 
steeds duidelik dat die mens 
in ’n groot mate die klimaat op 
verskillende maniere versteur. 
 Daar behoort dus meer 
aandag gegee te word aan 
volhoubare ekosisteem-
ontwikkeling, in plaas daarvan 
om alleenlik na die invloed van 
koolsuurgas te kyk.

burger en Li-ann van Jaarsveld met 
die doop vanklein rikus op 

1 Desember 2019

phillip en melissa le roux met die 
doop van klein katerien op 

1 maart 2020

kurt en bonita heidrich met die 
doop van klein ruben op 

15 maart 2020

DOPELINGE
hartlik geluk aan die 
volgende doopouers:
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Soete sukses vir Hoërskool 
Overkruin se revuegroep

Bernard Jacobs

Die revuegroep van Hoërskool Overkruin oefen die afgelope vier 
jaar weekliks in die kerksaal van NG Overkruin. 
Die oefensessies op Dinsdae-aande stel die groep in staat om te 
kompeteer in die verskillende revue-kompetisies in Gauteng en 
om hul talente ten toon te stel.
 
Die goeie nuus is dat die groep in 2019 aan twee groot revue-
kompetisies in Gauteng deelgeneem het. En albei gewen het! 
Dit was ’n stadige pad van ondervinding opdoen. 
Ná vier jaar se harde werk en deursettingsvermoë, is hulle beloon 
met soete sukses. 
 
Die groep bestaan vanjaar uit 88 lede, almal leerders van 
Hoërskool Overkruin. Danksy die gebruik van die puik fasiliteite 
van NG Overkruin, is die groep vanjaar weer vasbeslote om die 
suksesse van die vorige jaar te herhaal.
 
Baie dankie, NG Gemeente Overkruin, vir die wonderlike voorreg om 
julle kerksaal te kan gebruik. Die revuegroep sal doodgewoon nie kan 
voortbestaan sonder hierdie lokaal nie. Hierdie vriendelike gesindheid 
en samewerking is ’n groot positiewe faktor in die groep se sukses.

Mosambiek 
Klereprojek

’n paar dogters van die groep, wat ook gemeentelede is, 
vertoon die twee trofeë wat in 2019 verower is.

Nedine Hitchcock

Eerstens wil ek begin deur 
dankie te sê aan almal se 

donasies vir die 
2019 Mosambiek-klereprojek.

Die klere is met liefde en 
blydskap by Volta a Biblia 

ontvang.

Ons spasie vir persoonlike 
bagasie was taamlik beperk,  

ons kon nie anders nie, 
als moes maar net pas!

Met ‘n gestoei en gesukkel om 
die magdom klere daar te kry,  
het ons die sleepwa en helfte van 
ons voertuig vol klere gepak en 

uit Pretoria vertrek.  

Tweedens wil ek dankie sê aan 
ds. Nelius Steyn wat ons as groep 

na Mosambiek gelei het! 
Sonder jou sou die geleentheid 
heelwat moeiliker afgeloop het 

en sou ons heel moontlik 
(vir seker) verdwaal het op pad 

na Macia.

Laastens wil ek veral dankie sê 
aan tannie Carol en ds. Willem 

Nel, vir al hul vriendelikheid, 
gasvryheid en die 

bloot-stelling aan die 
Mosambiekkultuur. 

Ons groep is vir seker ‘n hele 
paar vriende ryker.
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Ter Nagedagtenis
ons innige meegevoel word met die volgende families betoon:

Chris Cronjé
16.10.1974 - 22.08.2019

Piet Fourie
09.11.1936 - 19.02.2020

Jan Liebenberg
23.04.1940 - 30.11.2019

Tobie Lochner
21.06.1945 - 28.01.2020

Johan Roux
20.02.1946 - 19.02.2020

Skat van Straten
02.01.1940 - 26.02.2020

Drieke Kleynhans
02.11.1929 - 28.02.2020
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WONDERKRUIN JEUG
Stories vir ÁL Jesus se kinders      

(Julle, jul ouers, ouma, oupa en selfs ouer mense as hulle.)

Ek, Lekkerbek
(Waarskuwing: Die volgende verhaal is waar, maar moet dit nie nadoen nie! Al is jy hoe lank of groot. 

Hou hulle in die oog, maar los eerder dit wat hulle wil hê. Bobbejane en apies is wilde diere. 
Hoe oulik hulle mag voorkom, hulle IS gevaarlik. Moenie jou rug op hulle draai nie.)

***
Soos elke bobbejaan (en ons nefies die apies) weet, 
piekniekplekke waar ons die maklikste kos in die 

hande kan kry.

Snaakse bobbejane kom altyd daarheen. Hulle eet die 
lekkerste kos. Baie van hulle is so oulik, hulle gee ons 

daarvan.
Ons noem hulle bojane.

Soms is daar suinige bojane ook. Hulle wil ons niks 
gee nie. Nou ja, dan help ons onsself maar.

Ons wys met ’n kwaai gesig ons tande. Hulle skrik so 
groot, dat hulle met groot geskree alles net so los.

Nou ja, ek, Lekkerbek, het ook my piekniekplek.
Hier waar ek sit, kan ek mooi kyk wie kom en gaan.

Ah! Hier kom nuwe bojane aan.

Jippie! Dis my gelukkige dag! Hulle haal 
piekniekmandjies en wat nog uit hulle bojaanwiele.

Hmm. Laat ek loer waar hulle hulleself tuismaak.
Wag, terwyl hulle hulself regkry, laat ek sien wat die 

ander bojane maak.
Van hulle gaan by ’n geboutjie in en kom baie keer 

met lekker eetgoed daaruit.

Eers na ’n rukkie sien ek ’n bojaan terugloop na sy 
bojaanwiele.

Dis regtig my goeie dag.
Die bojaan loop met ’n lekker groot sak eetgoed in sy 

hand. Njammie!

Ek storm op hom af.
Wat nou?

Hy los nie die sak eetgoed nie!

Ek wys my tande.
Bojaan los nie sy sak nie.

Hy storm op mý af!
Huh?

Ek rek my bek groter oop, storm weer op hom af.

Hy skree soos geen bobbejaan hom dit kan nadoen 
nie. Hierdie bojaan is kwaad.

Ek staan stil. Hy spring rond soos nét ons bobbejane 
kan.

Dan sien ek hoe groot en lank die bojaan rêrig is. As 
ons moet baklei, gaan hy my lelik seermaak. Ek kan 

net dink hoe groot sy tande moet wees.

Kom, ek gaan pla ander bojane.
Hier’s ek gelukkig. Die wyfie is alleen. Ek wys my 

tande. Sy skreeu. So vinnig soos blits het ek genoeg 
kos.

Huh? Hier kom die groot springende bojaan 
aangehol met ’n stok in sy poot. 

Hy skreeu nog steeds kwaad.

Kan hy my nie uitlos nie?
Daardie stok word woes rondgeswaai.

Híer moet ek wegkom.

***
Die pes het geglo wat hy doen, is reg. Omdat mense 
dink apies en bobbejane is oulik en hulle gevoer het.

So kom die bose ook in “oulike” gedaantes na ons.
Ken ons ons Bybel beter as hy?

Gaan ons hom die reg gee om met ons te mors?
Of nie?

Engela
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Ds. heinrich Carstens en elané sassenberg 
demonstreer vir ons dat daar nie ‘n verklaarbare doel 

vir en antwoord vir alles in die lewe is nie.
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Christus se wapenuitrusting.
kyk hoeveel foute kan jy kry!

Wenke:
*Lees Efesiers 6:14-17

*Die jong man dink hy 
lewe in die Bybelse tyd.


