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En toe breek die dag aan waarop ons ná die lang 
grendeltyd van Covid-19 gewag het. Op Sondag 4 
Oktober 2020 het NG Overkruin afgeskop met ere-
dienste om 08:00, 10:00 en 18:00 in die kerkge-
bou. Hierdie eredienste word terselfdertyd by wyse 
van virtuele uitsending gedek. 
 
Veiligheidsprotokolle is streng nagekom. Ofskoon 
die bywonende lidmate van agter ’n masker moes 
sing, was die samesang gedurende die og-
genderedienste onder leiding van Gideon Brits se 
bekwame orrelspel luid en hartlik. In die aand was 
dit heerlik om weer die orkesbegeleiding en 
samesang te ervaar. 
 
Ná so ’n lang afwesigheid, was dit werklik weer 
goed om vriende op die kerkterrein te kon groet en 
ervarings met mekaar te kon deel. As gemeente 
was ons in hierdie beperkende grendeltyd onge-
looflik bevoorreg om deurentyd deur ons leraars  
op ’n verskeidenheid van metodes geestelik be-
dien te word. Die leraars het op innoverende wyse 
baie ure se werk ingesit om dit moontlik te maak, 
en daar is uit talle oorde groot lof en dank hiervoor 
betuig. 

 
Die ervaring om 
weer saam te 
wees om as ge-
lowiges die 
Here te dien, 
vervul steeds ’n 
behoefte wat 
nie 
weggeredeneer 
kan word nie. 
Die Here het 
die mens as ’n 
sosiale wese 
geskep, wat nie 
tot sy volle reg 
kom deur alleen 
te wees nie.  
 

 

Redaksie Eredienste begin weer        

Mens raak honger vir weersien, gesprek, emo-
sie, gesiguitdrukking en respons, dit definieer 
menswees en is nie vervangbaar met tegnolo-
giese kommunikasie nie. 
 
Ofskoon die bywoningsgetalle nog laag is, is 
daar vertroue dat dit geleidelik sal styg. Die 
konsolidering in net een Sondagoggend-
erediens om 09:00 soos altyd vanaf 15 Novem-
ber 2020, behoort daartoe by te dra. 
 
Ons dink met verlange terug aan die lekker ge-
sels en kuier om ’n koppie koffie of tee ná die 
erediens en vertrou dat ook hierdie gebruik 
uiteindelik weer met verdere verligting van 
veiligheidsmaatreëls, plek sal kry. 

Bo: Ds. Heinrich Carstens behartig die eerste 
erediens na die Covid-regulasies gelig is. 

Bo: Kobus en Carien Liebenberg verwelkom die lidmate by 
die deure en maak seker hulle het bespreek. 

Onder: Lidmate woon weer eredienste na ‘n langtyd by. 
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 Dit was ’n groot verrassing toe verneem is dat 

NG Overkruin nieteenstaande vanjaar se 

moeilike omstandighede, op 21 September 2020 

met ’n Garageverkoping voortgaan. 
 

Rudi van Heerden en sy span getroue helpers 
wat jaar na jaar lang, moeisame ure in hierdie 
projek insit, was weer op hul pos. Wat dikwels uit 
die oog verloor word, is die baie ure se werk wat 
die Garageverkoping voorafgaan. Vir etlike weke 
is skenkings aangery en persoonlike aflewerings 
in besit geneem en gestoor. Dan kom die groot 
uitpak, pryse vasstel en opplak en in sinvolle sek-
sies uitstal. Selfs terwyl die Garageverkoping aan 
die gang is, kom daar oproepe deur van skenkers 
wat versoek dat items by hul huise opgelaai moet 
word. 
 

Hierdie jaar is weer waardevolle skenkings vir die 
verkoping ontvang. Onder andere, versamelstuk-
meubels, gereedskap, klerasie, ou-tipe tele-
visiestelle, kombuisware, skilderye, yskaste en 
braaiers. 
 

Die kliënte het volgens heersende nasionale 
reëls reeds vroegdag gemasker voor die hek 
aangetree, en ongeduldig gewag om toegang te 
kry en die beste kope te maak en te bestel. Help-
ers in die saal en op die terrein het hul hande be-
hoorlik vol gehad. Dit is opvallend hoe gewild die 
ou televisiestelle is. 
 

Elke jaar vind daar ook interessante gebeure 
plaas, soos die kliënt wat by die betaalpunt met 
’n duur skildery aankom, en daar is ’n vervangde 
R20-kaartjie daarop geplak. Gelukkig is die 
dames by die betaalpunt reeds oorsigtelik van die  

Redaksie 
Garageverkoping 2020 

waarde van items op die vloer ingelig, en die 
kliënt was nie suksesvol nie. 
 

Ongelukkig kon Rudi van Heerden weens die 
Covid-19-situasie, nie tydens ’n erediens ’n 
openbare aankondiging oor die opbrengs maak 
nie. Aldus die SMS-boodskap van Rudi, is die 
mooi bedrag van R118 964 ingevorder. In ’n tyd 
waarin die dankofferbydraes deur nie-bywoning 
van gesamentlike eredienste geknel is, is 
hierdie opbrengs ’n baie welkome inspuiting. As 
gemeentelede, wil ons hartlik dankie sê aan 
Rudi en sy hardwerkende span met hierdie 
lofwaardige poging. 

Bo en links: “Kopers” kan nie wag om te begin koop. 
Onder regs: Mina Rousseau en Marietjie van der  
Merwe staan slaggereed. 
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Grendeltyd by Soetdoring Aftree-oord was 
nogal vir menige inwoner ’n tyd van groot kom-
mer! Ons is veilig hier binne toegesluit. Maar 
wat van ons kinders en kleinkinders wat meer 
blootgestel is aan die virus? Sal hulle wat ver-
plig is om uit te gaan, veilig wees? 
 

Sommige kinders het hulle ouers kom haal so-
dat hulle self na hulle kon omsien, omdat geen 
besoeke hier toegelaat is nie. 
 

Van die kombuispersoneel het ook verkies om 
tuis by hulle gesinne te bly, en so die gevaar 
wat taxi’s en busse inhou, te vermy. So gebeur 
dit toe dat van ons “jonger en gesonde” in-
woners die kombuis moes behartig. Ons is in 
twee spanne verdeel – een span werk van 5:30 
tot 12-uur en die ander smiddae van 2 tot 4:30. 
Daar is inwoners van die sorgeenheid wat 
spesiale voedsel en buisvoeding kry en daar 
moet ook wegneemetes aan ander inwoners 
verskaf word. Onder leiding van ons voed-
selbestuurder het ons toe vir vyf weke die fort 
gehou, en besef hoe groot die verantwoorde-
likheid van die personeel is. Ons het ook me-
kaar beter leer ken. 
 

Daar is ook vir die inwoners deur middel van ’n 
snoepie voorsiening gemaak vir die noodsaak-
likste lewensmiddele, soos brood en melk, 
groente en vrugte en selfs sjokolade. 
 

Die grootste frustrasie was dat ons geen be-
soekers van buite kon ontvang nie. Verlange na 
kinders kon gelukkig met behulp van WattsApp-
video’s gestil word. Ongelukkig is baie inwoners 
nie so vaardig met selfone nie, en moes maar 
met telefoonoproepe volstaan. 
 

Ons kon gelukkig by mekaar kuier, mits ons net 
twee is en maskers dra. Maskers wat telkens 
tuis vergeet is! 
 

Ongelukkig kon party van die sorgeenheid se 
mense nie verstaan hoekom hulle kinders nie 
kom kuier nie. My buurman se een-en-negen-
tigste verjaardag is darem so stuk-stuk met die 
bure gevier. 
 

Stap was natuurlik ook net tot die Oord se 
grense beperk. 
 

Ons het ook ’n minimark gehou (met maskers 
natuurlik) om die gemoedere te lig en (op ’n af-
stand!) sosiaal te verkeer. 
 

Baie dankie vir die geestelike pad wat ons 
steeds met ons Gemeente stap. Dankie vir ons 
predikante se pragtige boodskappe wat ons  
 

Amarie Bosman 

Grendeltyd by Soetdoring Aftree-oord      

NG Overkruin se Garageverkopingspan het 
hierdie jaar ’n baie sinvolle stap gedoen om 
klere en skoeisel wat van vorige Garage-
verkopings oorgestaan het, gratis aan ver-
dienstelike organisasies te skenk. 
 

So kort voor die winter ingetree het, was 
hierdie welwillendheidsgebaar vir etlike nie-
winsgewende welsynsorganisasies ’n wel-
kome uitkoms wanneer die behoeftes juis 
hoogty vier. Aangesien hierdie items oor-
spronklik aan die Garageverkopingsprojek 
geskenk is met die oog op verkoping, was die 
klerasie en skoeisel van ’n goeie gehalte. 
 

Kliënte en pasiënte kom dikwels in ’n 
gehawende toestand by welsynsinstansies 
aan. ’n Skoon netjiese broek, hemp, baadjie 
of rok dra baie daartoe by om aan hierdie per-
sone weer ’n stukkie waardigheid terug te 
gee. Dit is veral belangrik wanneer persone 
uit diverse inkomstegroepe by ’n dienssen-
trum dieselfde lewensruimte moet deel. ’n 
Skenking uit ’n gemeentelid se oorvloed, 
maak inderdaad ’n groot verskil op onverwag-
te plekke. 

Noodleniging aan die 
gemeenskap   

gedurig bemoedig. Ons het opnuut die waarde 
van die moderne  tegnologie besef. 
 

Ons mis die 
“gemeenskap van 
ons medegelowig-
es” en sien uit daar-
na om weer saam 
kerk te hou en lek-
ker saam te sing. 
 

(Hierdie artikel is 
geskryf tydens 
Vlak 5 van die 
COVID-19-
inperkings.) 

Redaksie 
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Vanjaar se Kerssangdienste was in twee opsigte an-
ders as dié van die verlede. Eerstens, is die dienste 
geraak deur die omstandighede en streng regulasies 
voortspruitend uit die COVID-19-pandemie. 
Bywoning was beperk tot 250 persone per geleent-
heid; belangstellendes moes dus vooraf hul plek be-
spreek. Tweedens, was dit ’n historiese gebeurtenis. 
NG Overkruin en NG Wonderboom het vir die eerste 
keer die dienste gesamentlik aangebied en wel 
onder die vaandel Wonderkruin. Die leraars, kanto-
rye en jeugmusiekbedienings van beide gemeentes 
is aktief betrek. Die dienste is ook in albei kerkge-
boue aangebied – op 15 en 22 November by 
Overkruin en op 29 November by Wonderboom. 
 

Op 15 November het ds. Corné Randall en dr. Nelius 
Steyn die boodskap gebring. Hulle fokus was die lig 
en die lewe, gegrond op – onderskeidelik – Joh. 1:1-
5 en 9-16 en Kol. 1:15-20. God het deur Jesus 
Christus die lig en die lewe gebring. Selfs die duis-
ternis kon hierdie lig nie uitdoof nie. Ons moet dus 
lewe as mense van die lig. Dit is die boodskap van 
Kersfees. 
 

Overkruin se orrelis, Gideon Brits, het ’n besielende 
en verrykende program saamgestel – die COVID-19-
beperkinge en -onsekerheid en kort voorbereidings-
tyd ten spyt. Die gehoor is meegevoer deur die 
optredes van die kantory, die musiekbedienings-

groep, ’n tjello-ensemble en 
verskeie individuele kunste-
naars. Dan was daar ook die 
samesang – so agter die mask-
ers!  
 

En moenie van die asem-
rowende blommerangskikkings 
vergeet wat ’n feestelike toneel 
en atmosfeer geskep het nie.    
 

Die gehoor kon ’n wyle ontsnap 
van ’n moeilike en uitdagende 
2020 en sielevoedsel en ver-
kwikking kry vir wat nog mag 
voorlê.      

Redaksie Kerssangdienste 2020     
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Die Toewydingsreeks wat van 
19 tot 22 Januarie 2020 deur 
ds. Heinrich Carstens gelei is, 
het gefokus op ’n aantal cli-
chés (afgesaagde 
uitdrukkings). Sodanige 
uitdrukkings wat dikwels 
goedsmoeds as ’n opmerking 
aangebied word, kan skade 
aanrig.  
 

Die opmerking “Jy moet net 
reg bid”, is so ’n cliché. Dié 
een wat teenoor iemand in 
nood gemaak word wanneer 
hy teenoor iemand bely dat hy 
vra en nie kry nie, is van die 
mees ontmoedigendste. Dit 
ontketen onder andere, ge-
voelens van “nie goed genoeg 
nie”; “te swak geloof”; 
“onbevoegde talente”; en 
onwaardigheid”. 
 
Die vrae kom dan op: Waaroor 
en waarvoor bid ons? Glo ons, 
ons sal dit kry waarvoor ons 
vra? Jesus Christus en ook 
Jakobus sê: “Vra en jy sal kry.” 
Hoe werk dit dan en wat is die 
resep? Mense kan maklik 
kwalifiserende opmerkings 
opdiep wat nie naastenby by 
die kern van die saak uitkom 
nie. 
 
Die vraag is: Hoe lyk jou prent-
jie, jou persepsie van God as 
jy bid? Wat onthou moet word, 
is dat God nie in ons diens 
staan nie en dat sy arm nie 
gedraai kan word deur Hom te 
herinner aan watter verdienste 
ons het nie. Gebed verander 
nie God nie; dit verander my. 
 
Niks is daarmee verkeerd om 
met God te worstel in jou 
nederigheid en onbeholpen-
heid nie. Paulus worstel self,  

en God gee uiteindelik die ant-
woord: “My genade is vir jou 
genoeg”. Jesus Christus bid 
self by herhaling tot God om 
hierdie beker by Hom te laat 
verbygaan – en God staan dit 
in belang van ons almal, nie 
toe nie. Dikwels bid ons vir 
dinge wat nie vir ons goed is 
nie. 
 
Wat is gebed dan? Daar is 
geen towerresep nie. Dit is ’n 
heilige ruimte wat in ons ver-
houding en gesprek met God 
geskep word waarin God kan 
inkom. God praat en antwoord 
ons, maar nie altyd soos ons 
wil of hoor nie. Ons is geroepe 
om in verhouding met Jesus 
Christus te wees. Gebed is ’n 
antwoord op die Here in ons 
staat van ’n onrustige hart en 
behoefte tot ons rus vind in die 
Here se genade, versiendheid 
en liefdevolle versorging. Dit is 
’n nederige, openlike pleidooi 
voor God dat ons Hom in ons 
onbeholpenheid nodig het. Dit 
is ’n oopmaak voor God, en ’n 
ontslae raak van die dinge wat 
nie saak maak nie; dit is ’n 
onderneming om in diens van 
God te wees. Inderdaad ver-
ander gebed my – my gebed 
verander nie God nie. Om die 
beeld te gebruik van ’n pont 
wat na die land toe getrek 
word; nie die land na die pont 
toe nie, is die primêre doel.  

Ons is God se kinders; nie sy 
kliënte wat bedien moet word 
nie. Ons moet daarna streef 
om in ’n diep, opregte ver-
houding met God te leef, en 
moenie huiwer om alles aan 
God bekend te maak nie, ook 
ons begeertes en behoeftes. 

Jy moet nie reg bid nie – nee, 
net eerlik na God se stem 
luister. 

Juweelwaarhede uit die Toewydings-
reeks (slot) 

Redaksie 

 TER NAGEDAGTENIS     
 

  Daan Colesky     
03.11.1935 - 29.07.2020    

 
 Peet van Tonder  

18.07.1935 - 21.08.2020 
 

Chris Snyman  
10.04.1950 - 22.10.2020 

    
Vervolg: bl. 9 &10 

Bo: Ds. Heinrich Carstens het NG 
Overkruin se Toewydingsreeks vroeër 
in die jaar gelei. 



SENIORVOLWAS-
SENEBEDIENING: 

COVID-19 EN DAARNA 
 
Niemand was voorbereid op 2020 se Covid-19-
slagting op soveel fronte nie. Behalwe die 
ekonomie wat op almal ’n impak gehad het, 
was die ouerwordende mense van Suid-Afrika 
in ’n baie spesiale visier. Niemand betwyfel die 
noodsaaklikheid om weerlose persone te be-
skerm teen moontlike infeksie nie. Vir baie was 
dit broodnodig. Die gestereotipeerde inperkings 
op die wyer, ouerwordende, maar hoogs 
funkionerende gemeenskap het egter ’n baie 
hoë tol geëis. Internasionale navorsing voorsien 
groot skade aan die geestelike en fisieke 
welstand van baie ouerwordende persone. Dié 
nagevolge hou egter nie met Covid-19 verband 
nie, maar dit het het wel ’n inperkingsverband. 
 

Die vraag is wat ons as kerk en as gemeente 
positief, as mense van die Hoop, kan doen om 
die geestelike en algemene welstand van ouer-
wordende lidmate te bevorder. Dít kan selfs ’n 
opwindende pad wees. Ons Aksiekomitee van 
die Seniorvolwassenebediening is reeds besig 
om ernstig daaroor te besin. Ons sien met op-
gewondenheid daarna uit om verskeie dieper 
moontlikhede, veral binne die groter gemeen-
skap, te ondersoek en daaroor te besin. Die 
Christelike mondering van ’n ouerwordende 
persoon is reeds van onskatbare waarde in die 
soeke na betekenisvolle ouerword. Ons is men-
se van Hoop en werk vanuit die Hoop wat ons 
soms moeilike bestaan, transendeer. 
 

Dr. Petrus Moolman – Gerontologiese Pas-
toraat 
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Ten spyte van die pandemiebeperkings, het 
NG Overkruin deur middel van die innovasie 
van ons leraars belangrike geestelike versorg-
ing in stand gehou. So is daar ook tydens ’n 
virtuele erediensgeleentheid Nagmaal in 
gesinsverband gevier. 
 

Op Sondag 8 November 2020 was dit egter ’n 
geseënde ervaring en ’n groot voorreg om  
weer normaal Nagmaal tydens die oggend- en 
die aanddienste te kon vier. Om die voor-
geskrewe protokolle te handhaaf, was nie 
moeilik nie. Die kelkies wat reeds so lank in 
gebruik is, was ’n bykomstige hulpmiddel. 
 

Ds. Heinrich Carstens het tydens die og-
genderedienste as liturg opgetree. Hy het die 
preekreeks “Dissipels wat leef met speel-
ruimte“, afgesluit met die tema “En watter 
speelruimte is daar in jou bronne?” 
 

Hierdie preekreeks het gefokus op speel-
ruimtes in jou lewensbestaan waardeur – as 
dit reg aangewend word – die Here jou ten 
beste kan gebruik. Verskillende leraars het die 
volgende aspekte behandel: jou emosies; jou 
liggaam; jou denke; jou tyd.  
 

Wat die Nagmaal en jou bronne betref, het ds. 
Heinrich beklemtoon dat die “Ek” en “Myne” in 
ons ingesteldheid moet verdwyn. Dan sal ons 
ware geluk en vrede in ons lewensruimte 
ervaar, sodat ons bronne as ’n seën uit die 
hand van die Here erken kan word en die 
Here kan toelaat om ons as sy arms en bene 
op aarde betekenisvol en ten beste aan te 
wend. 
 

Met die bediening van die Nagmaal het die 
leraar die klem laat val op hierdie dankbaar-
heidsfees en die vertroue wat ons deur Jesus 
Christus kan hê dat Hy ons op die regte ware-
lewe-pad sal lei wat Hy vir ons almal behoef. 
 

Die aanddiens se Nagmaalviering het gepaard 
gegaan met lofsang en aanbidding, met ds. 
Corné Randall as liturg. Die samesang was 
onder leiding van die Wonderkruin-orkes met 
Jacques Mouton as leier. Ds. Randall, dr. Ne-
lius Steyn en proponent Elané Sassenberg 
was deel van die orkes. 
 

 

Redaksie 

Nagmaalviering onder COVID-19-
omstandighede 

Ds. Randall het in sy gebed die Here gedank 
vir ons sekerheid dat die Here by ons teen-
woordig is. Hy het ook bely dat dit ’n groot 
voorreg is om as gelowiges saam Nagmaal te 
kon vier, want die gebeure en inperkings het 
ons darvan bewus gemaak dat dit nie as so 
vanselfsprekend aanvaar kan word nie. 
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Ook NG Overkruin se hulpaksie het vinnig in-
geskop. Die Uitreikgroep-werkers en Anél en 
dr. Koos Conradie het voor gevat om veral 
kosvoorrade wat geskenk is, by versamel-
punte te kry. ’n Opmerking is gehoor dat dit ’n 
aangrypende ervaring was om die gebeure 
waar te neem tydens die finale vertrek van die 
voorrade. 
 

Die spontane oop hande en harte van mense 
in meelewing met die nood van die 
geaffekteerde boere, was prysenswaardig. 

 

Die boeregemeenskap van die Wes-Vrystaat 
(Hertzogville, Boshof, Hoopstad, Dealesville en 
Bultfontein) het gedurende Oktober 2020 ver-
woestende veldbrande beleef. Hierdie brande het 
ook na dele van die Noord-Kaap versprei. Duisende 
hektaar weiding, honderde stuks vee, wild en talle 
huise en buitegeboue het in die slag gebly. Baie 
boere het alles verloor – diere, woonhuise, geboue, 
voertuie, trekkers en implemente. 
 

Hierdie brande het landwyd skokgolwe veroorsaak 
toe die beeldsendings die realiteit van verwoesting, 
verbrande diere, en verwese boeregesigte in 
gerieflike stedelike sitkamers ingedra het. Die na-
tuurlike reaksie was: “Wat nog gaan 2020 oplewer?” 
 

Verrassend was die empatie en positiewe hulpaksies 
van gemeenskappe oral in Suid-Afrika. Vuurslaners 
het hulp gaan aanbied, gemeenskappe het 
noodvoorrade begin versamel en gelowiges het in 
gebed verenig.  

 

Redaksie 

Vrystaatbrande – NG Overkruin se 

hulpaksie    

Bo: Foto’s en noodkrete soos dié het op sosiale media die rondte gedoen. 

Bo: Vragmotors word gelaai by  
Solidariteit in Centurion. 

Links: NG Overkruin 
se lidmate maak 
hulle harte en 
beursies oop . ‘n Saal 
vol kos en ander be-
nodigdhede is af-
gelewer en ‘n bedrag 
van R16 100 is  oor-
betaal. 
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Parkeerterrein word opgeknap 

 

Vroegoggend op 26 Oktober 2020 blaas Rudi van Heerden 
en Piet Swanepoel elke blaartjie op die kerkterrein weg – nie 
’n maklike taak met al die bome en blare wat voort-durend 
val nie. Agterna kom die voertuig en span werkers aan wat 
die teerblad van die hele parkeerarea weer verseël. 
 

In 2019 is ’n projek van stapel gestuur om die barste op die 
teerblad toe te maak, om veral waterindringing en verwering  
te voorkom. Dit was ’n ewe groot operasie met sukses. Maar 
elke barsie wat 
oorgebly het en dié wat 

moontlik nuut ontwikkel 
het, het die potensiaal 

om uiteindelik groot verwering te bewerkstellig. Daar is gevolglik 
besluit om die teerblad geheel en al te verseël. Gelukkig het ’n 
donateur na vore getree en die hele verseëlingsprojek geborg. 
 

Die Eiendomskommisie is tans besig met die beplanning en 
uitvoering van ’n projek vir die aanbring van nuwe uitgemerkte 
parkeerruimtes. Binnekort sal parkering weer op ’n geordende 
struktuur kan plaasvind – anders as die parkering by ’n 
plaasopstal! 
 

 

Redaksie 

Bo: Rudi van Heerden en Piet Swanepoel 
besig om die parkeerterrein voor te berei. 

Bo: ‘n Span werkers hard aan die werk met 
die opknapping van die parkeerterrein. 

Bo: Jaap Struwig 
09.05.1947 - 08.10.2020 

Bo: Wilna Visser 
29.04.1928 - 16.07.2020 

Bo: Peggy Visagie 
16.03.1947 - 29.09.2020 

Bo: Marietjie Grobbelaar 
28.09.1942 - 05.08.2020 

Regs: Mike Cloete 
31.03.1939 - 25.10.2020

Links: Maryna Strauss 
28.10.1935 - 10.09.2020
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Bo: Doris Coetzer 
21.05.1934 - 25.10.2020 

Bo: Maxi Maré 
21.09.1952 - 12.11.2020 

Bo: Jan Vos 
11.12.1942 - 22.11.2020 
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Redaksie 

JKJA-kinders besoek Soet-
doring Aftree-oord 

Die afsluiting van die JKJA-kinders se program vir 
die eerste kwartaal het op 15 Maart 2020 by Soetdor-
ing Aftree-oord plaasgevind. 
 

Dr. Nelius Steyn van NG Wonderboom het die diens 
gelei. Sy boodskap was gebaseer op Joh.4:7, met die 
klem op God se keuse om met liefde te hanteer. God 
se liefde is onvoorwaardelike aanvaarding van ons as 
mense; net soos ons is met al ons tekortkominge. As 
God vergewe, is dit so goed soos asof dit nooit 
gebeur het nie. Hy herinner ons ook nie kort-kort aan 
dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Jesus Christus 
het reeds ons straf aan die kruis kom dra. Maar baie 
belangrik is dat God ons ook aan mekaar gee om me-
kaar lief te hê. 
 

Met hierdie kuier kon die kinders prakties ervaar wat 
liefdebetoning aan mekaar beteken. Hulle het die  
senior volwassenes se dag opgevrolik en ’n be-
tekenisvolle verskil gemaak. Onder leiding van dr. Ne-
lius se kitaarspel, het hulle ook vir die aanwesiges die 
lied My God is so groot opgevoer en geskenkies 
uitgedeel. 
 

’n Aftree-oord kan ’n eensame plek word as jy nie van 
tyd tot tyd kinderstemme en die energie van die jeug 
prakties ervaar nie. Vir die kinders was hierdie 
geleentheid ook ’n baie waardevolle praktiese erva-
ring wat omgee en liefdebetoning opvoedkundig in-
geskerp het. 

Ons jeugleier,     
Elané Sassenberg, 
gelegitimeer   

Redaksie 
Elané Sassenberg doen geruime tyd al, ter-
wyl sy in die laaste fases van haar teolo-
giese studies besig was, diens as jeugleier 
in die NG Gemeente Overkruin. Op 12 No-
vember is Elané ná voldoening aan al die 
opleidingsvereistes, formeel gelegitimeer. 
Sy het dus nou proponentstatus verwerf. 
 
Tydens die oggenderediens van 15 Novem-
ber 2020, het dr. Petrus Moolman wat as 
liturg opgetree het, Elané namens die ge-
meente gelukgewens en haar die Here se 
seën op ’n bedieningspad in God se diens, 
toegebid. Die gemeente het haar hierop 
spontaan die Here se seën toegesing. 
 
Vir enige student in teologie is dit ’n 
moeilike lang pad van toegewyde akade-
miese en praktiese opleiding. Die 
suksesvolle voltooiing is ’n mylpaal wat nie 
sonder volharding bereik word nie. 
 
Ons bede is dat prop. Sassenberg in haar 
nuwe staat van beroepbaarheid suksesvol 
sal wees en dat sy haar baie talente vrug-
baar en diensbaar in ’n bedieningstand-
plaas sal kan gebruik. 

Onder: Dr. Moolman doen namens 
die gemeente ‘n gebed vir Elané. 

Bo: Kinders kuier heerlik tussen ons ouer lidmate 
en dr. Nelius Steyn van NG Wonderboom. 



Dina Cronjé 
Stories vir ÁL Jesus se kinders 

KOER- KOER TEL TOT TIEN  
Voorwoord: 
Hoërskoolkinders, jong verliefdes en getroudes wat so koer-koer saam inkopies doen. 
 So staan ek en my skoonseun in Junie in Jet. Ons begin met ’n hoogs verliefde matriek-jongman gesels. Hy be-
taal solank sy beoogde wyfie se inkope, terwyl sy oorhardloop na Tekkie Town. 
 Niks so wonderlik soos die liefde nie. Nie leerwerk, eksamens en ’n moontlik afgestelde matriekafskeid demp 
sy liefde nie. Die lewe is ’n lied. 
 So stilweg wonder ek: “Wat sal sy of haar eerste verskoning wees om nie meer saam winkels toe te pollevink 
nie?” 
 Mens hoor die snaaksste verskonings. En soos die mensdom is, staaltjies wat mens laat skaterlag. 
 Tannie Dien vertel: 

*** 
 Laat ek net eers agtergrond gee. 
 My wederhelf, Chris, het ’n paar jaar voor die insident, twee nekoperasies gehad, wat hom met min beweging 
in sy nek gelaat het. 
 Ek weer, ’n operasie in my regteroog. My oog nog toegeplak. 
 Op ’n dag vertel my kruidenierslysie my dis tyd vir dapper wees. 
 “Chris, ons moet Pick ’n Pay toe,” roep ek. 
 “Watter Pick ’n Pay?”, vra hy. 
 Ek beduie in ’n rigting. Hy kyk my met vraagtekens aan. 
 “Daar’s nie ’n Pick ’n Pay nie,” laat hy hoor. 
 Ek probeer weer. Nou spreek sy gesig van pure onbegrip. 
 Moedeloos sê ek: “Enige Pick ’n Pay sal reg wees.” 
 Uiteindelik is ons op pad. 
 Ons vorder mooi tot by die eerste stopstraat. Chris vat die stuurwiel stewig vas en draai sy skouers dwars om 
regs in die pad af te kyk. 
 “Hoe lyk dit aan jou kant?”, vra hy. 
 Met ’n toegeplakte oog en geen bril nie, mik-mik ek in die pad af. Nee, kan nie sien nie. Maar wag, motors het 
mos remme. "Ry maar", sê ek. 
 Ja, ja. Onverantwoordelik. Ek weet. Genadiglik kom ons veilig by ons bestemming aan. 
 Chris kry ’n waentjie. Sonder bril kan ek nie juis lees nie, en pak maar raai-raai alles in die waentjie. 
 Hy loop soos ’n trapsuutjie. 
 My geduldmeter is byna op toe ek eenkeer omdraai, met arms vol  
kruideniersware, en raai wat! Chris en waentjie is skoonveld! 
 Ek loop terug na die vorige ry. Sowaar. Daar staan Trapsuutjie  
die pryse van elke pakkie lekkers en sjokolade en bekyk. 
 Ek tel tot tien, en gaan aan met my inkopies. 
 Die volgende stop is die groentewinkel. Nóu wil ek klaarkry! 
 Chris bekyk en ruik en voel aan alles voordat dit in die waentjie  
beland. Trapsuutjie se Moses. 
 ’n Groot behoefte aan ’n kalmerende glasie wyn ontstaan. 
 “Nee, inkopies saam doen, is nie meer so eenvoudig nie,”  
het ek gedink. 
 Helaas, vandag is die inkopie-insident deel van my goeie  
herinnerings. 

 *** 
Naskrif: Nou wonder ek, kan mens dalk koer-koer tel tot tien? 
 Kersfees lê voor, mense! 
 Ons kan dit ’n tydperk met wonderlike herinnerings maak. 
 Of ’n bitter smaak van “net-nog-’n-Kersfees” gee. 
 Efesiërs 4:2: “Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, en  
verdra mekaar in liefde.” 
 Die woord liefde word nie verniet in dieselfde sin as geduldig gebruik nie.  
 Soos God, liefdevol en geduldig. 
 Geseënde Christusfees aan almal. 
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