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Te midde van ’n uitdagende jaar met COVID-19 as 
die bepalende faktor, het die NG Gemeente 
Overkruin op 28 Maart 2021 formeel afskeid 
geneem van ds. Heinrich en Jeanne Marié Cars-
tens. Ds. Heinrich het ’n lang skof van 15 vrugbare 
jare by NG Overkruin diens gedoen en op 31 Maart 
2021 in sy nuwe gemeente Port Elizabeth-Lorraine 
diens aanvaar. 
 

Na ds. Heinrich se afskeidspreek, het prop. Elané 
Sassenberg as sermoniemeester opgetree en ds. 
Paul Grobler genooi om namens die 113 ge-
meentes van die Noordelike Sinode ’n boodskap te 
bring. Ds. Grobler het aan ds. Heinrich en Jeanne 
Marié dank oorgedra vir hul verrykende diens in die 
familie van die gemeentes. Met die wete dat God 
self besluit waar Hy hulle wil gebruik, word hulle 
seën en voorspoed toegebid. 
 

Dr. Nelius Steyn het namens die Ring van Wonder-
boom daarop gewys dat dit ’n voorreg was om ds. 
Heinrich as ringskollega te hê. Diep spore is getrap 
en sy vaardighede en kundigheid is ruim benut. As 
afskeidsboodskap het dr. Steyn 1 Kor.2: 2 aange-
haal: “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks 
anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, 
en wel oor Hom as die gekruisigde.” Dr. Steyn het 
die egpaar in hierdie nuwe fase van hul lewe ’n 
veilige tuiste en beste wense toegewens en 
verseker dat ons harte en liefde saam met hulle sal 
gaan en dat hulle weereens die naam van Jesus 
ryklik sal uitdra. 
 

Dr. Petrus Moolman het per elektroniese skakel ’n 
boodskap oorgedra. Hy het daarop gewys dat ds. 
Heinrich met sy bestuurs- en administratiewe en 
ander mens-vaardighede ’n baie groot bydrae 
gelewer het as lid van die leraarspan, die Gemeen-
teraad, administratiewe personeel en ook onder 
kollegas in die Ring van Wonderboom. Hy het ook 
gesê ons beleef interessante tye en die Heilige 
Gees is deurentyd met ons op pad, en die vertroue 
uitgespreek dat ons God se opgedateerde plan 
duidelik sal hoor en uitvoer. 
 

Ds. Corné Randall het die egpaar sterkte en seën 
op die pad vorentoe toegewens En gesê: “Dit is ’n 
pad vol nuwe name en gesigte; mag julle die stem 
van die Here op hierdie opwindende nuwe pad 
duidelik hoor en geniet.” 

Redaksie AFSKEID VAN DS. HEINRICH CARSTENS 

Namens die gemeentelede, het Craig Green sy 
dank en waardering uitgespreek vir die 15 jaar 
van onbaatsugtige, toegewyde diens aan die 
gemeente. Hy het gesê daar is soveel om te 
onthou. Ds. Heinrich se buitengewone begaafd-
heid om mense by die naam te onthou en hul 
omstandighede te ken, preke wat groot indruk 
gemaak het, Bybelstudiegroepe, begeleiding 
van kinders ter voorbereiding van belydenisaf-
legging en die positiewe invloed en impak op 
die jongmense, sy vermoë om grense te 
verskuif soos bewys deur die innoverende  

Bo: Ds. Heinrich Carstens lewer sy afskeids-
preek. 

Links: Craig 
Green wens die 
Carstens-gesin 
alles van die 
beste toe vir die 
toekoms. 
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 Proponent Elané Sassenberg is op 6 Junie 2021 
bevestig as NG Overkruin se eerste vroueleraar. 
Die geleentheid was 'n besondere hoogtepunt in 
haar en haar familie se lewe en vir NG Overkruin. 
Haar pa, dr. Nelius Steyn van Wonderboomge-
meente, het gesê dit was vir hulle as ouers 'n 
onbeskryflike genade om die geleentheid te kon 
beleef. 
 
Eers is die formulier vir die bevesting voorgelees. 
Hierdie formulier vorm die grondslag van haar 
pligtestaat. Dit is: Woordverkondiging; gebede; 
die bediening van die sakramente (byvoorbeeld 
die doop en Nagmaal); die begeleiding van die 
jongmense in hulle geloofsvorming; om leiding te 
neem in die Gemeente saam met die Gemeen-
teraad; en die pastorale versorging van alle ge-
meentelede. 
 
Prop. Sassenberg is ook gevra om die 
gebedskers aan te steek en haar hand in die wa-
ter in die doopvont te steek. 
 
Daarna is sy – knielend - met handoplegging 
bevestig deur haar pa, dr. Nelius Steyn van Won-
derboomgemeente, en ds. Corné Randall, dr. 
Petrus Moolman van Overkruingemeente asook 
die gelegitimeerde predikante wat teenwoordig 
was. Haar ma, Elise Steyn, het die toga 
omgehang. 

Redaksie 

NG OVERKRUIN SE 
EERSTE VROUE-

LERAAR 

stap met die skepping van Koffiekuiers in die 
Covid-19-grendeltyd en die daaglikse 
deurvoering daarvan oor so ’n lang tydperk, 
die intieme doop- en huweliksbevestigings en 
die troos en ondersteuning in moeilike en 
hartseer tye. 
 
Hierna het ds. Corné Randall die Akte van  
Demissie namens die Gemeenteraad aan ds. 
Heinrich oorhandig. Hy het gesê al is dit ’n 
stukkie papier, gaan dit gepaard met ’n opreg-
te dank vir die diep spore wat hy in NG Over-
kruin getrap het. 
 

Joey Schutte het geskenke aan die ver-
trekkende leraarspaar oorhandig en baie 
dankie gesê vir wat hulle vir die gemeente be-
teken het. ’n Boekie met kort boodskappe van 
individuele gemeentelede is as aandenking 
oorhandig. Lida Serfontein het ook briefies wat 
deur die JKJA-kinders geskryf is, oorhandig. 
 

Ds. Heinrich het hierna aan die woord gekom 
en sy en Jeanne Marié se dank oorgedra vir 
die lang pad wat met die gemeente saamge-
loop is en vir die tuiste wat vir hulle as gesin 
van die begin af geskep is. “Daar was mooi en 
moeilike tye, maar deurentyd was die ge-
meentelede met ons saam.” Jeanne Marié het 
gesê dat daar saam aan ’n lewenstorie geskryf 
kon word. Ds. Heinrich het hierop ’n 
seëngebed oor die gemeente gebid. 
 

Die verrigtinge is afgesluit met solosang deur 
San-Mari Booyse met die lied, “Here God van 
Liefde.” 

AFSKEID VAN DS. HEINRICH CARSTENS 
Vervolg 

Bo: Seënwense word oor Elané uitgespreek. 

Bo: Ds. Corné Randall oorhandig die Akte van  
Demissie aan ds. Heinrich Carstens. 
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Vir die agt jongmense wat op 9 Mei 2021 be-
lydenis van geloof afgelê het, sal dit ’n geleen-
theid wees wat altyd in hul geheue geëts sal bly. 
Hierdie groep moes onder uitdagende Covid-19-
omstandighede, onder leiding van dr. Nelius 
Steyn en prop. Elané Sassenberg, deurdruk om 
by hierdie spesiale geleentheid uit te kom. 
 

Kort nadat die Belydenisklas in 2020 met hul fina-
le afronding afgeskop het, het die Covid-19- gren-
deltyd ingetree. Saamwees en saam groei op 
hierdie belangrike deel van hul geloofspad is on-
voorsiens onderbreek. Daar is aanlyn met die 
onderrigskedule volgehou en gelukkig kon daar 
met verligting van grendeltydbeperkings in die 
pylvakfase, ingehaal word. Die gebruiklike be-
lydenisgroepkamp waarna belydenisafleggers 
altyd uitsien, moes ook aangepas word. Die im-
provisering van ’n regte kamp op die kerkterrein 
van NG Wonderboom oor die naweek van 7 en 8 
Mei 2021, het daarvoor opgemaak. 
 

Dr. Nelius Steyn wat die aanderediens by NG 
Overkruin gelei het, het die Woord verkondig uit 1 
Petrus 4, met vers 15 as fokuspunt. Sy tema was: 
“Is jy gereed”? Dr. Steyn het die lewenspad van 
elke mens vergelyk met ’n model wat uit ’n groot 
verskeidenheid stukkies gebou moet word en 
waarvan die skriftelike aanwysings dikwels on-
verstaanbaar is. Van die doopvont waar ouers en 
die geloofsgemeenskap die verantwoordelikheid 
neem, tot by hierdie geleentheid waar die stokkie 
van verantwoordelikheid persoonlik aan die be-
lydenisaflegger oorgegee word, is reeds ’n groot 
verskeidenheid insette soos modelbou-stukkies in 
’n eenheid in die jongmense se lewenspad inge-
bou. Ouers en die gemeenskap moet egter steeds 
aktief gereed bly om saam met hierdie jongmense 
die wedloop van die lewe te hardloop. Dit is en bly 
’n wedloop wat begin by geloof in God. Omdat Hy 
vir my gesterf het en die Heilge Gees in my woon, 
hardloop ek die wedloop van die lewe, met waar-
neembare vreugde en blydskap, altyd gereed om 
oor die hoop in my lewe te getuig, gereed om te 
sterf, te bemoedig, te troos, te dien en te groei. 
Met of sonder woorde, moet my lewe daarvan 

getuig dat Jesus my lief het en ook vergewe het. 
 

Prop. Elané Sassenberg het die verigtinge verder 
hanteer waartydens die agt jongmense wat doop-
lidmate van óf NG Wonderboom óf NG Overkruin 
is, persoonlik hul belydenis van geloof afgelê en 
dit onderteken het. Die geloofsgemeenskap van 
NG Wonderboom en NG Overkruin wens hiermee 
vir Juan Bouwer; Anenelle Burger; Ruhan Claas-
sen; Luan Davel; Jana Gerber; Shirene Gernandt; 
Jaco Mostert en Christiaan Riekert en hul ouers 
hartlik geluk en bid hulle die keur van God se 
seën toe op hul geloofs- en lewenspad. 

Redaksie 

Belydenisaflegging 2021 

Na die sing van Die Onse Vader is ds. Sassen-
berg verwelkom – namens die Gemeenteraad 
deur Lida Serfontein, namens die Noordelike 
Sinode deur ds. Paul Grobler en namens die 
leraarspan en personeel deur dr. Petrus Mool-
man.  
 
Gelukwensing is ook uitgespreek deur ds. 
Corné Botha van NG Magalieskruin en haar 
vriendin, ds. Nola Malan van Durban-Oos. 
 
Daarna het ds. Sassenberg op die kansel 
geklim en die boodskap gebring. Die tema was: 
Net God is die Koning van die Koninkryk. Die 
teksvers was: 1 Samuel 8:4-11. 
 
In die tyd van Samuel wou die volk Israel ook 
'n aardse koning hê soos die volke rondom 
hulle – en nie meer 'n teokrasie nie. Toe die 
volk daarop aandring, gee God toe, maar met 
die waarskuwing dat alles dan vir en om die 
koning se mag sal gaan. God bly egter die 
Koning. Sy kruisiging en opstanding het Hom in 
staat gestel om altyd by ons te wees. Ons moet 
Hom net toelaat om ons hart en lewe te be-
heer. 
 
Elané Sassenberg was drie jaar lank NG 
Overkruin se jeugwerker. In 2020 het sy ook 
haar praktiese jaar hier gedoen. 
     

NG OVERKRUIN SE EERSTE 
VROUELERAAR 

Vervolg 

Bo: Elané bedien haar eerste Nagmaal as volwaardige 
predikant. 
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Louw Smit, ons skriba en gemeentebestuurder, tree af    

Na sewentien jaar as skriba van NG Overkruin, 
het Louw Smit aan die einde van Junie 2021 uit 
diens getree. Inderdaad was hierdie lang 
dienstermyn ’n loopbaan op sigself. Tydens die 
oggenderediens van 4 Julie 2021, onder leiding 
van ds. Elané Sassenberg, is daar van Louw en 
Annette, sy eggenote, afskeid geneem. 
 

Louw en Annette het 24 jaar gelede in 1997, lid-
mate van NG Overkruin geword. Sedert 1998 – vir 
23 jaar –  is hy lid van die Kerkraad, nou die Ge-
meenteraad, en sedert 2004 – vir die afgelope 17 
jaar – is hy die skriba van die Gemeente. Sedert 
2016 – vir die afgelope 5 jaar – het hy ook die 
bykomstige taak van gemeentebestuurder op sy 
skouers geneem. Gedurende hierdie periode het 
hy die agendas en notules van 201 vergaderings 
hanteer. 
 

Afskeidsboodskappe is namens die personeel, die 
Gemeenteraad en gemeentelede, en die leraars 
oorgedra. 
 

Ds. Corné Randall het die boodskappe van Lara 
van der Linde en Retief Hitchcock voorgedra. La-
ra het namens die personeel, Louw beskryf as die 
statige, kalm en besadigde persoon wat altyd met 
sagte stem en kyk en opregtheid kommunikeer. 
Sy vermoë om met sy uitstekende geheue in-
ligting uit die verre verlede op te spoor en ’n prob-
leem op te los, was indrukwekkend. Op soveel 
terreine was hy die waardige gesig van die Ge-
meente – en groot dank is aan hom verskuldig. 
 

Retief Hitchcock se boodskap namens die Ge-
meenteraad en gemeentelede, het aan die Vader 
erkenning gegee vir Louw se talente wat aan NG 
Overkruin beskikbaar was. Hy beskryf Louw as ’n 
man met ’n buitengewone vermoë en vaardigheid 
om met respek en waardigheid probleme op te 
los. Sy goeie geheue was ’n groot bate in die be-
dryf van die Gemeente. Met sy standvastige, 
Godsvresende geaardheid en gebalanseerde 
menswees en liefde vir die natuur en mense, stel 
hy ’n mooi voorbeeld. Retief het ook dank oorge-
dra aan Annette wat met ’n hart van passie, 
ondersteuning aan Louw gebied het. Hy het Num. 

as afskeidsboodskap voorgehou en hom bedank 
vir al die werk in die Bestuurs- en Gemeenteraad 
en hulle as egpaar toegewens dat liefde en goeie 
gesondheid hulle op hul pad vorentoe sal verge-
sel. 
 

In sy repliek, het Louw gesê dat hy aan die einde 
van ’n lang pad gekom het wat nie herhaal kan 
word nie. Daar is baie herinneringe  
diep weggebêre in die skatkamers van sy siel.  
 

Vir 17 jaar was hy deel van die besluite in die 
binnekring van die Gemeente. In hierdie tyd het 
hy met 12 van die 15 leraars van die Gemeente 
saamgewerk. In die eerste plek dank hy ons  
hemelse Vader vir die krag en genade en 
verstand aan hom vergun om die taak te kon ver-
rig en voltooi. Dit was ’n voorreg om ’n bydrae te 
kon maak. Dank is ook betuig vir die gebede, 
lojaliteit en ondersteuning wat hy van die gemeen-
telede, die personeel en leraars ontvang het. 
Louw het ook Annette bedank vir haar tyd, 
geduld, ondersteuning en begrip tydens al die tyd 
wat sy alleen by die huis moes deurbring. 
 

 Louw het afgesluit met ’n verwerking van ’n gedig 
van Gideon Vermeulen: “Herinneringe-skatkamer 
van my siel”. Louw het gesê hy kan terugkyk en 
erkenning gee aan hoe NG Overkruin hom verryk 
het. Daar is herinneringe van die goeie en die 
slegte, maar die slegte vergaan – en hy is onein-
dig bly vir die tyd aan hom gegun om te kon dien. 
 

Namens die leraars het ds. Corné Randall mel-
ding gemaak van Louw se goeie geheue, 
sorgvuldigheid, administratiewe en bestuursvaar-
digheid en in besonder sy indiepte kennis van die 
Kerkorde wat leraars op hul tone kon hou. Die 
aantal agendas en notules is nie naastenby ’n  
weergawe van die tyd en deeglikheid waarmee 
Louw sy taak benader het nie. Elke vergadering is 
per bandopname oopgeneem en hy het dus elke 
vergadering nog ’n keer moes deurluister om 
seker te maak dat elke bespreking en besluit dee-
glik verwoord kon word. Louw se aanbod om 
steeds bystand te bied waar dit nodig geag word, 
word waardeer. 

 

’n Eetbare geskenk is aan 
Louw en ’n blommeruiker 
aan Annette oorhandig. 

Redaksie 

Links: Di. Corné Randall 
en Elané Sassenberg 
spreek die seën oor 
Louw en Annette Smit uit 
tydens Louw se afskeids-
diens. 



Redaksie 

NG Overkruin se ystervrou 
oorhandig sleutels 

Redaksie 
Vir driekwart 
van NG 
Overkruin se 43 
jaar van 
bestaan, het die 
taak van koster 
op Joey Schutte 
se skouers 
gerus. Na 31 
jaar diens, ’n 
loopbaan op sy 
eie, het Joey die 
sleutels op 31 
Julie 2021 oor-
handig, en vir ’n 

welverdiende rusperiode uitgetree. 
 

Joey sal altyd onthou word vir haar vinnige seker 
stappie, ’n bondel sleutels in die hand, duidelik 
doelgerig met ’n missie in gedagte, altyd voortydig 
op haar pos om seker te maak dat daar vir enige 
onvoorsienigheid ’n plan B sal wees. Deeglike be-
planning en doelwitbereiking was nooit vir haar 
onderhandelbaar nie. 
 

Tydends die oggenderediens op 25 Julie 2021 is 
daar van Joey en haar eggenoot Chris Schutte, 
formeel afskeid geneem. ’n Afskeidswoord uit ver-
skillende oorde, onder andere met die fokus op hoe 
sy onthou sal word, is aan haar oorgedra. 
 

Spesiale voordragte is gelewer namens die Ge-
meenteraad, die personeelgroep, die Gasvry-
heidsgroepdames, die leraarspan en die koor. Al 
die lofbetuigings kan nie genoeg reg laat geskied 
aan die waardering, dank en bewondering wat 
nagehou word oor die prysenswaardige rol wat Jo-
ey oor haar lang dienstydperk in die Gemeente ver-
vul het nie. Kortweg, Joey was geen stereotipe 
koster nie, sy het op all terreine van die gemeente 
se aktiwiteite diep spore getrap. Vir die beste 
samevatting van eienskappe en rolle wat sy vervul 
het, is Spreuke 31:10-31 die beste beskrywing, 
want Joey pas nommer pas daarin. Die woorde 
liefde, sorgsaamheid, deugsaamheid, knapheid, 
wysheid en hardwerkendheid val onder andere op 
as beskrywende karaktertrekke van Joey as uit-
tredende koster van NG Overkruin. 
 

In haar antwoord, het Joey die Here gedank vir die 
voorreg wat sy gehad het om hier te kon werk, die 
mooi herinneringe van samewerking met etlike le-
raars en personeel en haar eggenoot Chris, vir al sy 
ondersteuning en hulp met spesiale take. Joey het 
Ps. 16 aangehaal: “Here, U is my lewe.” 
 

Ten laaste het dr. Petrus Moolman haar die Here se 
seën toegebid. 

Weens COVID-19-omstandighede kon daar nie 
vir ds. Heinrich en Jeanne Marié ’n groot af-
skeidsgeleentheid gereël word waarby die hele 
gemeente betrek kon word nie. Nietemin kon 
150 persone wel die geleentheid by Montanelli’s 
Restaurant bywoon. 

In sy boodskap namens die teenwoordige ge-
meentelede het Hein Schuld verwys na die diep 
spore wat ds. Heinrich in sy 15 jaar as leraar in 
die gemeente getrap het. Daar is onder andere 
’n pragtige nalatenskap van herinneringe aan 
die doopgeleenthede wat hy met soveel deernis 
en passie waargeneem het. In hierdie tyd het hy 
ook voor etlike moeilike uitdagings te staan 
gekom en homself met bekwame geestelike lei-
erskap onderskei. 

Ds. Heinrich het in sy antwoord dank 
uitgespreek dat hy en Jeanne Marié en hul twee 
kinders soveel liefde en ondersteuning in die 
gemeente kon geniet. Die gemeente het ’n groot 
bydrae gelewer om hul kinders in te burger. Vir 
die jare van ondersteuning deur Jeanne Marié 
het hy die hoogste dank en waardering 
uitspreek. Hy is dankbaar dat hy ’n pad saam 
met soveel gemeentelede en kinders kon loop. 
Sy aanvaarding van die beroep na Port Eliza-
beth-Lorraine bied ’n nuwe veld van bediening 
en hy is dankbaar dat hy kan vertrou op die 
voorbidding van die gemeentelede in hierdie 
verband. 

Ds Heinrich en Jeanne Marié kon teen die einde 
van die aand ’n kuiertjie by elke tafel inpas. 

Afskeidsgeselligheid vir ds. 
Heinrich en Jeanne Marié 

Carstens  

Bo: Hein Schuld wens ds. Heinrich Carstens en 
Jeanne Marie sterkte toe met hulle toekoms. 
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Die Pinksterreeksdienste is vanjaar deur dr. Thinus 
van Staden van die Nederduits Hervormde Ge-
meente Montana aangebied. Video-opnames van 
die boodskappe is in die verskillende gemeentes 
vertoon. So kon die Covid-19-beperking van by-
woningsgetalle te bowe gekom word. 

Dr. Van Staden se tema was: “Die hemel oopge-
skeur, Pinkster met Markus”. Aldus dr. Van Staden, 
onderskei Markus homself as ’n meesterverteller, 
met elke woord wat ’n belofte en simboliek inhou. 
Dit is die evangelie gevul met baie betekenis en ’n 
verhaal wat baie vinnig beweeg. In Mark. 1: 1-11 
vertel Markus van Jesus se doop by die Jordaan-
rivier. Die hemel skeur oop en die Heilige Gees daal 
soos ’n duif op Jesus neer. Dit is ’n grootse oomblik. 

Redaksie 
Lydensweek en Opstandingsondag 

Pinksterreeksdienste 

Die Lydensweekreeks is van 29 Maart tot Opstandingsondag 4 April 2021 aangebied. Ds. Corné 

Randall en dr. Petrus Moolman het die volgende aktuele temas hanteer: 

• Liefde, geregtigheid en versoening is moeilike onderwerpe. Dit het ook eie politieke ver-

tolkings en impakte. Kyk ons na die Bybel, dan is versoening die kernrede waarom Christus 

na die wêreld toe gekom het. Christus het die wêreld met Homself versoen, om sodoende 

deur God vrygespreek te word. Jy kan nie versoening gaan lewe as jy dit nie self aanvaar nie. 

Elke sondaarmens het behoefte aan versoening, want versoening bring vrede. Ons missie is 

dan om versoening te gaan bedien. 

• Geloofslyding bring mee dat genade nooit goedkoop gemaak kan word nie. Jy dien God, of jy 

dien God nie. Te midde van korrupsie en al die verkeerde dinge waaraan die gelowige bloot-

gestel word, kan die kerk nie soos die wêreld rondom begin lyk nie. Daar is nie ’n middeweg 

nie. Jy kan nie meeloper wees as jy Christus navolg nie. Jesus Christus stap al die pad saam 

met jou. Omdat Hy gely het, het jy nou ware lewe. 

• Lyding is ingebed in liefde. Hierdie liefde strek ver verby ons menslike begrip. Die Bybel gaan 

oor liefde. In menslike gebruik word liefde dikwels ’n gonswoord en te maklik gebruik. Dan 

verdwyn dit, net omdat ons nie altyd saamstem oor die woord ‘naaste’ nie. Liefde kan nie net 

lippetaal wees nie, maar moet met opregtheid met die daad opvolg soos Christus dit vir ons 

gedoen het. 

• Ons sien die kruis dikwels raak, maar besef ons wat dit Jesus gekos het? Ons kan gemaklik 

raak. Die kruisdood was bedoel vir die ergste vyande, vir die slegstes van die slegtes, die 

wreedste wreedheid en vernedering. Tog was Jesus terwille van ons redding gehoorsaam tot 

die dood en het Hy in ons plek kom staan sodat ons ’n nuwe lewe kan hê en voortsettend ’n 

verskil kan gaan maak en sy versoening kan gaan bedien. 

• Die opstanding van Jesus Christus het die verskil gemaak om die verhouding met God vir 

ewig te verander. Jesus sal nooit weer sterf nie en ons deel saam in sy opstanding. ’n Nuwe 

era het aangebreek; die skepping is bevry van die binding van die sonde. Dit laat ons nuut na 

die lewe kyk en kan ons leef vanuit die beginsels van die evangelie, die goeie nuus vir almal 

wat glo. 

Johannes se uitspraak: “Ek het julle wel met 
water gedoop, maar Hy sal julle met die 
Heilige Gees doop” kom in vervulling. Wat 
God oopgeskeur het, kan nie verander word 
nie en in Jesus Christus kom hemel en aarde 
byeen. Jesus tree op met die krag en gesag 
van die Heilige Gees. Die era van die Heilige 
Gees het dus aangebreek. 

In die daaropvolgende gebeure neem Markus 
ons vlugtig saam op die pad waarin Jesus 
Christus se almag oor mens en natuur keer 
op keer gedemonstreer word. Skares 
bestaande uit nuuskieriges en meelopers, 
maar ook opregte volgelinge, word deur Je-
sus bedien. Liggaamlike en geestelike siekes  
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Pinksterreeksdienste 

word gesond gemaak, dooies word lewend ge-
maak, duiwels word uitgedryf en die wind en 
die see gehoorsaam sy bevel.  
 
Jesus gebruik deurentyd gelykenisse om te 
preek. Hierdeur nooi die Heilige Gees ons uit 
om ’n tree te gee na ’n dieper delf en verstaan 
van die grootheid en misterie van God, in ver-
wondering te staan, nuwe insigte te ontwikkel, 
gaandeweg te verdiep, self ontstel te word oor 
die woorde van die Here. Dit is ’n koninkryk wat 
anders is as die eenvoudige koninkryk van die 
wêreld. Dit skep ’n roete van groei in geloof, 
sodat ook ons meervoudig vrugte kan dra. ’n 
Eenvoudige geloof het nie ’n kans as ons in 
verdrukking en sorge beland nie. 
  
Wat dit vir ons beteken, is dat ons missionale 
bediening iets is wat ons ook is, want God 
moet ons vernuwe deur in Jesus Christus te 
wees en saam met Hom te stap. 
  
Die kerk se identiteit lê daarin dat ons die 
Heilige Gees het en met die gesag van die 
Heilige Gees kan optree. Mag die Heilige Gees 
dan in elk van ons wees om ’n geesvervulde 
lewe te lei en van Jesus te getuig, want ons is 
immers gestuur om te getuig. 

Redaksie 

Ds. Heinrich Carstens 
se afskeidspreek  Vervolg 

Ds. Heinrich Carstens het sy afskeidspreke op 
Sondagoggend en Sondagaand 28 Maart 2021 
gelewer. Hierdie geleenthede was kort voor hul 
vertrek na die NG Gemeente Port Elizabeth-
Lorraine. 
 
Hy het die boodskap uit Mark.11:1-11 bedien, 
met die tema: “Die donkie wat vir Jesus dra”. Met 
Jesus se intog in Jerusalem, was daar groot op-
gewondenheid onder die skare. Daar was egter 
verskillende verwagtings onder die toejuigende 
skare, onder andere van ’n aardse koning wat 
hulle van die juk van onderdrukking sou verlos. 
Hulle het ’n leeu op die rug van ’n wit perd ver-
wag – en hier kom Hy aan op die rug van ’n don-
kie. 
 
Die vraag is: Is ons nie ook soms opgewonde as 
dit goed gaan en skree hosanna, maar kort daar-
na verlaat ons Hom nie? Selfs die dissipels was 
nie staatmakers en besig om in Jesus se 
voetspore te volg nie. Jare lank dien ons met 
toewyding, maar as die storms van die lewe en 
chaos ons tref, kruip ons weg en verloën ons Je-
sus. Soos die skare nuuskieriges in Jerusalem, 
volg ons Jesus tot by die kruis, of volg ons Hom 
tot aan die kruis. Is ons volgers van Jesus? Of 
bloot bewonderaars? 
 
Ons taak is om Jesus Christus nederig en ge-
hoorsaam, soos die donkie, die wêreld in te dra 
sodat nie ons nie maar Jesus raakgesien word. 
Nooit mag dit gaan oor ons en volgens ons eie 
behoeftes nie. Dit is Jesus wat as die Koning ver-
eer moet word. Sonder Jesus Christus, is ons 

niks. Die wêreld moet 
na ons kyk en nie ons 
nie, maar Jesus 
Christus, raaksien. Mag 
ons dan die donkies 
wees wat Jesus 
Christus die wêreld in-
dra. 
 
San-Mari Booyse het by 
die oggendgeleentheid 
’n solosang van Lied 
286 gelewer. 

Links: San-Mari Booyse 
lewer haar sangitem. 
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 gesterf en opgestaan sodat redding vir 
 alle volke bewerkstellig kon word. Die 
 kerk van Jesus Christus het nie grense 
 nie en sluit nie uit nie. 
• Jesus wil van ons almal priesters maak. 

Ons moet glo dat Hy deur ons, hierdie 
wêreld kan verander. Deur ons wil Hy dat 
ons die hoop aan die wêreld sal bring om 
almal deel van sy koninkryk te maak en 
die wêreld sal bedien met sy liefde en 
genade. 

• Jesus Christus is die begin van die 
bouwerk van God se skepping, deur wie 
die skepping tot stand gekom het. Hy is 
die geloofwaardige getuie wat met elke 
geleentheid vrymoedig bekend gestel 
kan word. Dit bring ook mee dat ons die 
oop deur wat Jesus Christus vir ons bied, 
sal benut en deurentyd die stem van die 
Heilige Gees sal hoor en gehoorsaam. 

Redaksie 
Grepe uit die 2021-Toewydingsreeks  

‘n Welkome tuie-skenkings is vanaf Upington ontvang 
vir behoeftes in Wolmer. 

Die boek Openbaring ontketen soms onkundige 
en misleidende uitlegte en selfs vrese. Die 
Toewydingsreeks aan die begin van 2021 het ’n 
positiewe perspektief gestel wat jou nuut laat 
dink het oor die insigte wat hierdie boek vir ons 
in ons huidige bestaan bied. Die boodskap van 
Openbaring praat ook die taal van vandag se 
uitdagings en omstandighede en verseker ons 
deurentyd van God se beheer en teenwoordig-
heid. 
 
As jy hierdie Skrifgedeeltes begin lees deur eers 
die inleidende agtergrond jou eie te maak, kry jy 
insig oor die konteks waarin daar gekommu-
nikeer word en help dit om misverstande uit te 
skakel. Kennis moet veral geneem word dat 
beelde en simboliese taal gebruik word om ’n 
boodskap van troos aan gelowiges te bring wat 
tot die dood toe vervolg en verdruk word. 
 
Al drie leraars, ds. Heinrich Carstens, dr. Petrus 
Moolman en ds. Corné Randall, het bydraes 
gelewer. 
 
Daar is gefokus op die sewe gemeentes se 
funksionering, binne elkeen se bepaalde 
maatskaplike, ekonomiese en natuuromgewing 
en militêre omstandighede. Daaruit is kosbare 
lesse te leer wat net so van toepassing is vir die 
gemeentes van vandag. 
 
• Jesus Christus dra die sleutel om ’n deur 

hemel toe vir ons oop te sluit. Dit is die 
kern. Elke geleentheid moet aangegryp 
word om oor Jesus Christus te getuig en sy 
vryspraak en verlossing te verkondig. 
Voorts moet die missie wees dat die stad 
meer soos die kerk sal lyk; nie andersom 
nie. Die boodskap van hoop moet sigbaar 
en kragdadig na die wêreld uitgedra word. 

• Die kerk moet daarteen waak om so besig 
te raak met randsake dat die kern van sy 
missionale verantwoordelikheid verwaar-
loos word. 

• Daar is ook die gevaar dat as dit heeltyd so 
goed gaan en daar nie uitdagings en span-
ning voorkom nie, kan Jesus Christus uit 
fokus raak. Jesus het ’n duur prys betaal 
en vir die mensdom aan ’n kruis gehang,  

Wolmer 
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Bo: Nerina Freeman 
14.12.1956 - 08.04.2021 

Bo: Joey Visagie 
27.07.1934 - 03.02.2021 

Bo: Danie Cloete 
12.07.1947 - 31.12.2020 

Bo: Chris Cronje 
30.0.1941 - 18.12.2020 

Bo: Anton Prinsloo 
22.09.1947 - 23.01.2021

Bo: Mossie Greyling 
19.07.1932 - 02.03.2021

Regs: Johan Krige 
14.12.1956 - 08.04.2021 

Bo: Kobus Liebenberg 
04.06.1951 - 29.04.2021 

Bo: Leon Smuts 
21.02.1947 - 10.03.2021 

Links: Susie Uys 
20.12.1917 - 12.03.2021 
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Bo: Nic Vlok 
27.11.1942 - 23.05.2021 

Bo: Phyllis Nel 
27.09.1962 - 07.06.2021 

Bo: Sus Potgieter 
10.10.1939 - 27.05.2021 

Bo: Gerhard du Plooy 
29.04.1980 - 29.04.2021 

Links: Marie Fourie 
05.02.1945 - 23.07.2021 

Bo: Flip du Toit 
18.07.1934 - 12.07.2021 

Bo: Anna Conradie 
05.10.1942 - 07.07.2021 

Bo: Lettie Bekker 
20.09.1932 - 
15.07.2021 

Bo: Lana Kruger 
28.10.1927 - 
13.07.2021 

Bo: Hannes Dippenaar 
11.06.1944 - 05.07.2021 
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 TER NAGEDAGTENIS     
 

Met Liebenberg 
20.02.1931 - 06.05.2021 

 

Japie Victor 
27.08.1966 - 22.05.2021 

 

Lammie Swanepoel 
07.06.1942 - 30.06.2021 

 

Pat Gerber 
13.11.1939 - 17.07.2021 

 

Leatitia Klopper 
20.12.1937 - 25.07.2021 

 

Melt Keller 
05.06.1947 - 27.07.2021 

 

Vervolg:  

 TER NAGEDAGTENIS     
 

Willem Fourie 
19.01.1980 - 30.11.2020 

 

Janet Dirker 
18.11.1942 - 04.01.2021 

 

Carel Dirker 
05.10.35 - 05.01.2021 

 
Sue van den Berg 

05.10.1931 - 24.01.2021 
 

Christina Steenkamp 
19.03.1938 - 18.02.2021 

 

Piet Hartzer 
05.06.1936 - 05.05.2021 

 
Vervolg:  


