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Gebed in de lijdenstijd 
 

Zo tegen Pasen  
valt mijn geest een beetje stil, 

verzet mijn wil zich 
tegen Christus' lijden. 

Van kinds af aan 
had ik er moeite mee, 

die boze menigte 
en hun geschreeuw, 

ik kon er nooit goed tegen 
hoe Jezus, zo integer 

het doelwit was van razernij. 
Nog raakt het mij 
en telkens weer 

zou ik het willen overslaan 
en overgaan naar Pasen 

maar dat zou niet eerlijk zijn 
zo is het niet gegaan. 

 
Al toen de juf het ons 

op school vertelde 
sloot ik mijn ogen, 
stopte oren dicht, 

dit wilde ik niet horen, 
ik zag het voor me 

hoe ze schreeuwden: 
"Laat Barabas los 
en kruisig Hem". 

 
Inmiddels ben ik gaan begrijpen 

dat alles zo moest gaan  
als was voorzegd 

en dat U in de plaats van ons  
dit alles hebt doorstaan. 

Nog voel ik elke lijdenstijd 
Uw zielenpijn 
om wat wij U 
aan zonden 

hebben aangedaan. 
 

O liefdevolle Heer, 
hoe kan ik U bedanken 

voor al Uw bloed 
om ons bevrijd te laten gaan. 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Gemeentenieuws 
Op 5 februari 2018 bestond onze gemeente 60 jaar. Wij vierden dit heugelijke 
gebeurtenis op zondag 11 februari 2018 met een feestelijke eredienst en na 
afloop een koffietafel boven in de zaal. Het was een prachtige eredienst met 
mooie muziek en bloemen, sfeervolle liturgie en een volle kerk. Er waren 
ongeveer 110 bezoekers en na afloop van de dienst was het heerlijk om weer 
alle vrienden en bezoekers te ontmoeten en bij te kletsen. 
Verderop zijn een aantal berichten geschreven door onze lidmaten voor de 
publicaties van de NHK: Konteks en Hervormer. 
Als deel van onze feestvieringen ondernemen wij een project voor Marang 
House. Dit project gaat nog een paar maanden door, en in Augustus komt er nog 
een prachtige feest orgelconcert.  
Ter gelegenheid van deze mijlpaal is een jubileumfonds opgericht ten bate van 
Marang House http://maranghouse.org/, het opvanghuis voor chronisch zieke 
kinderen in Johannesburg, dat opgericht is door de Nederlandse arts Dr. Pieter 
Ernst. Uw bijdrage op rekening Nedbank 1979 316 872 t.n.v. Ned. Hervormde 
Kerk branche Fox Street 190 805 onder vermelding van “jubileum 60” is hartelijk 
welkom. 
Lappenmand 
Wij dragen in onze gedachten en gebeden op alle geloofsvrienden die te kampen 
hebben met ziekte en de gevolgen daarvan: Joop Lensink, Marleen Hugo, Wilma 
Strydom, Jan Wuestenenk en Wilma Mandelstam. 
 
Bedankje 
Met grote erkentelijkheid mijn hartelijke dank voor de mooie bloemen die ik 
kreeg na de 60-jarige feestvieringen. Ze staan prachtig en ik heb er veel plezier 
van. 
Sietske Reinten 
 

Bericht in Konteks 
Nederlandsprekende Gemeente vier 60 jaar 
‘Zestig jaar en ... eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven’ 
Met hierdie woorde het die Nederlandsprekende gemeente van die Hervormde 
Kerk op Sondag 11 Februarie hulle bestaan en voortgaande roeping in die kerk 
gedenk en gevier. Vir sestig jaar lank bied die gemeente ’n geestelike tuiste aan 
Nederlandsprekendes in Gauteng – en ander wat ’n geloofsruimte en heenkome 
soek! 
Ontstaan  
Die gemeente het ontstaan in die dekade na afloop van die Tweede 
wêreldoorlog. Vele Nederlanders het na Suid-Afrika gekom op soek na nuwe 

http://maranghouse.org/
https://maps.google.com/?q=Fox+Street+190%C2%A0805&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Fox+Street+190%C2%A0805&entry=gmail&source=g
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geleenthede (en die son!). Die behoefte aan ’n kerk en koinonia ontstaan onder 
die groot groep immigrante. Hulle span saam om die kerkgebou op te rig in 
Sherborneweg, Parktown en op 5 Februarie 1958 vind die eerste erediens onder 
leiding van ds Knottnerus plaas. Na slegs een jaar het die aantal lidmate van 85 
tot 227 toegeneem. Die kerkgebou is in die vorm van ’n skip en is ontwerp deur 
Nico Lambooy. Die kerkklok is uit Nederland ingevoer met die inskripsie, ‘Ik luid 
voor iedereen’. Gedurende die sestig jaar is die gemeente deur verskeie 
Nederlandse predikante bedien en word vir die afgelope 23 jaar deur Professor 
Yolanda Dreyer pastoraal versorg. Vir haar werk in die gemeente, het sy die 
Nederlandse taal aangeleer en elke diens word dus volledig in Nederlands 
behartig!  
’n Feesdiens en ‘n feesjaar 
’n Feeskomitee is saamgestel met die doel om hierdie jaar – 2018 – ’n feesjaar 
vir die gemeente te maak. Die feesjaar het afgeskop met ’n erediens op Sondag 
11 Februarie. Daar is ’n spesiale liturgie vir die erediens beplan en gaste van die 
Hervormde Kerk en die gemeente het aan die liturgie onder leiding van 
professor Dreyer deelgeneem. Die orrelis, trompetspelers en die fluitspeler het 
vir wonderlike begeleiding gesorg. ’n Groot musiekkonsert word vir Augustus 
beplan en sal wyd geadverteer word. Na afloop van die erediens is daar op eg 
Hollandse wyse verder gevier met ‘n ‘koffietafel’, wat voorsien is deur ’n 
professionele chef (en ’n ‘gemeentekind’), Arnold Tanzer. 
Om die feesjaar te gedenk, wou die feeskomitee ’n embleem hê wat die 
geleentheid simboliseer en ook iets van die gemeente se dienswerk weergee. 
Een van die ander ‘gemeentekinders’, Andrea van der Kuil, het vir die feesjaar 
’n embleem ontwerp. As ’n gemeente is ons dankbaar vir sestig jaar se gawes en 
ons wil tegelyk ook die gawes wat ons gegee is, verder versprei. Dus het die 
gemeente ’n organisasie, Marang House, geïdentifiseer as 
barmhartigheidsprojek vir die jaar. Marang House versorg 12 kinders met 
kroniese siektes en is gestig deur ’n Nederlandse arts, dr Pieter Ernst. Die 
feesembleem is die getal 60, wat uit honderde figuurtjies bestaan van 
verskillende kleure, wat almal ‘uitwaarts’ beweeg – na ‘n ‘huis’: Marang House.  
Nou en in die toekoms 
Die gemeente resorteer in die Ring van Johannesburg van die Hervormde Kerk, 
en is ook deel van die Jan Smuts Axis Group of Churches, wat gereeld 
ekumeniese eredienste hou en al vir meer as 30 jaar ’n gesamentlike 
barmhartigheidprojek in Johannesburg organiseer. Die gemeente se 
Nederlandse oorsprong en karakter word gereeld gevier en in stand gehou deur 
Nederlandse tradisies soos Paasontbyt, Koningsdag, en Sinterklaas. Elke maand 
word die ‘MARE’, ons maandelikse nuusblad, na Nederlanders wêreldwyd 
versend. Dit is opmerklik dat die Nederlanders en masse opdaag tydens spesiale 
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geleenthede – al woon hulle in Roodepoort of Pretoria of Hartebeespoort – of 
soms in Nederland! In hierdie sin woon tweede- en derdegeslag Nederlanders 
die eredienste by wanneer hulle in die omgewing is. Die roeping van die 
gemeente blyk uit die besluit wat elke jaar tydens ons beplanningsbyeenkoms 
bevestig word: om aan te hou doen wat ons kan, vir solank as wat ons kan, en 
vir soveel as wat ons kan. Op unieke manier (‘eigenwijs’) hou die gemeente aan 
om Christus se liefde in Johannesburg sigbaar te maak ... ‘to infinity and beyond’.  
Emmy Reinten en Tanya van Wyk 
 

Bericht in Hervormer 
Nederlandsprekende gemeente van die Hervormde Kerk vier 60 jaar 
‘Ik luid voor iedereen’ 
Dit is die inskripsie op die gemeente se kerkklok wat uit Nederland ingevoer is, 
en Sondag 11 Februarie het die klok behoorlik gelui! Vir sestig jaar lank is die 
Nederlanders in en om Johannesburg besig met kerkwees en koinonia. Dit is 
gevier met ’n spesiale erediens onder leiding van Professor Yolanda Dreyer, wat 
die gemeente vir die afgelope drie-en-twintig jaar pastoraal versorg. Die orrelis, 
Mnr Milton Webber, se orrelklanke is dié dag vergesel deur die klanke van fluit 
en trompette. As simbool van die gemeente se dienswerk en karakter, is kerse 
aan die einde van die diens aangesteek en elkeen teenwoordig het die lig 
‘versprei’ en ‘na buite geneem’. Bo in die saal het ons die genot gehad van ‘n eg 
Nederlands ‘koffietafel’ en ook ’n bietjie vonkelwyn! Die amptelike 
ontstaansdatum van die gemeente is 5 Februarie 1958 en voor die erediens is 
daar talle foto’s op die skerm vertoon van die fondasies van die kerkgebou. Die 
Nederlanders van die gemeente het saamgespan om dit eie-handig te bou. Ons 
almal is dankbaar vir die gawes en talente om dienswerk in Johannesburg te kon 
doen en aan te hou doen vir so lank as wat ons kan. 
Tanya van Wyk 
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Soul Food 
Hi all, 
A few years back we decided to change our way of, living out our believes. Today 
we have grown so much as Christians, enjoying the path God chose for us. With 
the support and help from our church family, we embarked on a vision, not 
knowing, if we will be able to pull it off. With a decision that it’s in God’s hands 
we started off with small functions, we so lovingly refer to as “Play with your 
food” days. Where we entertain and feed the children in homes and treating our 
elderly in old age homes, then when we found, that is not enough, we included 
missions, we found, that too was not enough. Last year we wanted to do more, 
as what we were tasked to do, was giving time. Although we, once again did not 
know, where will we find the time, how will this be done, how do we achieve a 
new goal with all that’s going on, as we all know, time is precious. Once again 
decided to give it to God. We wanted to feed the soul while feeding the body. 
We embarked down this road where everyone brings food to the table. Bring 
what you can as your time is what we want. Our first attempt – 150 loafs of 
bread, buttered and spread, most peanut butter and some just butter. And 1 5lt 
pot of veggie soup. With a gazebo and some small trees for shade we set up 
station. Waiting for the hungry and the “soul Hungry” to come to us. All the bikes 
started up and went around, up one street and down another, inviting all to our 
feast. Between 8 and 10h00 on this day we had no food left, yet a few waiting 
to have a prayer. But that was ok, as the prayers and support and just lending a 
shoulder or ear was what got to us. At one stage we had to remind one of our 
fellow soul food partners that tears, and bread don’t mix. With a promise that, 
that was the last time, she can’t do this, as she never realised that so many 
people where in need of support more than food. Next feeding day, she was 
back in her spot mixing tears and peanut butter on bread. 
Yesterday 17 February 2018, our 5th “soul food” function in 5 months. We were 
humbled. We don’t keep track of how many people pass by us, we can only 
guess each time, hoping that we will have enough. Every time thanking God for 
our blessings as we always have, just enough. Pastor Anton (not a PNEUMA 
member) supply us with pocket bibles, that we give with each meal. Yesterday, 
he supplied 600 pocket bibles and there was none left. I was on course in the 
morning so wasn’t there for any of the first part. Arrived around 10h30 and 
seeing everyone so actively busy decided to keep to the side and not interfere, 
watching how people is unpacking emotional baggage, crying while they are 
being prayed upon. Seeing mom’s asking for a blessing for their children. What 
hit home was an elderly man asking for someone to sit with him as he needed 
to cry, no prayer, no message, no food, nothing but just another breath next to 
him. Had my own discussion with my Father then, thanking him for choosing me, 
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simple plain old me to be part of such a huge task. To our church – we know we 
don’t see you as often as we wish. Thank you for being there and when we do 
see you, for accepting us and treating us as if we were there every Sunday. With 
your love we know we are home every time we see you. We will have our next 
Patch ceremony in May. Hope to see you all at church.  
We  live by our motto of: to do unnoticed, unconditionally and to receive only 
inner peace. 
Amanda Knoester – Pneuma 
 
Hoe Caroline door Miracle morning (bijna) een ochtendmens werd 
Carolines vriendin Sandra stond elke dag om kwart over vijf op. Kwart over vijf. 
Vrijwillig. De oorzaak: het boek Miracle morning van Hal Elrod. Caroline ging op 
onderzoek uit.  
Gerelateerd 
The 6 habits that will transform your life before 8AM, is de subtitel van het boek. 
En op pagina 36 staat: "“Geconcentreerde, productieve, succesvolle ochtenden 
genereren geconcentreerde, productieve en succesvolle dagen - die 
onontkoombaar een succesvol leven creëren.” Het boek is één groot 
succesverhaal. Sta vroeg op, doe dagelijks een programma met zes onderdelen 
en je wordt succesvol, gelukkig en rijk. Opmerkingen van mijn omgeving, als “Mij 
niet gezien!” moedigen me niet bepaald aan. En eerlijk is eerlijk, ik ben ook geen 
ochtendmens. 
Net als op kerstmorgen  
De Amerikaanse managementgoeroe Hal Elrod bedacht Miracle morning en 
oogstte daarmee veel succes. Het idee ontstond toen hij tijdens een zware 
depressie de regie over zijn leven probeerde terug te krijgen door ’s morgens 
een uur vroeger op te staan. Hij bedacht voor dat uurtje een programma, wat 
hem zelf zoveel succes bracht dat hij er een boek over schreef. Hal Elrod is 
christen, maar het boek richt zich op een breed publiek. 
De trucjes in het boek lijken té makkelijk. ‘Spreek jezelf toe voor het slapen gaan’ 
of ‘zet de wekker aan de andere kant van de kamer’. Dit soort dingen werken 
alleen in Amerika. En áls het je dan lukt vroeg op te staan, is het de bedoeling 
dat je zes stappen doorloopt die je helpen om de juiste focus te hebben 
gedurende je dag. Wat me in het boek aansprak, is de bewering dat je Miracle 
morning kunt vergelijken met het gevoel waarmee je vroeger op kerstmorgen 
opstond. Zo’n gevoel ken ik. Dat heb ik eens per jaar, op de dag dat ik op vakantie 
ga. 
Hardloopschoenen 
En dus spreek ik mezelf bemoedigend toe nadat ik de wekker op kwart voor zes 
heb ingesteld: ‘Morgenochtend word ik heerlijk fit wakker en geniet ik van de 
nieuwe dag!’ En warempel, om zes uur sta ik klaarwakker naast m’n bed, zonder 
gebruik te maken van mijn trouwe vriend de snoozeknop. Ik vermoed echter dat 
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dat vooral komt door mijn angst om iemand wakker te maken. Toch maken de 
verse gemberthee - dat leek me perfect passen bij dit hippe project - plús het 
overwinningsgevoel me oprecht blij! Maar goed, dit lukt me vast maar één keer. 
En die zes stappen zie ik mezelf ook nog niet doen in dat vroege uur. Ik besluit 
eerst maar eens te genieten van de stilte. En ik diep mijn hardloopschoenen 
weer op; mijn hardloopcarrière kan ook wel een opleving gebruiken. 
[uit mijn dagboek] 
Daar zit ik dan. Kwart over zes. Huis doodstil, buiten donker. Stil worden is goed, 
stond in het boek. Laat ik dat maar eens proberen. Ogen dicht. Adem in, adem 
uit. Pfff, wat een herrie in mijn hoofd! Ontspan. Adem in, adem uit. 
Wat wil ik bereiken?  
Zodra ik ontdek dat het vroege opstaan makkelijker is dan ooit gedacht, word ik 
toch nieuwsgierig. Zou de rest van deze ‘trukendoos’ ook zo goed werken? 
Eerlijk gezegd vind ik het allemaal wel wat tsjakka-achtig. Er zit veel positief 
denken in, past dat bij een christen? Toch heb ik in de Bijbel ook weleens zoiets 
gelezen. In Filippenzen 4:8 staat dat je aandacht moet schenken aan alles wat 
waar is. Vooruit, ik ga het maar gewoon proberen. Ik verdiep me in het werkboek 
dat ik van de miracle morning-website heb gedownload. Die vragen zetten me 
flink aan het denken. Wat wil ik eigenlijk bereiken? 
Waanzinnige saxofoonsolo  
Een aantal dagen achter elkaar ga ik aan de slag met de zes onderdelen – 
afgekort tot SAVERS - van miracle morning. De silence, meditatie of bidden, doe 
ik terwijl de waterkoker z’n werk doet. De A staat voor affirmations, een soort 
peptalk waarin je positieve gedachten hardop uitspreekt. Bij visualization stel je 
je persoonlijke doelen heel concreet voor en daarbij hoor ik mezelf een 
wáánzinnige saxofoonsolo blazen. Het visualiseren helpt mij om iedere dag een 
klein stapje te zetten in de richting van dat doel, zoals vijf minuten toonladders 
oefenen. De E, excercizing bewaar ik voor aparte ochtenden waarop ik een 
stukje ga joggen. Omdat elk onderdeel maar een paar minuten duurt, bestaat 
reading uit het dagelijks lezen van enkele alinea’s – dat kan uit de Bijbel of uit 
een boek zijn - die dan vanzelf in mijn hoofd sudderen. Mijn favoriete onderdeel 
blijft scribing, niets heerlijkers dan inzichten te delen met mijn zwarte 
moleskine! 
[citaat] 
“Voor welke aspecten van je leven zou je dankbaarder kunnen zijn en op welke 
vlakken kun je meer aanwezig zijn?” (Inzichtvraag uit het 30-dagen dagboek) 
Wat ik echt belangrijk vind  
Op een mooie zondagochtend - de tafel vol gekleurd papier, lijm en briefjes - 
maak ik mijn persoonlijke miracle morning-plan. Uit de inzichtvragen rollen al 
snel enkele doelen. Relatie, gezin, sporten en muziek worden mijn speerpunten. 
Want ik wil graag een mooier mens worden en mijn tijd besteden aan de dingen 
die ik écht belangrijk vind. Na een uurtje liggen er zes mooi versierde kaartjes 
met mijn eigen doelen erop. Voor elke stap een kaartje. Er staat bijvoorbeeld 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/filippenzen/4#PHP-004-008
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op: ‘Elke dag vijf minuten saxofoon spelen’ en ‘Voor elk kind minimaal eens per 
dag onverdeelde aandacht’. 
[uit mijn dagboek] 
Gisteren voelde ik me buitengesloten tijdens een werkoverleg. Het leek alsof ik 
er helemaal niet toe deed. Ik baalde van mezelf, want ik weet dat het onzin is. Ik 
google ‘verlatenheid’ op mijn telefoon en kom uit bij Matteüs 26. Dat is mooi! 
Jezus was ook bang en alleen! Hij wilde zo graag wat steun van zijn vrienden. 
Het maakt me blij. Jezus begrijpt mijn gevoel. 
Bijbellezen 
Bij het onderdeel scribing kijk ik terug op de dag die achter me ligt. Ik blader 
soms dankbaar door mijn boekje: wow, wat ontvang ik veel! Hoewel in het boek 
staat dat je voor het reading-gedeelte ook kunt Bijbellezen, besluit ik dat niet als 
vast onderdeel in mijn miracle morning-plan op te nemen. Een tijdje geleden 
merkte ik dat het lezen op vaste tijdstippen me een gevoel van ‘moeten’ gaf. 
Zozeer zelfs dat ik er een bepaalde spanning door ging ervaren. Ik ben 
vervolgens het Bijbellezen op een vast tijdstip gaan loslaten. En het bijzondere? 
Ik lees sindsdien vaker dan ooit uit de Bijbel, gewoon tussendoor, tijdens een 
goed gesprek, in de file of tijdens de zwemles. 
[uit mijn dagboek] 
Vanochtend zó slaperig! Ik zit op de bank en kijk maar zo’n beetje voor me uit. 
Ineens hoor ik voetstappen van Bart op de trap. Gewoon nog een uur geslapen. 
Oeps… 
Silence is fijn  
Ik word met de dag enthousiaster. De eerste zaterdag heb ik voor zevenen al zes 
kilometer in de benen; geen kleine overwinning, want echt sportief ben ik niet. 
Eén ochtend draai ik me nog lekker om bij het horen van de wekker. Maar, in 
plaats van fitter, voel ik de hele dag een soort ‘valse start’. Morgen ga ik weer 
lekker vroeg op, hoor ik mezelf denken. 
‘Wat heb je een mooie klank vandaag!’. Het visualiseren in de ochtend heeft me 
geholpen om écht vaker te oefenen. Maar niet alle doelen laten zich zo makkelijk 
realiseren. Voor elk kind minstens eens per dag onverdeelde aandacht blijkt 
lastiger dan ik dacht. Ik merk dat silence – hoewel ik normaal gesproken héél 
graag praat – fijn is. Overdag of ’s avonds neem ik nu ook regelmatig enkele 
minuten rust, even stil worden en afstand nemen. Het valt me op dat Facebook 
en Netflix nog nauwelijks aantrekkingskracht hebben. 
[uit mijn dagboek] 
Gisteren bruiste ik van de energie. Op mijn werk ging er van alles stromen. Aan 
het einde van de dag doodmoe! Na het eten een uur liggen slapen op de bank. 
Wel weer opgekrabbeld. Nog saxofoon gespeeld én hardgelopen. En toen lekker 
vroeg naar bed. 
Niet meer missen  
Inmiddels sta ik al meer dan vier maanden lang dagelijks een uur eerder op. 
Overslaan doe ik het liever niet, het geeft een goede focus voor de dag die voor 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/26#MAT-026-lse
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me ligt. Iedere ochtend stilstaan bij wat echt belangrijk is, helpt om overdag de 
aandacht op de juiste dingen te richten. Echte vooruitgang heb ik geboekt in het 
sporten. Vier keer per week hardlopen, ik geniet er zelfs van! De andere doelen 
zijn wisselend succesvol. Muziek maken versloft snel, als ik niet ’s ochtends al 
bedenk wannéér ik die dag ga oefenen. Ik heb meer aandacht voor mijn kids, zij 
het in een andere vorm dan bedacht. Inmiddels zijn we al meerdere keren naar 
museum en strand geweest. Hoewel ik soms moe ben - ik kruip regelmatig om 
halftien al onder de wol - geeft het vroege opstaan mijn dag toch een positieve 
boost. Ik betrap mezelf erop dat ik het promoot onder collega’s en vrienden. 
Oké, sommigen verklaren me voor gek. En eerlijk gezegd: ik zou mezelf een 
halfjaar geleden ook niet hebben geloofd! Blijf ik het programma altijd doen? 
Eerlijk gezegd denk ik van niet. Het helpt me nu om te focussen op wat echt 
belangrijk is. Maar er zijn dagen dat het voelt als ‘moeten’. Dan doe ik niets, zit 
ik gewoon lekker of lees ik een tijdschrift. Een ochtendmens word ik ook nooit. 
Mijn bed is ’s morgens écht heel lekker warm en aantrekkelijk. Toch hou ik het 
vroege opstaan erin. De rust, de stilte, het vooruitkijken naar de dag, ik wil het 
niet meer missen! 
Tips 

 Vroeg opstaan? Spreek jezelf ‘s avonds bemoedigend toe. Het werkt echt! 
 Zelfhulpprogramma’s niks voor jou? Gewoon rustig nadenken of een 

ochtendwandeling zijn ook een prima start. 
 Welke waarheden over jezelf wil je graag geloven? Schrijf ze op. De Bijbel 

staat vol met mooie waarheden over jou! 
 Ga bij jezelf na wat je eigenlijk graag wilt, maar toch niet doet. 
 Bedenk een concreet doel en sta iedere ochtend stil bij wat je vandaag 

kunt doen om het te bereiken. 
 Zoek een maatje en motiveer elkaar. 
 Meer tips? Zoek op ’miracle morning’ op Pinterest. 

Tekst: Caroline Burger 
Dit artikel stond in Eva 6 van 2017. 
https://eva.eo.nl/artikel/2018/02/hoe-caroline-door-miracle-morning-bijna-een-ochtendmens-werd/ 

 
Straf God deur ŉ natuurramp? 
Op 26 Desember 2004 tref ‘n reuse tsunami die weskus van Indonesië. 
Gedeeltes van Sri-Lanka, Indië en Thailand word ook swaar getref. Bykans 
250 000 mense sterf in veertien lande. Foto’s word die wêreld ingestuur van 
mense wat weghardloop van die reuse-golwe, huilend na hulle familie soek en 
moedeloos tussen daksplinters en bakstene rondloop. Eg menslik en diep 
gelowig, ontstaan daar geloofsvrae oor God te midde só ŉ situasie. As geloof die 
bril is waar deur jy na die werklikheid kyk, is dit die eerste ‘oord’ waar jy gaan 
vra en huil. ŉ Priester in die Kerk van Engeland, Tom Honey, vertel van sy en sy 
gemeente se vrae van daardie tyd. In 2005 bied hy ŉ TED-talk hieroor aan. Dit is 
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al reeds etlike honderdduisende kere aanlyn besigtig. Sy vraag is, ‘Why would 
God create a tsunami?’. Daarmee vra hy eintlik, ‘Wie is God?’ 
Hy worstel met die situasie in die lig van sy grootword-geloof in ‘n God wat alles 
beheer en alles in aansyn roep. Die ‘neat packages of faith with bible references 
to prove them’ (sy woorde) bied egter nie vir hom antwoorde op God se 
liefdevolle betrokkenheid by die skepping en die harde werklikheid van ŉ 
tsunami nie. Hy kan nie verklaar hoe ŉ tsunami - ŉ natuurramp - God se 
strafmaatreël vir ŉ sondige mensdom is nie. Sy geloofstryd bring hom eerder by 
ŉ erkenning: dat geen mens volledig vir God sodanig kan peil dat ons reglynige 
strafmaatreëls of belonings van God kan identifiseer nie. Al wat hy kan weet, is 
dat God op ŉ misterieuse wyse meelewend teenwoordig is in die oneindige 
komplekse netwerk van verhoudings en verbindings wat saam ‘lewe’ daarstel en 
dat God op hierdie wyse betrokke is by die siklus van lewe en dood.  
Eg menslik en diep gelowig vra ons soortgelyke vrae oor die droogte in die Kaap. 
Ongelukkig is van die ‘antwoorde’: ‘God is kwaad vir die Kaap’. Dit bied 
ongelukkig ŉ reglynige perspektief op God se karakter en optrede, ŉ perspektief 
wat van die vertrekpunt uitgaan dat ons God volledig kan ken. As ons geloof-
krities is, kan ons die vraag vra hoekom die res van die land en die hele wêreld 
nie ook gebuk gaan onder ŉ soortgelyke droogte nie? Die gebreekte menslike 
toestand is wêreldwyd sigbaar – nie net in die Kaap nie. Ek verstaan dat ons, ons 
vrae oor die droogte na God toe bring – net soos die priester. ŉ Netjies verpakte 
antwoord in hierdie situasie laat ons egter ook steeds met onbeantwoorde vrae.  
Op onverklaarbare wyse is God betrokke by ons werklikheid. Menslik gesproke, 
verstaan ons nie hoe nie. Ons onvermoë om God netjies te verpak beteken egter 
nie dat ons handjies gevou kan sit nie. Ons geloof in God gaan gepaard met ons 
optrede in die wêreld. Suid-Afrika is ŉ semi-droë land. Ons is omring deur water, 
maar varswaterbronne is nie volop nie. Navorsing toon dat wat nou in die Kaap 
plaasvind, oor ŉ hele paar jaar vir die res van die land kan wag. As gelowiges en 
lidmate van ŉ kerkgemeenskap, is dit ons verantwoordelikheid om saam te 
werk, om toekomsbeplanning te doen en op etiese wyse met die ekologie om te 
gaan. 
Ek glo in ŉ God wat saam met my ly, soos die Duitse teoloog Jürgen Moltmann 
dit etlike dekades gelede verwoord het. Daardie geloof wend nie God as 
strafmaatreël aan nie. Dit bring my wel by ŉ daadwerklike etiek uit, om in hierdie 
gebreekte geheel, te doen wat ek kan, vir solank as wat ek kan.  
Dr Tanya van Wyk 
Universiteit van Pretoria 
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Dienstrooster maart 2018 
 

 4 maart 
11 maart 

koffiedrinken 
18 maart 25 maart 

1 H Kettner KJ Leeuw E Reinten E de Jong 

2 T van Wyk C Reinten F vd Kuil C Reinten 

3 R Boer M Letterie R Boer J de Jong 

4 D Kruger J de Jong M Letterie H Kettner 

5 A Basson A Knoester K Strydom L Dibb 

Groet W Kruger H Kettner I Pol M Letterie 

Bloemen H Kettner R Spoon E Reinten H Kettner 

Koffie  
G Leeuw 
E Reinten 

  

     

 
30 maart 

GoedeVrijdag 
1 april 

Paasfeest 
  

1 F vd Kuil C Reinten   

2 T van Wyk F vd Kuil   

3 M Letterie D Kruger   

4 D Kruger R Boer   

5 A Basson K Strydom   

6 J de Jong    

7 H Kettner    

Groet I Pol P Reinten   

Bloemen Geen E vd Kuil   

 



 

 
maart 2018 /  14 

zestig jaar … en eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven 
  

Agenda maart 2018 
 

Zondag 4 

3de lijdenszondag 
10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 6 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 11 

4de lijdenszondag 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 13 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 15 
10h00 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Rieneke 0117041840 

Zondag 18 

5de lijdenszondag 
10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 20 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 25 

6de lijdenszondag 

Palmzondag 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 27 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 29 

Witte donderdag 
18h30 Tenebraedienst 

Vrijdag 30 

Goede Vrijdag 
10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Zondag 1 April 

Paasfeest 

8h30 

10h00 

Paasontbijt 

Eredienst Ds Y Dreyer 
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Verjaardagen maart 2018 
 

donderdag 1 Joke de Jong 082 467 8551 

donderdag 1 Yulandi Knoester 074 130 6852 

vrijdag 2 Gitta Leeuw 012 661 2247 

woensdag 7 Leana Venter 011 867 1189 

vrijdag 9 Carla Goede 011 478 2484 

maandag 12 Milton Webber 081 493 9756 

dinsdag 13 Ronaldo van Weely 011 782 3402 

zaterdag 17 Jan-Willem Hoorweg  083 267 2506 

dinsdag 20 Klaas-Jan Leeuw 072 567 4089 

donderdag 22 Marco Bianchi  082 461 3428 

vrijdag 22 Fred Goede 082 651 3643 

zaterdag 24 Rubens Andeweg 082 550 3769 

dinsdag 27 Jacobus Bakkers 082 850 9401 

zaterdag 31 Andre le Roux 011 462 7706 
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MARANATHA KERK 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN 

Postadres 
 
 

Nederlandssprekende Gemeente 
Postbus 84552 
GREENSIDE 2034 

Predikante 
Ds Yolanda Dreyer 
012 348 9850 / 082 893 2104 
yolanda.dreyer@up.ac.za 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend 
9h30 – 13h30 

Jan-Willem Hoorweg 
011 726 1409 / 082 557 0047 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872  
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 
Code 198765 for online payments  

Scriba 
Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 
011 478 1082 / 083 626 3272 
evdkuil@gmail.com 

Scriba Registratie 
Hanja Kettner 
012 654 7692 / 082 546 8471 
hanja.kettners@vodamail.co.za 

Kassier 
Marco van Wieringen 
011 442 9696 
marcovw@mweb.co.za 

Koster 

Ferry van der Kuil 

011 478 1082 

estruct@iafrica.com 

Organist 

Milton Webber 

061 016 5289 

chiefsub@gmail.com 

 

mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za
mailto:vdkuil@gmail.com
mailto:marcovw@mweb.co.za

