
 
 
25 Januarie 2016  
 
Liewe Kollegas 
 

Fokus op spiritualiteit 
Die moderatuur, saam met die voorsitters van ons vyf sinodale diensgroepe, het die jaar met ’n stil-retreat by 
Volmoed buite Hermanus begin. In ons tyd saam het ons weereens deur die woorde van Johannes 15 diep 
bewus geraak van die Here se inisiatief om Homself aan die mensdom te verbind, asook die noodsaaklikheid 
daarvan om bewustelik aan die Drie-Eenheid verbonde te bly. Ons het onsself elkeen verbind daartoe om vir 
die volgende 100 dae sekere geloofsdissiplines te beoefen, juis om hierdie verbondenheid te verkwik en te 
versterk. Ons gesels gereeld met mekaar oor hierdie geloofsreis en beleef alreeds ’n verdieping in ons lewe 
saam met die opgestane Heer. Ons wil Hom hiervoor loof en prys en elke predikant en lidmaat aanmoedig om 
in ’n daaglikse ritme aan te hou wandel met die Here. 
 

Missionale gerigtheid 
Tydens ons eerste moderatuursvergadering op 22 Januarie in Bellville, het ons die missionale gerigtheid van 
die Wes-en-Suid-Kaap Sinode bevestig en begin droom oor hoe ’n lidmaat van die NG Kerk, wat aan God se 
missie na die wêreld deelneem, lyk. Hieroor is ons nog lank nie klaar besin nie. Ons het wel by mekaar gehoor 
dat ’n persoon wat deelneem aan God se missie na die wêreld, iemand is wat ’n lewensritme van gebed, 
roeping en diens volg en ruimtes van ontmoeting en belewenis van God opneem. Dit is iemand wat deur Jesus 
Christus se kruis gevorm word, wat versoening met God beleef, erns maak met versoening tussen mense en 
daarna streef om geregtigheid te laat geskied. 
 

Ongelykheid en rassisme 
Die gesprek oor missionale gerigtheid het die tafel goed gedek vir die saak van rassisme wat die afgelope tyd 
baie aandag in die media geniet. As voorsitter van die Algemene Sinode het Nelis ’n brief oor hierdie saak aan 
gemeentes geskryf. Lees dit gerus hier. Ons as moderatuur is bewus daarvan dat Suid-Afrikaners woedend oor 
swak dienslewering, korrupsie en veral ekonomiese ongelykheid is. Die dreigende voedselonsekerheid as 
gevolg van die voortdurende droogte voed die vuur. Ons sien dat ’n wit bevoorregte konteks se reaksies op 
hierdie woede ervaar word as arrogant. Ons sien dat almal ’n greep op Suid-Afrika het, maar dat die plekke 
waarvandaan ons hande kom, drasties verskil en dat ons min begrip het vir mekaar se plekke van herkoms. 
Daarom moedig ons gemeenteleiers en lidmate aan om sensitief te wees vir ongelykheid en om doelbewus te 
streef na geregtigheid – as mense wat geregtigheid van God beleef. Die Seisoen van Menswaardigheid 
(www.menswaardigheid.co.za) bied verskeie hulpmiddels om hieroor in gemeentes te gesels. Ons doen ’n 
beroep op predikante en ouderlinge: wees bedag op rassisme, voer gesprek hieroor in gemeentes, wees 
bewus van ons eie gebrokenheid. Veg teen rassisme. Die moderamenvergadering gaan in Maartmaand ook 
hieraan aandag skenk. 
 

Droogte 
Die afgelope week se brande regoor die Skiereiland en Overberg en die voortslepende droogte landswyd is 
ook bespreek. Terugvoer is gegee oor hoe die NG Droogtehulp-inisiatief : https://www.facebook.com/NG-
Droogtehulp-1076997645664351/?fref=ts deel vorm van ’n landswye netwerk om mens en dier tydens hierdie 
moeilike tyd te ondersteun. Buiten hierdie ondersteuningsinisiatief moet predikante en gemeenteleiers 
mense wat deur die droogte geteister word pastoraal bystaan. Dit is die unieke bydrae wat die kerk in hierdie 
tyd kan maak. Ons moedig predikante en gemeenteleiers in die droë gebiede aan om hiermee voort te gaan. 

http://www.kaapkerk.co.za/wp/wp-content/uploads/2013/04/2016-01-22RassismeNJVR.pdf
http://www.menswaardigheid.co.za/
https://www.facebook.com/NG-Droogtehulp-1076997645664351/?fref=ts
https://www.facebook.com/NG-Droogtehulp-1076997645664351/?fref=ts


Ons versoek ook dat gemeentes heelhartig by die droogtehulpprojek sal inskakel of ons laat weet van eie 
inisiatiewe wat geneem word.  
 

Teologiese opleiding 
Die moderatuur skenk aandag aan die verhouding tussen die NG Kerk en sy dosente by die Fakulteit Teologie 
op Stellenbosch. Die behoefte is uitgespreek dat die kerk nie ’n stil, evaluerende vennoot ten opsigte van die 
opleiding van studente sal wees nie, maar eerder ’n inisiërende, rigtinggewende vennoot wat aktief in die 
proses betrokke is. Ons wil gemeentes graag versoek om gereeld met hul jongmense in gesprek te tree oor 
roeping en loopbaankeuses, en indien ’n jongmens sy/haar weg vind om teologie te studeer, hom/haar ten 
volle te ondersteun en aan te moedig. Daar is ruim beurse vir teologiese studie beskikbaar. Kontak die 
saakgelastigde (ds Bossie Minnaar) by 021 957 7104 of bossie@kaapkerk.co.za vir inligting. 
 

Selfdegeslagverhoudings 
Die moderatuur het weer oor die afgelope streekbyeenkomste besin en ook gekyk na die verskillende 
skriftelike reaksies wat van individuele lidmate, gemeentes en ringe ontvang is. Dit is reeds bekend dat daar 
appèlle teen die besluit van die afgelope Algemene Sinode ontvang is. Terwyl daar op Algemene Sinode-vlak 
verder gewerk word om die appèlle te hanteer en prosesse uit te klaar, luister ons steeds na mekaar in ons 
nadenke oor hierdie aangeleentheid. Mag hierdie gesprekke getuig van die liefde wat daar tussen ons heers 
en ’n opregte soeke na die wil van die Here. 
 

Gebed 
Ons moderatuursvergadering is afgesluit deur sake vir gebed. Ons is dankbaar vir die milde reën wat op 
plekke geval het. Buiten vir harmonie, versoening en vrede in ons land, die droogte en diegene wat geraak is 
deur die brande, bid ons vir miljoene jongmense wat pas matriek geslaag het en moet werk soek in die dag se 
ekonomiese konteks. Ons bid dat hulle met hoop en moed sal lewe, en dat die Here uitkoms sal gee. Ons vra 
dat lidmate en gemeentes op plaaslike vlak kreatief sal dink en help om geleenthede te identifiseer en skep 
waarmee ’n inkomste verdien kan word. Ons bid vir die universiteite wat nuwe studente inneem en ook 
spannende situasies die hoof moet bied. Ons bid ook vir die geestelike groei van elke lidmaat en predikant van 
die NG Kerk, dat die Here Hom op verrassende maniere aan ons sal openbaar, en dat ons die moed sal hê om 
aan Hom gehoorsaam te wees. Bid gerus saam met ons. 
 
Saam in Christus 
 
Melanie Thirion (Namens die Moderatuur) 
NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za 
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