
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 

SINODALE EN SPESIALE DEUROFFERS 
Met hierdie inligtingstuk gee ons graag besonderhede oor die sinodale en 
spesiale deuroffers wat deur gemeentes opgeneem word.  Die dokument is 
so opgestel dat die betrokke deuroffers se beskrywing net so in ’n gemeente 
se weeklikse aankondigings oorgedra kan word. Die deuroffers word in drie 
groepe georganiseer.  Sien A tot C hier onder.   

Sien ook die deuroffer webblad vir omvattende inligting oor elke instansie (video’s, PowerPoint, 
webskakels en kontakbesonderhede:  https://www.kaapkerkadmin.co.za/deuroffers/  

A. Verpligte Sinodale Deuroffers 
Daar is dertien verpligte sinodale deuroffers.  Slegs die Sinode kan besluit watter deuroffers verpligte 
deuroffers is. Vroeër jare het die “kollektes” aan hierdie instansies vir die gemeente se eweredige 
bydrae getel. Met die omskakel van die eweredige bydraes na sinodale aandeel moes die “verpligte 
deuroffers” ’n mate van finansiële beskerming aan hierdie instansies bied.  

1. Arbeidsbediening 
2. Badisa 
3. Bediening aan die Dowes 
4. Bediening aan die Jode 
5. Gemeentebediening 
6. Gemeenteondersteuningsfonds 
7. Gemeente-ontwikkeling 

8. Hospivision 
9. Instituut vir Dowes 
10. Jeugwerk 
11. Studentebearbeiding 
12. Teologiese Kweekskool 
13. Zimbabwe/Malawi/Mosambiek 

 
 

Onderskei asseblief duidelik tussen die deuroffer vir die “Bediening” aan die Dowes en die “Instituut” 
vir Dowes.  Die deuroffer vir die Bediening aan die Dowes gaan vir die twee gemeentes wat met Dowes 
werk (Sien A.3 hier onder).  Die Instituut vir Dowes gaan vir die NID se werksaamhede soos in A.9 hier 
onder verduidelik. 
 

B. Vrywillige sinodale offers.   
Gemeentes kan self besluit vir watter sinodale werksaamhede hulle ’n deuroffer wil opneem.  
Gemeentes is nie verplig om vir elkeen van hierdie instansies ’n deuroffer op te neem nie. Saam met 
die sinodale werksaamhede is daar ook instansies wat ’n noue band met die NG Kerk het (Bybel-
genootskap, Christelike Lektuurfonds, VCSV, ensovoorts).  Gemeentes kan deuroffers weekliks DIREK 
aan hierdie instansies (Groep B) stuur – of dit maandeliks aan die NG Kerk in Suid-Afrika stuur (saam 
met die “Sinodale aandeel en Deuroffervorm”).  Let op:  Indien die gemeente ’n offergawe vir 
“Kinderhuise” opneem, gee die sinodale kantoor dit vir Badisa.  Gemeentes sou kon kies om ’n direkte 
deuroffer vir ’n spesifieke kinderhuis (dalk in hulle eie omgewing) op te neem en dit direk (self) aan die 
spesifieke kinderhuis oor te betaal. 
 

Ondersteuningsdienste 
1. Bybelverspreidingsfonds 
 

Barmhartigheid  
2. Alta du Toit Nasorg (Bellville) 
3. Alta du Toit-skool (Kuilsrivier) 
4. CAD 
5. Eljada Nasorg (Oudtshoorn) 
6. Instituut vir Blindes  
7. Jan Kriel Instituut  
8. Kinderhuise (algemeen) of spesifiek: 

Andrew Murray, Durbanville, Huis 
van Heerde, Herberg en Steinthal. 

9. Magdalenahuis  
10. Ramot 
 

Toerusting en Navorsing 
19. Hugenote Kollege  

Gemeentebegeleiding 
11. Predikantebegeleiding 
12. Vrouebediening 
13. VCSV 
 

Getuienisaksie 
14. Biblia / Evangelie aan die Seelui 
15. Hoop en Versoening Trust 
16. RCA Kaapstad (Living Waters) 
17. Straatwerk  
18. Getuienis 
 

Onafhanklike Organisasies 
20. Bybelgenootskap  
21. Christelike Lektuurfonds (CLF)  
22. MES Kaapstad 
23. Radiokansel 

https://www.kaapkerkadmin.co.za/deuroffers/
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C. Gemeente-eie deuroffers 
In baie gemeentes is daar verdienstelike sake waarvoor die gemeente ’n deuroffer wil opneem.  
Gemeentes besluit self oor hierdie deuroffers en betaal self die deuroffer aan hierdie instansies oor.  
Moet asseblief nie gemeente-eie deuroffers aan die Sinode stuur nie. Ons weet nie aan wie om die 
geld oor te betaal nie!  Die Sinode hef boonop ’n 2% administrasiefooi. Moet dus asseblief nie 
deuroffers aan ons stuur wat nie op die “Sinodale aandeel en Deuroffervorm” (p 16) verskyn nie. 
 

A. VERPLIGTE SINODALE DEUROFFERS 
 

A.1 Arbeidsbediening 
Arbeidsbediening is ’n diensarm van Christelike kerke wat alle mense in die werkplek landswyd 
ondersteun – hulle werk dus AANVULLEND tot gemeentebediening en verteenwoordig nie die 
voorkeure of styl van een spesifieke denominasie nie. Hulle verteenwoordig die hele kerk van Christus 
en is gerig op die geestelike versorging van mense in hul plekke van werk. Christen-gelowiges word 
ondersteun en ’n vriendskapsevangelisasie word gevolg deur mense te bereik wat nog nooit van die 
Here gehoor het nie. Arbeidsbediening se holistiese benadering beteken ook dat hulle mense pastoraal 
bystaan wat onreg beleef , sukkel om verhoudings te laat versoen of wat hul werk verloor het. Om te 
verseker dat die bediening relevant bly, word sake soos werksetiek aangespreek, toerustings-
geleenthede aangebied en nuwe bemagtigingsprojekte aangepak. U kan ook kyk na die video oor hul 
werk by https://bit.ly/3cPmQVc. 

Me Carin Brink | 083 651 9515 | cbrink@kaapkerk.co.za  
Webwerf: http://imsacape.christians.co.za/ 

 

A.2 Badisa 
Badisa is die welsynsorganisasie van die NG Kerk in SA (Wes-Kaapland) en die VG Kerk (Kaapland) wat 
professionele maatskaplike dienste lewer aan mense in nood, ongeag hul ras, geslag of geloof. Saam 
met Diaconia deel ons die visie van ’n lewe van barmhartigheid. Diaconia mobiliseer netwerke en 
vennootskappe tussen Badisa, gemeentes en ander rolspelers en help om die infrastruktuur en 
kapasiteit van die organisasie te bou ter bevordering van die missionale diakonaat van die twee kerke.  

Badisa is ’n geregistreerde nie-winsgewende organisasie (NWO 011-891) en ’n openbare 
weldaadsorganisasie (PWO 9300 06348), en is verbind tot maatskaplike ontwikkeling deur 145 
gemeenskapsgebaseerde programme in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap.  

Die fokusareas van die organisasie is kinders en gesinne, ouer persone, persone met gestremdhede, 
asook persone met middelafhanklikheid. Badisa en Diaconia het Little Seeds, die gesamentlike eenheid 
vir die bevordering van vroeëkindontwikkeling tot stand gebring. Badisa is ook deel van ’n strategie om 
die VG Kerk gemeentes in die Oos-Kaap te ondersteun deur middel van die Oos-Kaap Komitee.  

Die Badisa-struktuur bestaan uit die Ledevergadering, Bestuursraad, Bestuursprogram en die 
Beheerrade van die onderskeie programme. Die Ledevergadering en Bestuursraad neem 
beleidsbesluite, terwyl die implementering van die beleid en die bestuur van die programme aan die 
beheerrade oorgedra is. Badisa het ongeveer 1 000 beheerraadslede, waarvan 50% vanuit gemeente-
lede van die kerke verkies moet word.  

Badisa skep werk vir 3 100 personeellede. Die personeel is Badisa se grootste bate en ons het die 
verantwoordelikheid om hulle toe te rus, te beskerm en te ondersteun om hul werk ten beste uit te 
voer. Ons personeel is geroepe om diensbaar te wees en ons kan getuig van ’n personeelkorps wat 
elke dag hulle taak met liefde en deernis aanpak.    

Badisa se gekonsolideerde omset per jaar is R560 miljoen. Die hoof inkomstebronne is die losies-en 
huurgelde by ons residensiële fasiliteite, asook die subsidie van die staat. Badisa is self verantwoordelik 
om 15% (R83 miljoen) van die totale omset deur middel van fondswerwing te genereer.  

Die programme steun dus baie op die betrokkenheid van gemeentes om hul lidmate te mobiliseer om 
hul kundigheid, tyd en geld te gee om ons programme se volhoubaarheid te verseker.   

Lys van Badisa programme aangeheg. 
Video’s beskikbaar: Videos | Badisa – Maandelikse nuusartikels:  News | Badisa 

021 957 7161 | info@badisa.org.za   
Webwerf:  https://badisa.org.za   

  

https://bit.ly/3cPmQVc
mailto:cbrink@kaapkerk.co.za
http://imsacape.christians.co.za/
http://imsacape.christians.co.za/
https://badisa.org.za/videos/
https://badisa.org.za/news/
mailto:info@badisa.org.za
https://badisa.org.za/
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A.3 Bediening aan die Dowes 

Onderskei asseblief tussen die deuroffer vir die “bediening” aan die Dowes en “instituut” vir Dowes.  
Die “bediening” vir die Dowes is die twee gemeentes wat met Dowes werk.  Die “instituut” vir Dowes 
(sien A.9 hier onder) is die NID se werksaamhede soos in A.9 verduidelik. 

Dowes word bedien deur twee gemeentes:  De la Batgemeente vir Dowes in Bellville en Die Dowe 
Familie Kerk (De la Bat) in Worcester.  Die Dowe Familie Kerk (De la Bat) in Worcester bedien ook 
Dowes by die De la Bat-skool en die Nuwe Hoop-sentrum vir gehoorgestremdes. De la Bat-Bellville 
bedien onder andere die Rusoord-tehuis vir bejaarde-, fisies-, doof-blinde en meervoudig-gestremde 
Dowes. Saam bedien beide gemeentes ongeveer 1 200 Dowes woonagtig in die Suid-Westelike deel 
van die land. Met bedieningspunte in Bellville, Strand, Wellington-Paarl, Atlantis, Malmesbury, 
Moorreesburg, Worcester en uitreike na Ceres en George word ongeveer 600 Dowe kinders, 
56 meervoudig-gestremde Dowes, 70 bejaarde Dowes en ook 60 Dowe studente (NID-kollege) 
geestelik bedien. Die gemeentes doen baanbrekerswerk in die ontwikkeling van kategese materiaal vir 
Dowes, ontwikkeling van ’n liturgie vir dowes, “sang”, en die aanwending van die nuutste tegnologie 
vir die bediening aan Dowes. Bid vir die werk en die voortgang daarvan totdat elke Dowe kan bely: 
“Jesus is die Here”. [Die NID en Dowe-gemeenskap dring aan dat ’n hoofletter “D” vir Dowes gebruik 
word.] 

Ds Chris Wheeler | 066 229 2428 | wheelercj123@gmail.com  
Ds Andri Eloff | 023 342 8590 | 083 654 3939 | leraar@nid.org.za  

Webwerf:  www.nid.org.za/congregations/worcester/contact.html 

 

A.4 Bediening aan die Jode 
Bid asseblief vir me Jeanie de Wet wat na Jode uitreik met die Evangelie, asook vir die Messiaans-
Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad.  Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en 
Here is.  Hulle is Christen-Jode.  Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit 
vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom.  Bid ook vir hulle uitreik na Joodse 
Christene wat nie lidmate van Beit Ariel is nie en na Jode wat nie glo dat Jesus die Messias is nie. 

Me Jeanie de Wet | 072 408 6458| simchaministry@gmail.com   

 

A.5 Gemeentebegeleiding 
Die Diensgroep vir Gemeentebegeleiding is die fasiliteerders van die NG Kerk in SA.  Die diensgroep 
word gevra om te kom help as kerkrade en predikante begeleiding nodig het met ’n verskeidenheid 
van situasies.  Meestal is dit vanuit ’n probleem gebore, maar soms is daar ook pro-aktiewe prosesse 
wat gemeentes help om nuut te dink oor hulle bediening. In ’n tydsgees van individualisme en 
sekularisasie moet gemeentes anders dink oor hulle aanbod in die dorp of buurt of voorstad. Die 
diensgroep begelei gemeentes in geloofsonderskeidende prosesse om hulle roeping te ontdek in die 
gemeenskap waar die Here hulle geplaas het en om die verskillende aspekte van hulle bediening in lyn 
daarmee aan te pas en te vernuwe. Die diengroep lei begeleiers op en ontwikkel prosesse en materiaal 
wat gemeentes help om hierdie ontdekkings van hulle roeping te maak. Die diensgroep finansier die 
begeleiers sodat dit nie ’n las op die gemeente is wat begelei wil word nie. Die deuroffer help die 
diensgroep om dit te kan doen.  

Ds André Agenbag | agenbag1@sun.ac.za | 021 808 9051 
Me Mathilda du Pisanie | mdup@sun.ac.za  | 021 808 3265 

Webwerf:  https://communitas.co.za  

 

A.6 Gemeenteondersteuningsfonds 
Die Gemeentehulpfonds verleen ondersteuning aan gemeentes wat finansiële probleme ondervind.  
Die fonds is bedoel om die geestelike bediening in stand te hou en nie vir kapitale werke of 
instandhouding van fisiese fasiliteite nie.   

Die Saakgelastigde (ds Bossie Minnaar) | 021 957 7104 | bossie@kaapkerk.co.za   
Webwerf: https://www.kaapkerkadmin.co.za/#sa  

 

A.7 Gemeente-ontwikkeling /Nuwegeloofsgemeenskapontwikkeling (NGGO) 
Die roeping van NGGO/GKS is om saam, as familie van missionale kerke, by God se sending in die 
wêreld betrokke te wees deur nuwe geloofsgemeenskappe te ontwikkel. 

  

mailto:wheelercj123@gmail.com
mailto:leraar@nid.org.za
mailto:simchaministry@gmail.com
mailto:agenbag1@sun.ac.za
mailto:mdup@sun.ac.za
https://communitas.co.za/
mailto:bossie@kaapkerk.co.za
https://www.kaapkerkadmin.co.za/#sa
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Fokusareas van NGGO/GKS: 

• Visionering, mobilisering en kommunikasie van alle sake wat verband hou met NGGO. 

• Ontwikkeling van opleidingsmateriaal sowel as die aanbied van opleidingsgeleenthede dmate, 
kerkraadslede en predikante toegerus kan word om NGGO’s te vestig. 

• Vestiging van vennootskappe, netwerke en ander samewerkingsgeleenthede met alle ers binne 
Sinodale en Ekumeniese verband met die oog op effektiewe NGGO’s. 

• Begeleiding en ondersteuning deurlopend aan Kerkrade, ringe  en NGGO ontwikkelaars.; 

• Navorsing wat verband hou met NGGO. 

• Ontginning van finansiële hulpbronne vir die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe en 
struktuurontwikkeling. 

• Bied kundige hulp aan nuwe geloofsgemeenskappe insake fondse en infrastruktuurontwikkeling. 

Ds Gustav Meyer | 021 808 3381 | gam@mweb.co.za   
Ds Stephan Pedro | 021 957 7183/4 | stephen@kaapkerk.co.za  

 

A.8 Hospivision 
’n Samewerkingsooreenkoms is met HospiVision, ’n nie-regeringsorganisasie, gesluit wat sedert 1999 
in die hospitale van Pretoria leiding neem in die spirituele en emosionele versorging van pasiënte, hulle 
families en personeel. Indien pasiënte vanaf die platteland pastorale ondersteuning benodig in 
hospitale binne die Kaapse Metropool, moet Hospivision gekontak word. 

Die Diensgroep Diaconia het die webwerf (www.myhulp.co.za) ontwikkel om inligting te voorsien waar 
hulp oor ’n aantal onderwerpe rakende geestesgesondheid gevind kan word.  

Hospivision | 021 931 0311 | wanda@hospivision.org.za  

Medi-Clinic Durbanville | Dr Francois Swart | 082 781 6854 | francois@uitsigkerk.co.za 

Medi-Clinic Cape Gate | Dr Francois Swart | 082 781 6854 | francois@uitsigkerk.co.za 

Kuilsrivier Privaat Hospitaal | Ds Jannie du Plessis | 083 443 2153 | jannie@suidkerk.org.za 

Christiaan Barnard Hospitaal | Ds Hendrik Scott | 083 740 6412 | kerkkantoor@tamboerskloof.ngk.co.za  
Paarl hospitale | Ds Fanie Kriel | 083 292 5188 | fanie@strooidak.co.za 

Administratiewe ondersteuning | Me Ria Koen | 021 957 7109 | diaconia@kaapkerk.co.za  

Webwerf:  | http://myhulp.co.za 

 

A.9 Instituut vir Dowes 
Die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) is in 1881 deur die kerk tot stand gebring om vir Dowes taal te 
gee, sodat hulle ook die boodskap van Jesus Christus kon ontvang. Die visie van NID is die holistiese 
ontwikkeling van die volle potensiaal van persone met gehoorverlies in Suid-Afrika deur noodsaaklike 
kwaliteit-dienste aan hulle te lewer. NID se sorg, opleiding en steundienste sluit die volgende in: Bied 
volhoubare sorg, ontwikkelings- en opleidingsprogramme aan volwasse meervoudig-gestremde 
Dowes en Dowe persone met spesiale behoeftes, in beskermde werkswinkels, residensieel en binne 
die Dowe gemeenskap. Versorging van Dowe bejaardes in ’n doof-vriendelike omgewing in die 
bejaardesorg-afdeling, Shalom. NID Opleiding bied geakkrediteerde beroepsopleiding aan Dowe 
studente in ’n variasie van opleidingsprogramme. Geїntegreerde Steundienste bied multi-dissiplinêre 
steundienste aan persone met gehoorverlies bv. tolkdienste, opleiding, beskikbaarstel en 
verbesondering van inligting, sowel as maatskaplike en terapeutiese ondersteuning. De la Bat-
gemeente (Bellville) en Dowe Familie Kerk (Worcester) voorsien geestelike versorging aan die Dowe 
gemeenskap in Bellville, Worcester en omliggende areas waarmee NID help. 

Bid dat al die Dowes in Suid-Afrika ook die geleentheid sal kry om die boodskap van verlossing in hul 
eie taal, Gebaretaal, te ontvang. 

Mnr Cobus van Deventer | 023 342 5555 | fr.nid@nid.org.za  
Webwerf:  http://www.nid.org.za  

 

  

mailto:gam@mweb.co.za
mailto:stephen@kaapkerk.co.za
http://www.myhulp.co.za/
mailto:wanda@hospivision.org.za
mailto:francois@uitsigkerk.co.za
mailto:francois@uitsigkerk.co.za
mailto:jannie@suidkerk.org.za
mailto:kerkkantoor@tamboerskloof.ngk.co.za
mailto:fanie@strooidak.co.za
mailto:diaconia@kaapkerk.co.za
http://myhulp.co.za/
mailto:fr.nid@nid.org.za
http://www.nid.org.za/
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A.10 Jeugwerk 
Jeug- en Familiebediening fokus op die ondersteuning, toerusting en navorsing van jeugwerk wat deur 
gemeentes gedoen word. Dit sluit onder andere die volgende in: kategese ondersteuning, 
familiebediening hulpmiddels, #imagine feesnaweek, navorsing oor jong volwasse bediening en 
kinderbediening ondersteuning.  Jeug en Familiebediening het ook twee gratis toeps ontwikkel: 
“onsglo” en “dinkjeug families” wat geloofsgesprekke onderskeidelik in groepe en in gesinne wil 
ondersteun. 

Me Maryke Fourie | 021 808 9050 | jeug@sun.ac.za 
www.dinkjeug.co.za | www.kixkinders.co.za | DinkJeug op YouTube | www.onsglo.co.za  

 

A.11 Studentebearbeiding 
Studentebearbeiding fokus op die ondersteuning van die bediening aan studente in Stellenbosch, 
Tygerberg en Wellington, asook die post-matriek fees. Navorsing word ook gedoen oor die 
veranderende aard van die bediening aan studente en jong volwassenes.  Die “Kerk van die Toekoms” 
netwerk help gemeentes om vars ruimtes te skep waar jong volwassenes hulle geloof kan beoefen.  

Me Maryke Fourie | 021 808 9050 | jeug@sun.ac.za 
Webwerf: www.dinkjeug.co.za | Kerk van die Toekoms op YouTube  

 

A.12 Teologiese Kweekskool 
Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch bied onder andere opleiding vir studente 
van verskillende kerke met die oog op die bediening as predikant en jeugwerkers.  Die uitdrukking 
Teologiese Kweekskool dui op daardie afdeling/skool in die Fakulteit Teologie van die Universiteit wat 
predikante vir die bediening in die NG Kerk oplei.  Predikante van die NG Kerk-familie word sedert 1859 
hier opgelei.  U voorbidding vir beide die bedienings- en akademiese vorming van al die studente, die 
Dekaan, dosente en al die personeel word gevra. 

Me Amanda van Niekerk | 021 887 6819 | toerusting@sun.ac.za   

 

A.13 Zimbabwe/Malawi/Mosambiek 
Die NG Kerk het in 1891 met werk in die suide van Zimbabwe begin. Die Reformed Church in Zimbabwe 
se hoofkantoor is op Masvingo en hulle het meer as 80 gemeentes met ongeveer 80 predikante. Ons 
ondersteun veral teologiese opleiding, mediese dienste by hospitale en klinieke asook 
literatuurontwikkeling. By die Kweekskool op Morgenster doen dosente kosbare werk. In Harare is 
Christine Chanza die bestuurder van CAVA (Christelike Oudiovisuele Aksie) wat Christelike lektuur 
ontwikkel en versprei en NBI-kursusse aanbied. Die gemeentes in Zimbabwe is versorgende en 
getuigende geloofsgemeenskappe wat te midde van moeilike ekonomiese en politieke 
omstandighede, hulle lig vir Christus laat skyn. 
Lees meer by http://getuienis.christians.co.za/rcz-reformed-church-in-zimbabwe/ 

Die werk in Malawi het in 1889 begin. In 1924 het die CCAP (Church in Central Africa Presbyterian) 
ontstaan. Die huidige regering geniet breë steun, maar voer ’n opdraande stryd teen korrupsie en ’n 
sukkelende ekonomie. Die CCAP-leierskap speel ’n positiewe rol om gemeenskappe op te bou. Die 
CCAP Nkhoma-sinode het 190 gemeentes met meer as 200 leraars. In vennootskap met die CCAP 
ondersteun die NG Kerkfamilie tans die voortgesette teologiese opleiding, mediese dienste, 
verpleging, die omgewingsdepartement wat boomplanting bevorder, weeshuise vir vigswesies en 
jeugwerk. Lees meer by http://getuienis.christians.co.za/ccap/ 

Die werk in Mosambiek (1908-1923; 1973-1980 en weer vanaf 1991) is telkens onderbreek deur 
regeringsteenkanting en burgeroorlog. Daar is vandag 80 000 lidmate en 86 predikante in die 
Igreja  Reformada em Mozambique (IRM). Die drie sinodes Novo (in die suide om Maputo), Tumbine 
(veral om Milanje en van die Zambesi-rivier noord tot Tanzanië-grens) en Mphatso (noordwes en 
sentrale streke in Tete en Manica provinsies) het in 2004 ’n algemene sinode gestig. Die IRM reik self 
ook na nuwe gebiede uit. HEFSIBA, ’n Christelike Hoër Onderwys-instituut op Vila Ulongue bied 
verskeie grade en diplomas in Teologie, Ekonomie, Regsgeleerdheid en Sielkunde aan. Lees meer by 
http://getuienis.christians.co.za/irm-igreja-reformada-em-mocambique/ 

Dr Kobus Odendaal | 021 957 7179 | missio@kaapkerk.co.za 
Webwerf:  http://getuienis.christians.co.za   

  

mailto:jeug@sun.ac.za
http://www.dinkjeug./
http://www.kixkinders.co.za/
https://www.youtube.com/channel/UCD__TUegH3csA7ylz0VnL0w
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B. VRYWILLIGE SINODALE EN SPESIALE DEUROFFERS 
Diensgroep vir Ondersteuningsdienste 

 
1. Bybelverspreidingsfonds 

Die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (STFA) het ’n Bybelverspreidingsfonds wat 
gemeentes subsidieer wat Bybels tydens ’n uitreik wil versprei.  Die fonds betaal slegs vir Bybels – nie 
vir ander geestelike lektuur of die koste van die uitreik nie.   

Die Saakgelastigde (Ds Bossie Minnaar) | 083 270 5211 | bossie@kaapkerk.co.za  

 

Diensgroep vir Barmhartigheid 
 

2. Alta du Toit Nasorgsentrum (Bellville) 
 

Onderskei asseblief duidelik tussen die deuroffer vir die skool (kinders) in Kuilsrivier en die nasorg-
sentrum (volwassenes) in Bellville. 

 
Die Alta du Toit Nasorgsentrum (AdTN) in Bellville maak voorsiening vir volwassenes (18 jaar en ouer) 
wat intellektueel gestremd is.  Hulle vaardighede word optimaal ontwikkel met die hulp van 
professionele opleidings- en ontwikkelingsprogramme.  Die hantering van kliënte word bestuur deur 
’n multidissiplinêre span, wat persoonlike versorgers, verpleegpersoneel, toesighouers in die 
werksareas,  arbeidsterapeute, asook die maatskaplike werker insluit.  Toegewyde personeel sorg dat 
AdTN vir die kliënte ’n veilige tuiste is om in te woon en te werk.  Met die nodige liefde en onder-
steuning word verseker dat ons kliënte eerstens goed versorg word,  maar word daar ook omgesien 
na hul fisiese, emosionele en geestelike behoeftes. Alta du Toit Nasorgsentrum huisves 174 kliënte in 
vier koshuise en ontvang ook op weeksdae 59 dagsorg-kliënte in die werk- en terapeutiese areas.  Die 
jongste kliënt is 18 jaar oud en die oudste is ’n dame van 82 jaar.  Die kliënte bly by die Nasorgsentrum 
tot hul afsterwe.  Dit veroorsaak ernstige finansiële verpligtinge wat nie voldoende deur die Staat verlig 
word nie.  Die kliënte is spieëltjies waarin ons elke dag kan sien en bewus word van hoe groot ons 
dankbaarheid moet wees vir die wonderlike talente en gawes wat ons uit die Vaderhand ontvang.  
Gemeentes se ondersteuning word opreg waardeer en dra ongelooflik by tot die volhoubaarheid van 
de Nasorgsentrum. 

Marina van der Meulen | 021 913 2106 | marina@altadutoit.org.za  
Webwerf:  http://altadutoit.org.za 

 

3. Alta du Toit Skool (Kuilsrivier) 
Die Alta du Toitskool in Kuilsrivier gee onderrig aan leerders (ouderdom 6 tot 18 jaar) wat intellektueel 
erg gestremd is en nie in hoofstroomonderwys met akademiese vakke kan aanpas nie.  Die skool bied 
aan leerders uit alle kulture die beste geleentheid om volgens hulle eie vermoë en tempo te ontwikkel.  
Die fokus van die kurrikulum is aangepas en konsentreer op vaardighede soos selfversorging, 
kommunikasie, uitvoering van huishoudelike take, sinvolle tydsbesteding, arbeidgerigte-vaardighede, 
asook eenvoudige begrip van godsdiens.  Vir leerders wat wel daartoe in staat is, word funksioneel-
skolastiese vaardighede soos lees, skryf en getalbegrip aangeleer om hulle te help om in die alledaagse 
lewe oor die weg te kom met vaardighede soos tydlees, hantering van geld en uitken van name van 
handelsbanke en winkels. Daar is twee koshuise vir leerders wat ver woon en bussies wat dagskoliere 
vervoer.  Gemeentes se ondersteuning dra daartoe by dat leerders ’n vol lewe kan geniet in ’n skool 
waar daar spesiaal na hulle unieke behoeftes omgesien word.  

Die Bestuurder (Me H van Niekerk) | 021 903 7744 | assistant.development@altadutoit.com   
Webwerf: https://altadutoitschool.wixsite.com/altadutoitschool  
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4. CAD (Christelike Afhanklikheidsdiens) 
CAD is in 1967 gestig en is ’n dinamiese organisasie vir die ondersteuning van dwelmafhanklikes en hul 
gesinne. Ons hoofdoel is om te verseker dat die dwelmafhanklikes wat in die herstelproses is, sal 
weerhou om dwelms te misbruik. Ons ondersteun die afhanklike en hul gesin fisies, sielkundig, sosiaal 
en godsdienstig, sodat hulle hul volle potensiaal sal bereik en nie weer sal terugkeer na die misbruik 
van dwelms nie. CAD is ’n organisasie wat regoor Suid-Afrika funksioneer as ’n poging om die 
hoeveelheid individue wat afhanklik is van dwelms te verminder.  Die einddoel is nugterheid op ’n lang 
termyn. Middelafhanklikheid is een van die grootste uitdagings in Suid-Afrika en een van die grootste 
oorsake vir die toename van kriminele aktiwiteite, skoolverlaters, bendes en huishoudings met kinders 
aan die hoof. Daar is egter voortdurend ’n gebrek aan emosionele, fisieke en finansiële ondersteuning 
weens stigmas en stereotipes wat aan dwelmafhanklikheid gekoppel is. Daarom kies CAD om die 
rehabilitasie van so ’n kwesbare bevolking te ondersteun en te help, sodat ’n verskil gemaak kan word 
ten gunste van die hele land. Soos jy jou kan indink, is ’n substansafhanklikheidsorganisasie gewoonlik 
die laaste plek op die lys van vrywilligers en donasies. Daarom is ons oop vir enige bydrae wat CAD kan 
help om ondersteuningsgroepe in elke gemeenskap te begin, sodat dwelmafhanklikes en hul gesinne 
toeganklike en beskikbare ondersteuningstrukture het om ’n suksesvolle rehabilitasie te verseker. 

CAD wil die dryfkrag wees wat verslaafdes in die rigting van herstel lei, eerder as wat hulle die groot 
leegheid van terugval ervaar. Dit sal ’n groot voorreg wees om as begunstigde van u kerk beskou te 
word, sodat ons kan saamwerk om dié gemeenskaplike doelwit te bereik: om ander te help. 

Me Emma Gibbons | 021 903 1030 | 082 899 1883 | org@cadwk.co.za  
Facebook:  https://www.facebook.com/CADCT  

 
5. Eljada Nasorg (Oudtshoorn) 

Eljada Nasorg in Oudtshoorn voorsien residensiële versorgings- en ontwikkelingsdienste aan 97   
volwasse persone met intellektuele gestremdhede en dagsorgdienste aan 13 volwasse persone met 
intellektuele gestremdhede wat in die gemeenskap woon.  Projekte en aktiwiteite wat deur 5 
instruktrises aangebied word is:  kognitiewe ontwikkeling, lewensvaardigheid- en bewusmakings-
programme, leerwerk, kers- en matmakery, vervaardiging van draadhangers, naald-, krale-, brei en 
hekelwerk, hulp in die tuin en kombuis, etiket- en Bybelklasse, danse, uitstappies, koorsang by ge-
meentes, swem, toutrek, fietsry, gimnasiumoefeninge en stap. Eljada Nasorg se vyf huismoeders 
versorg inwoners deur handhawing van persoonlike higiëne, voorsiening van maaltye en verversings, 
positiewe dissipline, kleding, netheid van kamers, voorsiening van ŉ veilige omgewing, mediese sorg 
(medikasie, verpleging en verwysings).  Dienslewering fokus dus op die bevordering en handhawing 
van inwoners en dagsorgkliënte se volle potensiaal, sodat hulle selfstandige en volwaardige lede van 
die samelewing kan wees.  Ons is dankbaar op gemeentes se donasies waarsonder ons nie hierdie 
broodnodige dienste aan kwesbare persone kan lewer nie. 

Me Wilma Lemmer | 044-279-1740 | wlemmer@etime.co.za  
Webwerf:  https://eljada.co.za  

 

6. Innovation for the Blind (voorheen Instituut vir Blindes) 
Innovation for the Blind (voorheen bekend as Instituut vir Blindes), voorsien reeds sedert 1881 in die 
allesomvattende behoeftes van blinde, swaksiende en meervoudiggestremde volwassenes, deur die 
voorsiening van vaardigheidsopleiding, gespesialiseerde versorging, terapeutiese ondersteuning en 
werkskepping. Ten spyte van verskeie uitdagings oor ons 139 jaar het ons oorleef, en selfs sterker 
anderkant uitgekom, danksy die getroue ondersteuning van hartsmense en deur elke dag ons VISIE, 
naamlik om ’n meetbare verskil in die lewensgehalte van siggestremdes te maak, na te streef. Hierdie 
prestasie sou onmoontlik gewees het sonder die meelewende betrokkenheid van donateursvriende 
en vennote. U voorbidding vir ons organisasie en ons inwoners is vir ons baie kosbaar. 

023 347 2745 | info@innovationfortheblind.org   
Webwerf:  https://innovationfortheblind.org  
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7. Jan Kriel Instituut (Kuilsrivier) 
Baie dankie dat u vanoggend by die deure bydra tot die Here se werk by Jan Krielskool. 

Jan Krielskool (sedert 1937) is die 3de oudste skool vir “kinders met spesiale onderwysbehoeftes”.  
Soos met die Dowes en Blindes (die eerste twee) het die Ned Geref Kerk dit begin, ontwikkel en 
bestuur. Sedert 1998 (nuwe onderwyswet) is die NG Kerk en haar lidmate se betrokkenheid beperk tot 
befondsing van verdienstelike kinders en projekte in die skool. Die “ekstra” dienste wat die staat en 
ouers nie kan bekostig of in stand hou nie, word deur gemeentes en individuele donateursvriende 
gedra. Dit beloop etlike miljoene per jaar, maar die resultate toon dat dit deur en deur die moeite werd 
is.  Jan Krielskool is byvoorbeeld: 

• bekroon as die beste “spesiale” skool in Suid Afrika 

• bekroon met internasionale “blou plaak” status vir die bydra tot onderwys in Suid Afrika  

• die enigste spesiale skool waar leerders met gestremdhede matriek in Afrikaans kan slaag 

• uiters suksesvol – met ŉ slaagsyfer van 96% van Gr R tot Matriek in 2019  

Die “En-Gee” Kerk (        smiley) kan dankbaar-trots wees op hierdie baken van die barmhartigheid van 
Jesus. Indien u meer inligting verlang of ŉ persoonlike donasie wil maak, kontak gerus die Jan Kriel 
Instituut. 

021 903-0434 | instituut@jankriel.co.za  
Webwerf:  https://jankriel.org.za  

 

8. Kinder- en Jeugsorgsentrums (Kinderhuise) 
Daar is vyf kinder- en Jeugsorgsentrums in ons sinodale streek wat deel vorm van die 145 programme 
van Badisa. Die sentrums bied residensiële versorging aan sorgbehoewende kinders buite die 
gesinsomgewing.  Die programme is daarop gefokus om die kind te beskerm, te versorg en te ontwikkel 
binne ’n terapeutiese omgewing.  Die kinders is fisies en/of emosioneel mishandel en die pad na herstel 
is moeilik en langsaam.  Die gesin of familie van die kind word gesien as deel van die behandelingsplan 
van die kind.  Die personeel bestaan uit kinderversorgers, maatskaplike werkers en ondersteunings-
personeel en hulle word bygestaan deur ander professies soos verpleegkundiges, opvoedkundiges, 
arbeidsterapeute en sielkundiges om ’n holistiese diens aan die kind te lewer. Die sentrums maak ook 
baie staat op vrywilligers om te help met skoolwerk, logistiek en fondswerwing.  

Donateurs en vrywilligers word vir ondersteuning gevra aangesien die diens intensief en duur is. Bid 
asseblief vir die kinders en hul families en ook vir die personeel en vrywilligers vir elkeen se rol. 

Sien hieronder die besonderhede van die vyf sentrums. 

Durbanville Kinderhuis (Durbanville) 
Waarnemende Bestuurder | 021 975 6822 | bestuur@durbanvillekinderhuis.org.za  

Webwerf: https://durbanvillekinderhuis.org.za/af/afrikaans  

 
Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum (Robertson) 
Elsa Perold | 023 626 3140 | hoof@herberg.co.za   

Webwerf: https://www.herberg.co.za  

 
Huis Andrew Murray (Wellington) 

Jaco Holtzhausen | 021 873 3834/5 | manager@andrewmurray.org.za   
Webwerf: https://andrewmurray.org.za  

 
Huis van Heerde (Moorreesburg) (word bestuur deur Huis Andrew Murray) 

Jaco Holtzhausen | 021 873 3834/5 | manager@andrewmurray.org.za   

 
Steinthal Kinderhuis (Tulbagh) 

Robin Furness | 023 230 1031 | robin.steinthal@lando.co.za 
https://steinthalkinderhuis.org.za/  
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9. Magdalenahuis 
Magdalenahuis Beradingsentrum het op 10 Oktober 1902 tot stand gekom en was ’n inisiatief van die 
NG Kerk. Magdalenahuis fokus op drie diensterreine: swangerskapsberading, aanneming en herkoms-
fasilitering.  In  September 2014 neem Magdalenahuis dan ook die geloofstap om weens die oorwel-
digende nood en behoefte aan hulp, die inwoningskomponent om te skakel na ’n onder-
steunings/ontwikkelingsprogram in hoë risiko gemeenskappe. Die Isiqalo Program (New Beginnings) 
fokus steeds daarop om hierdie weerlose swanger vroue en hul ongebore babas in nood by te staan 
en te ondersteun.  Met dieselfde visie “Uit liefde help ons heelmaak” onderskryf ons die  filosofie van 
die Eerste 1000 Dae,  met die uitkoms dat gesonde kinders lei tot ’n gesonde samelewing. Dankie aan 
gemeentes wat deur die jare met hul deuroffers Magdalenahuis in staat stel om volhoubaar ’n verskil  
te maak in die lewens  van weerlose swanger vroue, kinderlose egpare,  asook  babas en kinders. 

Mev S du Plessis | 021 948 3637 | info@magdalena.org.za  
Webwerf: https://magdalena.org.za  

 

10. Ramot 
Ramot is ’n behandelingsentrum vir alkohol- en ander middel afhanklikheid en bestaan reeds vir 56 
jaar. Gedurende hierdie tyd het meer as 200 000 mense met ’n afhanklikheidsprobleem direk of indirek 
hulp ontvang. Alkohol bly steeds die grootste probleem.  Afhanklikheid (verslawing) beteken om 
oorgegee te wees aan ’n mag buite jouself met rampspoedige gevolge. Die persoon het geen hoop nie, 
en ervaar om verstaanbare redes nie welkom in die samelewing nie. Families is skaam vir die persoon 
en die wêreld verwerp hulle grootliks. Maar mag ons as Christene dieselfde doen? Help ons asseblief 
om Christus se hande en voete te wees vir die afhanklike. Elke pasiënt ontvang intensiewe persoonlike 
aandag. Die kerk kan trots wees op Ramot. Bid asseblief vir genade en wysheid om meer mense te help 
teen bekostigbare pryse. Ramot se leuse is dan ook: “ ŉ Nuwe lewe, ’n Nuwe begin”. 

021 939 2033 | admin@ramot.co.za   
Webwerf: https://www.ramot.org.za   

 

Diensgroep vir Gemeentebegeleiding 
 

11. Predikantebegeleiding 
Dominees skryf agter hulle naam VDM – Verbi Divini Minister.  Hulle is bedienaars van die Goddelike 
Woord. Die kerk is hulle woning en hulle woning die kerk. Oor hulle drumpel stap dié met aansien maar 
ook dié waarop neergesien word. Stukkende siele wat soek om heelgemaak te word en hongeriges wat 
smag na brood om hongerpyne te stil; verliefdes met sterre in hul oë en alleen-mense met die skerwe 
van eens belowende verhoudings in hul hande. Hulle spreekkamers getuig van hartsake en tugsake en 
kerksake en ringsake; van hartseer en twyfel en verslaentheid en rou. Hulle tree op as vredemakers en 
arbiters en fasiliteerders en troosters. Op Sondag staan hierdie manne en vroue voor u en sê: So sê die 
Here. 

Deur die taakspan Predikantebegeleiding, wat deel is van die diensgroep Gemeentebegeleiding, lewer 
ons Sinode ’n omvattende ondersteunings- en bedieningsprogram aan al die leraars van ons kerk. ’n 
Program wat daarop fokus om dominees met hulle bekwaamhede te laat ontwikkel en persoonsgroei 
stimuleer maar ’n program wat hulle ook verbonde hou aan hul Bron waarin en waaruit hulle optree 
en veerkragtige en gelukkige dominees verseker. U offer vandag ondersteun hierdie program en 
daarvoor word dankbare erkenning gegee. 

Ds Theunis Botha | pastor@sun.ac.za   
Mev Adrienne Bester | 021 808 3382 | bestera@sun.ac.za   

Webwerf:  https://communitas.co.za  

 
12. Vrouebediening (voorheen Vrouediens / Vrouelidmate) 

Visie: Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil gemeentes help om veilige ruimtes te skep waar gelowige 
vroue oor generasies en ander grense heen verenig kan word, sodat ons binne die kerk en samelewing 
kan floreer. Ons fokus tans op spiritualiteit- en leierskapontwikkeling van vroue.   

[Gemeentes word aangemoedig om ŉ deuroffer vir die Vrouebediening te laat opneem op 
Moedersdag of gedurende Augustus tydens Vrouemaand.] 

Ds Ankia du Plooy | 021 808-9060 | ngkvroue@sun.ac.za   
Webwerf:  https://vroueweskaap.co.za/   
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13. Verenigende Christen-Studentevereniging (VCSV) 
Dit is die VCSV se roeping om kinders en jongmense te help om teen hedendaagse probleme en 
Godloosheid bestand te wees sodat hulle as jong Christene uitstaan in ’n wêreld waar geloof en toe-
wyding voortdurend uitgejaag en afgebreek word. Die VCSV is benewens die VCSV-takke in skole ook 
betrokke by jeugkampe, uitreike, stranddienswerk, avontuurbediening en lewensvaardigheidspro-
gramme. Die Bybel en die bestudering daarvan, gebed en die soeke na die wil van God staan sentraal 
in die werk van die VCSV. Die VCSV is ’n geloofsorganisasie wat volledig op die voorsiening van die Here 
vertrou vir vrywillige hulp en finansiële ondersteuning. Vir verdere inligting oor die VCSV kan u ons 
webblad besoek of gesels met ons op ons “facebook” blad. Baie dankie vir u ondersteuning en gebede. 

Me Dorian Adams | 021 887 0212 | 073 293 5365 | dorian@vcsv.co.za  
Webwerf: https://vcsv.co.za   

 

Diensgroep vir Getuienisaksie 
 
14. BIBLIA / Bediening aan Seelui / Hawesending 

Bykans 30 000 seevaarders uit meer as 70 lande besoek jaarliks die hawe van Kaapstad. Dié buitelandse 
sendinggeleentheid is letterlik op ons voorstoep. Die bediening van die Christus-evangelie aan ons 
besoekers – deur skeepsbesoeke, persoonlike gesprekke, vriendskapsevangelisasie en sosiale 
hulpverlening, word sedert die 1940’s in die Kaapstad-hawe onderneem, het ’n ekumeniese 
uitreikaksie geword en strek vanaf Richardsbaai in die ooste van die land tot by Saldanha-hawe in die 
weste. Bediening onder die vissergemeenskap het hieruit gegroei, is in 1984 in Houtbaai begin en word 
tans ook in Kalkbaai, Saldanha en Mosselbaai onderneem. Hierdie manne en vroue is verantwoordelik 
vir die vervoer en voorsiening van ons almal se elkedaagse gebruiksgoedere. Hulle benodig ons gebede 
en ons ondersteuning vir hulle geestelike behoeftes. 

Me Carin Brink | 083 651 9515 | cbrink@kaapkerk.co.za  
Webwerf: http://imsacape.christians.co.za/ 

 
15. Hoop en Versoening Trust 

Die Hoop en Versoening Trust (HVT) is ’n NPO wat gestig is om Suid-Afrikaners die geleentheid te gee 
om by te dra, uit dankbaarheid, tot die herstel/restourasie van die land. Die Hoop en Versoening Trust 
het die behoeftes van mense wat wil bydra, maar onseker is oor hoe om dit te doen en bang is dat hul 
bydraes verlore sal gaan in die huidige kultuur van verkwisting, raakgesien. Die Hoop en Versoening 
Trust is deur die NG Kerk in die lewe geroep om te werk aan die heropbou van ons land se mense en 
hul gemeenskappe. Die Hoop en Versoening Trust sien hulself as ’n geleentheid wat geskep is vir mense 
om uit dankbaarheid ’n bydrae te maak. Een van die Trust se waardes is die uiters noukeurige 
aanwending en bestuur van fondse. 

Gemeenskappe wat deur die Hoop en Versoening Trust geraak is/word: 
Ceres, Ceres-op-die-berg, Wamakersvallei, Khayelitsha, Beaufort-Wes, Helderberg, Kalkfontein, 
Riviersonderend, Wolseley, Porterville, George, Walmer, Sutherland. Van vroeëkindontwikkeling tot 
landelike ontwikkeling. 

Dr Braam Hanekom | 021 957 7117 | 083 302 8639 | braam@kaapkerk.co.za  
Webwerf: https://www.hopetrusts.org  

 

16. RCA Kaapstad / Living Waters gemeente 
Die RCA is gewortel in die Indiër-gemeenskap van Suid-Afrika sedert die ontstaan van die kerk in 1968. 
Die Sunthosham Gemeente is as werkkring in Kaapstad gevestig binne die Rylands woongebied. Tans 
fokus dié gemeente, bekend as Living Waters, op die uitleef van die Christus-evangelie aan hul 
Moslem- en Hindoe-naastes in die Cravenby-area deur middel van vriendskapsevangelisasie, 
gemeenskapsbetrokkenheid en diens. Die gemeente is klein en trek swaar. Hulle maak vir hul 
bediening in die Skiereiland besonder staat op die aktiewe meelewing, voorbidding en finansiële 
ondersteuning uit ons NG Kerkfamiliekring. Ds Theo Francis is tans die predikant by RCA Living Waters 
in Cravenby waar twee ouderlinge hom bystaan. 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za  
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za  
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17. Straatwerk 
Straatwerk is ’n Christen organisasie wat vir die afgelope 55 jaar as deel van ons kerkfamilie uitreik na: 
vroue vasgevang in prostitusie , hawelose mense en diegene wat betrokke is in die nagklubkultuur van 
ons stad.  Deur werkrehabilitasie (Ophelp Projekte) skep ons geleenthede vir hawelose mense om op 
’n eerbare manier ’n inkomste te verdien deur harde werk as ’n alternatief vir bedelary en misdaad. In 
ons uitreike nooi ons vroue wat in prostitusie vasgevang is om deel te raak van ’n verskeidenheid 
rehabilitasie inisiatiewe.  Straatwerk is reeds sedert 2009 besig met ’n voorkomingveldtog in skole om 
kinders in hoë risiko areas te waarsku teen seksuele misbruik en prostitusie.  Tydens ons naguitreike 
nooi ons gemeentegroepe om deel te neem aan praktiese uitreike op straat as ’n teken van die Liggaam 
van Christus in Aksie. 

Ds Fourie Truter | 021 930 8055 | fourie@straatwerk.org.za 
Webwerf: http://straatwerk.org.za  

 

18. Getuienisaksie 

[Zimbawe/Malawi/Mosambiek is die “verpligte” deuroffer vir getuienis.  Gemeentes kan drie 
afsonderlike deuroffers vir elke land opneem, of dit saam opneem.  Die sinodale kantoor deel dit dan 
in drie. Daar is egter ook heelwat ander “nie-verpligte” werkplekke in Afrika en die res van die wêreld, 
waarvoor gemeentes deuroffers vrywillig kan opneem. Kontak die Getuieniskantoor vir meer beson-
derhede.  Op die deuroffervorm kan u spesifiseer vir watter van die volgende werkgebiede of lande u 
’n vrywillige deuroffer opgeneem het.] 

 

18.1 Getuienis:  Binneland 
[Die syfers dui die ligging op die kaart aan] 

 
 Makhathini (1) 

Makhathini, net suid van die Mosambiek-grens, is besonder warm en onherbergsaam. Arm, dikwels 
ongeletterde mense vorm hier ’n besondere gemeente. Die werk dateer van voor 1923. Die gemeente 
het sowat 700 lidmate wat by 23 preekpunte bedien word.  Deur middel van u bydraes word die 
gemeente van Makhathini bemagtig om ’n werkende infrastruktuur in stand te kan hou sodat die werk 
van die Here so effektief moontlik kan voortgaan. Goedopgeleide leraars en geestelike werkers kan 
bekostig word om die gemeente te bedien. Evangelisasie-veldtogte word twee maal per jaar 
aangebied, kinder- en jeugbediening kry gefokusde aandag, gemeenskapsprojekte (vier 
gemeenskapstuine, vier kleuterskole, ’n voedingsprojek, ’n landbouprojek naby KwaNgwanase en 
volwasse geletterdheidsklasse) word in stand gehou. 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 

 

 Msinga (2) 
Die VGK gemeente Msinga is geleë in die bergagtige 
streek tussen Ladysmith, Grey Town en Dundee in 
KwaZulu-Natal. Dis ’n moeilike arbeidsveld, maar die 
werkkragte hou goeie moed en werk met groot ywer. 
Mense woon meestal in primitiewe omstandighede, 
dikwels sonder elektrisiteit en ver van water af. Die 
gemeente bestaan sedert 1961 en vanaf 1980 
ondersteun gelowiges uit die Wes- en Suid-Kaap die 
werk deur gebede, uitreikaksies en finansiële bydraes. 
Die Msinga Vennootskap bestaan uit die plaaslike 
kerkraad saam met gemeentes en instansies uit 
Kaapland en KZN wat die plaaslike gemeente bystaan 
met die bekostiging van hul werkkragte en met allerlei gemeenskapsprojekte soos evangelisasie 
uitreike, bouwerk, kleuterskole en die ontwikkeling van handvaardighede. 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 
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 Oos-Kaap Getuienis (3) 
Ons fokus op die groot getal Xhosa-en Afrikaanssprekende gemeentes wat sonder predikante moet 
funksioneer. Die volgende predikante kan danksy Getuienisaksie se ondersteuning nou ook die Oos-
Kaap bedien: ds Zukile Bloro (Lusiksiki en Bambisana), ds Wiseman Calvary (Mthatha) en ds 
Thanduxolo Mountain (Canzibe). Daar word beplan om Kontekstuele Bybellees (KBL) so gou 
moontlik by gemeentes en lidmate te bevorder. 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | stephen@kaapkerk.co.za  
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 

 

18.2 Getuienis:  Buiteland 
 

 Kenia  
In 1902-1908 het talle SA boere na Oos-Afrika getrek op uitno 
diging van die Kenia regering. Die dorp Eldoret is aangelê en ’n  
NG-gemeente gevestig. Uitreike is onder die plaaslike bevolking  
onderneem. Die Reformed Church in East Africa (RCEA) is in 1963  
gestig. Dié kerk bedien lidmate uit al die bevolkingsgroepe van Kenia. Die  
RCEA konsentreer sterk in die landelike gebiede, maar het ’n groeiende stadsbe- 
diening in Nairobi. Hulle teologiese skool by Eldoret, die Reformed Theological  
College, is ook ’n lid van NetACT, die netwerk van teologiese skole in Sub Sahara- 
Afrika, waarmee ons baie nou saamwerk. Hulle het ook vanaf 2018 begin om vroue 
 as predikante te bevestig. Kenia word bedreig deur die radikale terroristegroep  
El Shabaab wat vanuit Somalië in die noordooste die land binnedring en aanvalle  
loods.  

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 

 

 Nigerië  
Sendelinge uit ons kerkverband het die evangelie reeds in 1911 na die Tiv sprekende mense van Nigerië 
in Wes-Afrika geneem deur prediking, Bybelvertaling, onderwys, mediese dienste en landbou. In 1957 
het ons susterkerk onder die Tiv (NKST) selfstandig geword. Vandag tel hulle bykans 1 miljoen lidmate 
en aanhangers. In die 1960’s moes ons werkkragte onder andere vanweë die druk teen apartheid uit 
Nigerië onttrek. Sedert 2004 ontwikkel ons as kerke weer ’n sterk vennootskaplike verband. Ons soek 
saam na die beste weg om met die liefdes-evangelie van Christus in Afrika en in die wêreld om ons uit 
te reik. In die afgelope jaar het die NKST hulle naam verander na Die Kerk van Christus, Gereformeerd 
en Universeel. Die NKST reik self toenemend met die evangelie uit na gebiede en lande om die Benue 
Staat in Nigerië waar die NKST oorspronklik gevestig is.  

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 

 

 Japan 
Getuienisaksie en verskeie gemeentes uit ons gebied is vennote in Missie Japan wat ons kerkfamilie se 
uitreike en die ondersteuning van ons sendelinge daar al vir byna 50 jaar saam met die “Reformed 
Church in Japan” koördineer en stuur. Van die 127 miljoen mense is minder as 1% Christene. Stéphan 
en Carina van der Watt met hul kinders, Cornelius, Annlie, Stephan en Lodewyk woon in Kobe waar 
Stephan as professor van Pastorale Teologie en Sorg by die Kobe Reformed Theological Seminary, werk. 
Dis waar leraars vir Japan opgelei word. Hy sien ook pastoraal om na die studente, en bedien 
gemeentes landwyd.  Gys en Linda Olivier, met hul kinders Linie en Johan, werk as onderwysers by ’n 
Christen-skool op Shikoku Eiland. Hulle werk word wyd waardeer in die Kochi-gebied. Elmar en Nadine 
Du Rand is nuwe sendeling-kandidate van Missie Japan. Hulle is sedert April 2019 besig met Japannese 
taalstudies in Kobe. Lees meer by www.missiejapan.co.za 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 
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 Indië 
Gemeentes, groepe en individue uit ons sinodale gebied ondersteun reeds geruime tyd uitreike en 
toerustingsaksies in en na Indië. Hierdie land (bykans 80% Hindoes, 12% Moslems en 2,4% Christene) 
wat Suid-Asië met sy 1,2 miljard inwoners en toenemend kragtige ekonomie domineer, is besonder 
honger vir die evangelie van Christus. Getuienisaksie sterk daarom huidig as ’n vennoot die hande van 
gemeentes en groepe wat die evangelie in en vanuit Indië verkondig. 

Getuienisaksie | 021 957 7184 | missio@kaapkerk.co.za   
Webwerf: http://getuienis.christians.co.za/ 

 

Diensgroep vir Toerusting en Navorsing 
 

19. Hugenote Kollege 
Die Hugenote Kollege is die NG Kerk se eie universiteit wat as ’n privaat opleidingsinstansie studente 
vanuit die Christelike geloof en waardestelsel oplei om maatskaplike- en kerklike dienswerk te kan 
beoefen. Die gebeure rondom die Covid-19 pandemie het net weer onderstreep hoe belangrik die kerk 
se maatskaplike werk en dienslewering is, en hoe noodsaaklik dit is om goed opgeleide persone te kan 
verskaf wat diens lewer in kinderhuise, ouetehuise en wat berading kan doen.   Dit gebeur veral deur 
Hugenote Kollege se Skool vir Maatskaplike Hervorming. Die volgende kwalifikasies word aangebied:  
B-graad in Maatskaplike Werk, Beroepsertifikaat in Kinder- en Jeugsorgwerk, Nasionale Diploma in 
Vroeë Kindontwikkeling en Sertifikate in Maatskaplike Hulpwerk en Gemeenskapsontwikkeling. 

Hugenote Kollege lei ook predikante en kerkplanters op. Ons lewer ’n groot bydrae om diensleraars vir 
die NG Kerk op te lei. Dit geskied in die skool vir Teologie en Bediening:  BTh-graad in Missionale 
Bediening, Beroepsertifikaat in Teologie en Bediening, Sertifikaat vir Pionierleiers en Sertifikaat vir 
Pionier Spanlede. Hugenote Kollege bied ook Voortgesette Teologiese Opleiding saam met ander 
instellings in die NG Kerk aan. 

Dit is uiters belangrik dat die kerk as deel van ons missionale kerkwees ’n bydrae lewer om 
gemeenskappe op te hef en plaaslike omstandighede te verbeter. Die Skool vir Sosiale Innovasie speel 
’n groot rol met uitvoerende professionele kortkursusse. 

Die Kollege bied ook ’n verskeidenheid kortkursusse aan vir gemeentes en lidmate wat hulle kan help 
om hulle dienswerk in die Koninkryk van God nog beter te kan doen. 

Rektor (prof Nelus Niemandt) | 021 873 1181 | bestuur@hugenote.com  
Webwerf: https://hugenote.com  

 

Onafhanklike organisasies 
 

20. Bybelgenootskap van Suid-Afrika 

[Die Algemene Sinode het versoek dat gemeentes dit moet oorweeg om gedurende Pinkster ’n 
deuroffer vir Bybelverspreiding op te neem en tydens Bybelsondag ’n deuroffer vir Bybelvertaling.  Op 
23 Augustus 2020 word die Bybelgenootskap 200 jaar oud en vier dan groot fees.  Gemeentes word 
versoek om op die dag vir die Bybelgenootskap ŉ verjaarsdagkollekte in te samel.] 

Die Algemene Sinode het versoek dat gemeentes dit moet oorweeg om gedurende Pinkster ’n 
deuroffer vir Bybelverspreiding op te neem en tydens Bybelsondag ’n deuroffer vir Bybelvertaling.   
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se doel is om vir elke mens in sy eie taal ’n bekostigbare Bybel 
beskikbaar te stel. Hulle doen dit deur Bybels te vertaal en te versprei. Hulle verrig werk wat kerke en 
gemeentes nie op hul eie kan doen nie. Die Bybelgenootskap staan in diens van die Christelike kerke 
van Suid-Afrika en die NG Kerk is sy belangrikste en grootste vennoot. Die Bybelgenootskap is die 
enigste organisasie wat namens die NG Kerk Bybels kan vertaal en ook Bybels versprei.   

Die Bybelgenootskap is op 23 Augustus 2020 tweehonderd jaar oud. Ons vier dus 200 Jaar van genade.  
Die Here het ons in staat gestel om in al 11 amptelike tale Bybels te kon vertaal en in meeste tale is 
daar hersienings en tweede vertalings gewees. Die NG Kerk het vanaf die stigting van die 
Bybelgenootskap in 1820 ŉ baie belangrike rol gespeel om vir die res van die land, met sy verskillende 
kulture en tale ŉ eie Bybel te kon gee. Soos dit met gemeentes in die tyd swaar gaan, gaan dit in die 
Bybelgenootskap wat ŉ donateur gebaseerde organisasie is ook maak moeilik. Die Covid-19 het 
veroorsaak dat ons geen inkomste deur deurkollektes ontvang het nie en die meeste gemeentes het 
nie deurkollektes met Pinkster gehad nie.  

mailto:missio@kaapkerk.co.za
http://getuienis.christians.co.za/
mailto:bestuur@hugenote.com
https://hugenote.com/
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Die Bybelgenootskap wil elke gemeente uitnooi om deel te vorm van die 2 miljoen Bybelprojek waar 
ons in die volgende 2 jaar twee miljoen Bybels en twee miljoen geletterdheidsboekies in Suidelike 
Afrika wil versprei. Vir elke R100 wat iemand bydrae borg jy een gratis Bybel en een gratis 
geletterdheidsboeke vir ŉ minderbevoorregte  

Streekhoof Wes-Kaap (dr Quintus Heine) | heine@biblesociety.co.za  
Christelle du Plessis | 021 910 8790 | christelle@biblesociety.co.za  

Webwerf: https://www.bybelgenootskap.co.za/index.php/af/  

 

21. Christelike Lektuurfonds (CLF) 
Christelike Lektuurfonds is in 1957 gestig met die doel om die evangelie van Jesus Christus deur middel 
van Christelike materiaal in Afrikatale, maar ook in Afrikaans en Engels, te versprei en skrywers te 
bemagtig. CLF se Visie: ’n Wêreld waar mense die Boodskap van die Bybel leef. CLF se Missie: Die 
boodskap van die Bybel aan almal deur gratis en bekostigbare Christelike materiaal – gedrukte en 
elektroniese produkte in ’n verskeidenheid tale met die oog geloofsvorming en toerusting.   

• CLF werk in vennootskap met ’n verskeidenheid kerke en bedieninge saam. CLF befonds publikasies 
en dienste en is afhanklik van die bydraes van donateurs.  

• CLF stel pamflette en bedieningsmateriaal in verskeie tale vir bediening in en van gemeentes van 
die NG Kerkfamilie en ander kerke beskikbaar.  

• Die inhoud en fokus van die literatuur het ’n missionaal-diakonale gerigtheid en wil diens lewer in 
die koninkryk van God.  

• Die literatuur word gratis of uiters bekostigbaar uitgegee, versprei en aan die breër kerk van 
Christus beskikbaar gemaak. 

Administrasie rondom CLF, asook bestellings vir gratis leesstof en Christelike boeke, geskied vanuit die 
kantoor in Oude Pontstraat 19, Wellington.  

Bestellings| 021 873 6964 | orders@clf.co.za  
Navrae | Me Ina Willemse | 021 873 6964 | info@clf.co.za  

Webwerf:  http://www.clf.co.za  

 

22. MES Kaapstad 
Mould Empower Serve (MES) Kaapstad is ’n Christelike sosiale ontwikkelings-organisasie wat 
professionele dienste bied vir straatmense, werkloses en behoeftige families.  MES volg ’n holistiese 
diensmodel wat hulpbehoewendes rehabiliteer en bemagtig sodat hulle op ’n volhoubare basis 
onafhanklike lewens kan lei.  Die holistiese diensmodel bestaan uit drie dienseenhede: “prevention 
and intake” (uitreike, basiese behoeftes, voedingskemas); “intervention” (ontwikkeling van 
vaardighede, akademiese onderrig) en “sustainable exit” (werksgeleenthede, behuising, opvolg).  MES 
glo dat elke persoon uniek is en daarom ontwikkel ons individuele bevorderingsplanne vir elke persoon 
wat ons help.  Lees gerus meer van ons projekte op ons webblad. Daar is ook ’n  kort oorsig video van 
MES nasionaal  https://www.youtube.com/watch?v=FQnXWArj6uU&feature=youtu.be. 

Me Anelle Erasmus | 021 949 8736 | prcapetown@mes.org.za 
Webwerf:  http://www.mes.org.za 

 

23. Radiokansel (Radio Kaapse Kansel) 
Radiokansel en Radio Kaapse Kansel is ’n onafhanklike, transkerklike en transkulturele Christelike 
multimedia organisasie met die Goddelike opdrag om die evangelie van Jesus Christus hoofsaaklik aan 
alle Suid-Afrikaners te verkondig by wyse van hoë kwaliteit radio- en televisieprogramme, publikasies, 
die elektroniese media en uitreikaksies, met die doel om ongelowiges vir Christus te wen en gelowiges 
in hul Christelike geloof op te bou. Radio Kaapse Kansel kan op 729AM op DSTV Audiokanaal 882 
geluister word asook op www.radiokansel.co.za, www.kaapsekansel.co.za en www.capepulpit.co.za 
Laai die toep (CAPEPULPIT) af en luister op jou selfoon. 

Mnr Kosie Burger 082 784 5779 | 021 917-7000 | kaap@radiokansel.co.za  
Webwerf: https://radiokansel.co.za  
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Algemene Navrae 
 
Beplan gerus die deuroffers rondom erkende feesdae en spesiale Sondae.  Dowes, Blindes, Jeug, Jode 
en ander het almal spesiale dae.  Dan is daar spesiale versoeke, soos die Bybelgenootskap wat vra dat 
daar tydens Pinkster en by Bybelsondag (einde Augustus) vir hulle ’n deuroffer sal wees.  
Vrouebegeleiding vra dit op Moedersdag sal wees.   

Algemene navrae oor die lys van verpligte en vrywillige sinodale offers kan aan die Saakgelastigde (ds 
Bossie Minnaar) gerig word by bossie@kaapkerk.co.za  of telefoon 021 957-7104.   
Tegniese navrae oor betalings en vorms word direk aan mev Danelle Jordaan gerig by 
finadmin@kaapkerk.co.za  of telefoon 021 957-7111. 

Taal- en spelreëls:  Elke paragraaf is deur ’n verteenwoordiger van die betrokke ontvanger van die 
deuroffer geskryf.  Aanvaar dus asseblief dat “Dowes” met ’n hoofletter geskryf word en “blindes” met 
’n kleinletter. Dit is hoe die spesifieke instansies dit wil hê.  En Jeug se “#imagine” word só geskryf met 
die kleinletter “i”. 

 
- o0o - 
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Vakansie- en Kerklike Feesdae en Biddae – 2020 
 

Nuwejaarsdag 1 Januarie 

Biddag vir Opvoeding en Onderwys 9 Februarie 

Lydensweke begin 23 Februarie 

Aswoensdag 26 Februarie 

Wêreldbiddag vir Vroue 6 Maart 

Wêreldbiddag vir Mans 7 Maart 

Menseregtedag 21 Maart 

Groot Lydensweek begin 5 April 

Dag van Danksegging en Verootmoediging 5 April 

Goeie Vrydag 10 April 

Paasfees 12 April 

Gesinsdag 13 April 

Vryheidsdag 27 April 

Werkersdag 1 Mei 

Sinodale Bid- en Dankdag 3 Mei 

Arbeidsondag 3 Mei 

Moedersdag 10 Mei 

Hemelvaart 21 Mei 

Pinkster 21-31 Mei 

Pinksterfees 31 Mei 

Biddag vir die Ekologie 7 Junie 

Biddag vir Jeug en Kategese 14 Junie 

Jeugdag 16 Junie 

Nasionale Biddag vir Blindes 21 Junie 

Vadersdag 21 Junie 

Nasionale Vrouedag 9 Augustus 

Nasionale Vrouedag gevier 10 Augustus 

Bybelsondag 30 Augustus 

Nasionale Biddag vir Dowes 6 September 

Leprosiesdag (Melaatse) 13 September 

Toerustingsondag 13 September 

Erfenisdag 24 September 

Biddag vir die Bediening aan die Jode (Sondag voor 
die Groot Versoendag) 

27 September 

Biddag vir Bejaardes 4 Oktober 

Biddag vir Gesondheidsdienste 18 Oktober 

Hervormingsfees 25 Oktober 

Biddag vir Beskermingsdienste 15 November 

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag 29 November 

Wêreldvigsdag 1 Desember 

Versoeningsdag 16 Desember 

Kersfees 25 Desember 

Welwillendheidsdag 26 Desember 

Welwillendheidsdag gevier 26 Desember 
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Vakansie- en Kerklike Feesdae en Biddae – 2021 
 

Nuwejaarsdag 1 Januarie 

Biddag vir Opvoeding en Onderwys 14 Februarie 

Lydensweke begin 14 Februarie 

Aswoensdag 17 Februarie 

Wêreldbiddag vir Vroue 5 Maart 

Wêreldbiddag vir Mans 6 Maart 

Menseregtedag 21 Maart 

Menseregtedag gevier 22 Maart 

Groot Lydensweek begin 28 Maart 

Goeie Vrydag 2 April 

Paasfees 4 April 

Dag van Danksegging en Verootmoediging 4 April 

Gesinsdag 5 April 

Vryheidsdag 27 April 

Werkersdag 1 Mei 

Sinodale Bid- en Dankdag 2 Mei 

Arbeidsondag 2 Mei 

Moedersdag 9 Mei 

Hemelvaart 13 Mei 

Pinkster 13-23 Mei 

Pinksterfees 23 Mei 

Biddag vir die Ekologie 6 Junie 

Biddag vir Jeug en Kategese 13 Junie 

Jeugdag 16 Junie 

Nasionale Biddag vir Blindes 20 Junie 

Vadersdag 20 Junie 

Nasionale Vrouedag 9 Augustus 

Bybelsondag 29 Augustus 

Nasionale Biddag vir Dowes 5 September 

Leprosiesdag (Melaatse) 12 September 

Toerustingsondag 12 September 

Biddag vir die Bediening aan die Jode (Sondag voor 
die Groot Versoendag) 

12 September 

Erfenisdag 24 September 

Biddag vir Bejaardes 3 Oktober 

Biddag vir Gesondheidsdienste 17 Oktober 

Hervormingsfees 31 Oktober 

Biddag vir Beskermingsdienste 14 November 

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag 28 November 

Wêreldvigsdag 1 Desember 

Versoeningsdag 16 Desember 

Kersfees 25 Desember 

Welwillendheidsdag 26 Desember 

Welwillendheidsdag gevier 27 Desember 
 
 


