
Dagboek 

8 Okt: 18:30 Susters 

 vergader in ons saal 

11–13 Okt: Kerkkamp 

26 Okt: SUSTERS SE 
OKTOBERFEES  

 

  VAN ONS SUSTERS 

                            
                         SUSTERSVERGADERING 
Ons wil al die Susters hartlik uitnooi na ons laaste 
Sustersvergadering vir die jaar waarmee ons gaan afsluit. Dit vind 
plaas eerskomende Dinsdag 8 Oktober om 18:30 in ons kerksaal. 
Broers is ook welkom.  
3 Gassprekers van die NWU beloof om interessante praatjies te 
lewer oor dieetkunde. Prof Marius Smuts, prof Salome Kruger en 
dr Mariaan Wicks. 
Dr Mariaan Wicks praat oor Hoe weet ek wanneer is kos gesond.  
Prof Salome Kruger gesels oor: Gesonde veroudering  en  
prof Marius Smuts praat oor Gesonde vette in die dieet.  
                                                                              – Sonja Venter 
 

26 OKTOBER 2019 
Aan die einde van hierdie maand is die fees. Kom koop 
middagete, geskenke en drink 'n heerlike koppie tee of 

koffie in die klein kerkie. Hierdie is 'n groot geleentheid 
vir die Susters, moet dit nie misloop nie. 

Maak ŉ aantekening van hierdie datum 26 Oktober 2019 
 

GESAMENTLIKE SUSTERSAFSLUITING VIR  
DIE SUSTERS VAN POTCHEFSTROOM 

Die Susters van Cachet nooi jou hartlik uit om te kom kuier. 

Wanneer: Saterdag 19 Oktober 2019 

Waar: GK Cachet Gemeentesentrum, Hoffmanstr 28, NWU kampus 

Tyd: 10:00 

Bring saam: Kokipenne (as jy het), R20 donasie, 

'n blom om jou hare/knoopsgat mee te verfraai 
RSVP 8 Oktober 2019 

       Hierdie is die ideale geleentheid vir alle Susters wat nie  
      in die aande ons vergaderings kan bywoon nie.  

Ek hoop om baie antwoorde te ontvang.  
Antwoord vir Karin by 082 532 1620  

 

Op die Kerkwerf 
Gemeenteblad van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom 

Jaargang  35,  nr 33 Sondag 6 Oktober 2019 

REDAKTEUR: RUDY VAN DER SPOEL   018 294 3402 

rudynell@telkomsa.net  
Eredienste: 09:30 en 18:00                                      Predikant:  Ds Ronald Bain 082 339 0933 

Kantoor  018 294 4600  Faks: 086 610 9283    Pastorie: 018 293 2116  Karin Bain 082 532 1620 

Hulpprediker: Prof Callie Coetzee 082 337 7951 

Koster Pieter Bouwsema 082 923 1384      Orrelis: Magda Pelser-van der Merwe  079 872 2516  

E-posadres: kantoor@gkpotchefstroom.co.za                  Web: www.gkpotchefstroom.co.za 
   
Diensbeurte by eredienste, kategese en Huis Eikelaan. Ouderlinge van 
wyke E1 en E2: Pieter Hugo en Loffie Eloff.  Diakens: Wyke E1 Pieter 
Bouwsema en E2 Gert Kruger. 
Teeskink na die erediens: Lidmate van wyke E3 en E4. Wyksusters is 
Saartjie Badenhorst en Mossie Kroep. Lidmate van dié wyke word 
gevra om te kom help.  
Bussiediens: Vandag ry Willem van Heerden 076 450 0562 
                     Sondag 13 Oktober ry Zurich Terblanche 083 968 6074  

 Goeiemôre broers en susters, kinders en besoekers 

EREDIENSTE  Albei dienste word gelei deur ds Ronald Bain  

OGGEND: Skrifgedeelte: Maleagi 2: 1 - 12. 
                      Fokusgedeelte: Maleagi 2: 5 - 7. 
TEMA:  Boodskappers van die Here van die leërskare. 
SING: Psalm 9: 1, 5 – 8; Psalm 126: 1 – 3; Psalm 131: 1 – 3; Psalm 40: 4, 5. 
 
AAND: Skrifgedeeltes: Galasiërs 4:1-7; 
                                        Johannes 16:17-28. 
               Fokusgedeeltes: Galasiërs 4:6; 
                                           Johannes 16:23.  
               Heidelbergse Kategismus: Sondag 46 
TEMA:  Ons bid tot die Vader in die Naam 
van sy Seun en deur die  
             krag van sy Gees.  
SING: Psalm 33:1, 2, 11; Psalm 103: 1, 6, 7;   
            Psalm 4: 1, 3. 
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          LIEF   EN  LEED               
                     

                       Prof Callie Coetzee 082 337 7951 sterk tuis aan na sy  

                   skoueroperasie, maar daar het intussen ander  

                   uitdagings rondom sy gesondheid ontstaan wat sy 

beweeglikheid aantas en baie pyn veroorsaak. Ons dink in besonder 

aan hom in ons gebede en vertrou dat daar uitkoms sal wees. 

Fanie Coetsee 071 566 5921 het die afgelope week 

aangesterk in die Multisorg hospitaal, maar sal DV 

oorgeplaas word na ŉ ander instelling waar hy verder 

kan aansterk. Ons bid hom die Here se nabyheid toe.   
 
Dina Coetsee is opgeneem in Mediclinic met 
longontsteking. Ons dink aan haar en Nelis in ons gebede.    

                 Ons wil vir Casper en Emmerentia Stoop  

                                        van harte gelukwens met hulle  

                                        huweliksherdenking van 64 jaar op 

                                        1 Oktober 2019.  Ons is baie dankbaar           

                                        teenoor die Here dat Hy hulle vir soveel  

                                        jaar vir mekaar gespaar het.  

 

Baie dankie aan een en elkeen wat my en ons kinders in hierdie 
moeilike tyd besoek, gebel, gesms het, vir gebede en trooswoord . 
Ons het die gemeenskap met die gelowiges op vele 
wyses ervaar. Ek wil graag die susters bedank vir 
aandetes en ander eetgoed. Baie dankie aan ds Ronald 
vir sy besonderse bystand en troos in hierdie tyd, 
Hendrik het die grootste waardering vir jou gehad.  
Ek dank ons Hemelse Vader dat ons Hom as die Groot Vertrooster het.  

Liefde   Amanda, Deon, Cecilia, Thinus, Aliska, Jurie en Amanda  

   VAN  ALLES  EN  NOG  WAT 

KOLLEKTES: Vandag en elke Sondag: Onder die erediens vir 
Barmhartigheid. By die deure vir ons Jeug.  

Volgende Sondag se kollekte die oggend is vir Emeritaatsversorging. 
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  VAN ONS SUSTERS 

Opsomming van Sustersvergadering  
van 3 September by Huis Eikelaan 
Tydens die Sustersvergadering van 3 September 
het ons met Hanlie as organiseerder en begeleier ŉ 
paar lenteliedjies gesing wat ons laat besef het die  
winter is verby. Daarna het ons pastoriepaar ons  
vergas met hulle vertellings van hulle onlangse toer in Rusland. Te oordeel 
aan die entoesiasme wat hulle vertellings gekenmerk het, is dit duidelik dat 
hulle dit baie geniet het. 
Hulle het meer vertel van die geskiedenis van Rusland en die Bisantynse 
Ryk, die Russies Ortodokse kerk, die beleëring van Leningrad, en al die 
indrukke wat by hulle sal bly oor die grootste land in die wêreld. 
Rusland se skrif is Cyrillies maar volgens Karin leer mens dit maklik lees 
met behulp van fonetiese skrif wat gegee word. 

ŉ Paar interessanthede: • Hulle somer is soos ons herfs en lente. • Slegs 12% 

praat Engels. • Geldeenheid is die Roebel. • Die Russe is saaklik, alles is 

skoon en in ŉ werkende toestand. • Hulle parke en woude is ontsaglik groot. 

• Goue verf, marmer en edelgesteentes word mildelik gebruik 

• Baie luukse motors – almal swart. • Verbasend baie Chinese toeriste besoek 

Rusland. • Hulle cuisine bestaan uit sop, weer sop en nogmaals sop. 

• Die Russe bly en werk in die stad maar naweke wyk hulle uit na die 

platteland. • Stalin wou hê die stasies van die metro moet vir die mense wees 

en dit is besonder mooi. 
Die toer het ook die besoek van baie kerke, begraafplase, museums, galerye 
en stasies behels. Moskou se sirkus, die Rooiplein en die Kremlin is ook 
besoek. 
Wat veral opgeval het is die prag en praal in oordaad wat mens aantref binne 
die kerke. Daar is nie ŉ preekstoel nie m.a.w. ook geen prediking nie. Hier 
moet ons besef hoe troosryk dit is dat ons hier nog die ware prediking van 
die Woord kan hê. 
Vir ds. Ronald was die hoogtepunt van die toer dat hy dit saam met sy mense 
kon doen en weer onder die indruk kon kom van die belewenis en belang van 
vryheid - geloofsvryheid, vryheid van spraak en politieke vryheid. 
Die byeenkoms is afgesluit met tee en eetgoedjies danksy die gasvryheid van 
die susters van Huis Eikelaan. Baie dankie ds. Ronald, Karin, Hanlie en Jana 
vir ŉ genotvolle aand. 
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Ons jaarlikse eerstejaarskamp word DV weer begin Januarie 2020 
aangebied, en hiermee nooi Jubila (GK Cachet se jeugbestuur) julle graag 
uit om te kom dien op die kamp. Soos julle reeds van bewus is, is die kamp 
onder die toesig van GK Cachet se kerkraad, en dit is dan ook weer so vir 
die 2020 kamp. 
Met baie opgewondenheid nooi ons julle studente om, tesame met GK 
Potchefstroom-Die Bult en GK Potchefstroom-Oos, saam met ons te kom 
kamp en as seniors op die kamp te dien. Die seniors vervul die rolle van 
groepleiers sowel as kosspanlede.  
Indien julle besluit om saam met ons te kom kamp, wil ons graag vra dat 
julle iemand aanwys om as ’n lid te dien op die kampbestuur saam met 
Jubila. Ons hoor graag terug van julle. 018 294 4894 of 079 494 7360 
Vriendelike Cachet groete, Jubila.    
 

                        
 Die tafels is gedek en daar is koffie en tee in die saal. 
       Dit is ŉ wonderlike geleentheid om gesellig te verkeer. 

         Ons vra dat nuwe lidmate ook kom om kennis te maak    

    Susters van wyke E3 en E4 versorg vandag die tee en koffie 

Volgende week is dit die beurt van die lidmate van wyke A1 en A2. 
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KATEGESE   Vandag moet julle Les 24 en Psalm 149: 1 ken. 
Woensdag se katkisasie Graad 8 – 11 om 14:15. 
Maandag 7 Oktober lees Laat my lammers wei. Jacob se seuns. 
Sondag 13 Oktober moet julle Les 25 en Psalm 150:1 leer 
----------- 
BYBELSTUDIES   Ons weeklikse Bybelstudies is soos volg:  
Dinsdae se Bybelstudies by Huis Eikelaan om 15:00.  
Jongmense om 18:30 op Woensdae in Jeugkamer. 
Donderdagoggend se Bybelstudie  in die konsistorie om 09:30. 
Donderdagaand om 18:30 in die konsistorie. 

  VAN ONS DIAKONIE 

Die kollekte vir Barmhartigheid Sondag 29 September 2019 was R 6 400. 

Die kollekte ten bate vir Emeritaatsfonds was R 2 940. 

Kollektes oorbetaal na Gereformeerde Kerk Cachet vir 

Barmhartigheid was R 1 020 en Kerkkas was R 1 000. 

   VAN  DIE  KERKRAAD 

My Kerklike Dankoffer 
Binnekort sal die ouderlinge gedurende huisbesoek begrotingsvorms 
uitdeel aan lidmate. 
Die vorms stel die finansiële kommissie in staat om ŉ begroting op 
te stel vir die komende jaar.  
Die Kerkraad het dit goedgekeur dat ŉ artikel deur ds Ben Fourie, 
wat in die Kerkblad van 12 Junie 1996 verskyn het, in Op die 
Kerkwerf te plaas en verskyn elders in Op die Kerkwerf.  
Die artikel plaas perspektief op die besluit wat lidmate in die 
verband moet oorweeg.                                             – Flip Mostert 
 

 VERJAARDAE  GEDURENDE  DIE  WEEK 

Ons wens elke doop- en belydende lidmaat wat gedurende  

die week verjaar baie geluk met sy/haar verjaardag: 

 08 Okt Petro van der Walt, Huis Eikelaan S 52,  018 294 6493. Wyk C2  

 11 Okt Mariska Oosthuizen-van Tonder, Rivierstraat 22,  073 238 

1179. Wyk A5 
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GEMEENTEKAMP 
Volgende naweek is ons kerkkamp. Betaal asseblief vandag nog 

u kampgeld. Ons hoop om sommer baie mense te ontvang vir 

tee Vrydagmiddag. 

U is welkom om nog te antwoord vir die 

Gemeentekamp 11-13 Oktober. Daar is nog kamers 

beskikbaar vir gesinne en vir ons studente.  

By die deure is daar ŉ nuusbrief oor die kamp vir 

almal wat belangstel om te gaan. Daarin  sal u al die 

nodige inligting kry. Die kampkommissie vra dat u die kampgeld 

sal betaal voor of op 6 Oktober. 
 
EVANGELISASIE 
As Christene wat lewend gemaak is in Christus, het ons die wonderlike 

voorreg en verantwoordelikheid om te getuig van Christus, die evangelie en 

die ware leer. So stuur die Here gereeld ander mense oor ons pad, maar ons 

voel baie keer onbekwaam om met hulle te praat oor geloofsake of ons 

weet te min van hulle leerstellings om met hulle dieper gesprekke te hê. As 

deel van ons eie groei en ook om onsself voor te berei vir gesprekke met 

ander mense, gaan daar DV ses gespreksaande wees waar ons gaan kyk wat 

ander mense rondom ons glo en leer. Dit gaan op Maandae aande wees en 

begin om 18:00. Dit gaan hier in ons kerksaal aangebied word. Ons 

program en datums lyk soos volg: 

Maandag 7 Oktober 2019 – ‘Christ in me’ – dhverryn@gmail.com 

Almal is baie welkom. Nooi gerus jou vriende en familie ook saam. 

As jy belangstel in die skyfie-aanbiedings, stuur gerus ‘n epos aan die 

bogenoemde adres. Vir meer inligting, Faans Steyn: 018 294 6958 . 

Sleepwaentjies te huur  
Verskillende grootte sleepwaens is te huur by Hannes Coetzer. 
Dis teen baie billike pryse en u kan hom skakel by:  
  076 748 3671.  
--------------------------------------------------------------------------  

Verblyf vir jongman 
Een van ons jong werkende broeders is opsoek na verblyf. Dit 
kan in ŉ tuinwoonstel wees of selfs by iemand in die huis. 
Skakel asseblief vir ds Ronald as u kan help.    
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Krugerdag Helde-Gedenklesing Fourie 

10 Oktober 2019 
18:30 
Gereformeerde Kerk Potchefstroom 
Spreker: Ds Ronald A Bain 

Jopie Fourie 
Dinee R120 

Kaartjies vir die dinee kan by my bespreek 

word tot Maandag 7 Oktober 2019: 

Hubertus Mostert   – 076 030 4081  

                                  of 018 292 1001 

Daar is net 80 dineekaartjies beskikbaar. 

Die lesing is gratis en onbeperk. 
 

 

Vergaderings en byeenkomste hierdie maand: 

08 Oktober:  Susters byeenkoms in ons kerksaal. 
11 – 13 Oktober: Gemeentekamp by Nooitgedacht kampterrein 
14 Oktober:  Gemeentebladkommissie  
                       (Vergadering skuif na 28 Oktober) 
16 Oktober:  Finansiele kommissie vergader om 18:30 
21 Oktober:  Beplanningskommissie vergader om 18:30 
22 Oktober:  Eiendomskommissie vergader om 18:00 
23 Oktober:  Kategese kommissie vergader by pastorie 
26 Oktober:  Susters Oktoberfees vanaf 09:00 
27 Oktober:  Gesamentlike diens by Bultkerk olv GK Cachet 
31 Oktober:  Hervormingsdag.  

Kerk se 

bankbesonderhede 

Rekening naam:  

Gereformeerde Kerk 

Potchefstroom 

Bank: ABSA Tomstraat 

Rek.no 680 340 137 

Inbetalings vir die 

Diakonie 

Rekening naam:  

Diakonie  

GK Potchefstroom 

Bank: ABSA Tomstraat 

Rek.no 680 280 002 

Inbetalings vir die Susters 

Rekening naam:  

Susters van die Gerefor-

meerde Kerk 

Potchefstroom 

Bank: FNB Potchefstroom 

Rek.no 627 805 92723 
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Baie kerke het die praktyk om beloftes van bydraes te in by lidmate. 
So ’n praktyk is aan te beveel, aangesien die kerkraad so met meer 
sorg kan begroot.  
MOET DIE DIAKEN MY BYDRAE KOM HAAL? – Die sorg oor bydraes 
is die ampswerk van die ouderlinge. Voorts behoort die lidmaat self sy 
bydrae na die kerk te bring (vgl. Deut 12:5, 6, 11). Dit is gesonde 
praktyk om vir die diakens wel inligting oor bydraes te gee sodat hulle 
betyds ’n aanduiding kan kry van waar nood heers en die probleem 
vroegtydig kan aanspreek.  
KAN ’N KERKLIKE BYDRAE MET ’N AFTREKORDER OF DEBIET-
ORDER AFGEDRA WORD? – Sommige kerkrade het die praktyk op 
versoek van lidmate ingevoer om betaling deur middel van bogenoemde 
stelsel te fasiliteer. Dit vergemaklik wel die vordering van bydraes en 
hou dit op ’n gereelde basis. Dit is egter ’n koue en kliniese praktyk. 
Sou dit nie veel beter wees om jou bydrae in ’n huisgodsdiens saam met 
die gesin te besluit en deur te gee onder Skriflesing en gebed nie?  
WAT VAN KOLLEKTES? – Kollektes of bydraes vir barmhartigheid kan 
ook as deel van my tiende beskou word (vgl. Deut 14:28, 29). Dit is 
keurige praktyk om te begroot vir die weeklikse kollektes, die regte 
denominasies vooraf by die bank te kry (selfs maandeliks vooruit) 
eerder as om op ’n Sondag na willekeur by te dra deur vinnig in die 
beursie te krap en te sien wat daar is. Waar deurkollektes geïn word, 
kan kerkrade meer doen om betyds en vooraf inligting deur te gee wie 
en wat sal baat by die inkomste. Dit is ook ’n vorm van kerklike bydrae 
wat so afgedra word.  
’N SAAK VAN GELOOF – Ten diepste bly die gee van ’n keurige 
kerklike bydrae ’n saak van die geloof en die gewete. Let op Maleagi 
3:10 – “Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe en sodat daar 
iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die 
Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal 
oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.” 
Dit vat geloof om God op sy Woord te neem en die volle tiende te bring ...  
HOE ’N GROOT GEMEENTE IS UITEINDELIK ’N LEWENSVATBARE 
GEMEENTE? – Dit sou ’n blye dag wees as al die lidmate die dag ’n 
keurige kerklike bydrae lewer! As 20 lidmate egter argumentsonthalwe 
5% van hulle besit as ’n bydrae gee, kan hulle alreeds ’n predikant 
onderhou op dieselfde lewensvlak en –gehalte as die deursnee lidmate. 
’n Volgende 10 sou die ramings kon onderhou, nog 10 die geboue en 
administrasie, ’n volgende 10 die kerk se roeping na buite bekostig, en 
nog 10 voorsorg tref vir uitbreiding. Sestig bydraende lidmate of 
gesinne kan dus al ’n lewensvatbare en lewenskragtige gemeente wees! 
Het ons nie tog maar meer daadkrag en geloof nodig nie?  
Bylae in Op die Kerkwerf. Met dank aan Die kerkblad en ds BCG Fourie 

My kerklike bydrae 
 

Ds. BCG Fourie 
  

y kerklike bydrae is veronderstel om in alle opsigte ’n dankoffer 
te wees. Ek moet dit van harte en gewillig gee, aan God, as ’n 
sigbare en tasbare getuienis van my godsdiens. Dit is jammerlik 
dat juis die vrywillige bydraes uit dankbaarheid in soveel kerke 

’n tameletjie is en word, want die saak van die bydraes veroorsaak 
dikwels ’n onnodige wroeging en stryd!  
Aan die eenkant is daar die lidmaat wat hierdie geld mis, wat soms uit 
pure nalatigheid of eiewilligheid, dikwels met ’n handvol selfregverdiging, 
nie ’n bydrae gee nie. Aan die anderkant is daar ouderlinge wat net met 
groot moeite en vrees vir stryd, ook met deernis vir lidmate met wie dit 
opvallend swaar gaan, hierdie saak aanroer.  
Ou-Testamentiese agtergrond 
Ons praktyk van kerklike bydraes kom uit ’n eeue-oue offerpraktyk in 
die Ou Testament, selfs nog ouer as die voorskrifte in die Wet van 
Moses. Kain en Abel het al hulle offers gebring (Gen 4:1-5) uit hulle 
leefwêreld en opbrengs. Noag (Gen 8:20, 21) het sy dankoffer gebring. 
Abraham het ’n offer van tiendes aan Melgisedek aangebied (Gen 14:18-
20) en Jakob het belowe om ’n tiende van alles wat die Here aan hom 
gee, as ’n dankoffer terug te gee (Gen 28:22).  
Die gee van tiendes uit die opbrengs en uit die individu se besit word in 
die Mosaïese wette vasgestel (Lev 27:30-33; Num 18:21-32; Deut 12:5-
18; 14:22-29). Sonder om in fyn besonderhede hierop in te gaan, die 
volgende:  
 Die tiendes is uit die opbrengs van die individu se arbeid gegee. 
 Die tiendes is by die sentrale heiligdom afgedra. 
 Die tiendes was nie die enigste offers wat die Israeliete gebring het 

nie! 
 Die Leviete, en so die priesters ook, het van hierdie tiendes geleef. 
 Gemeenskap van die gelowiges is aangewakker deur die bring van 

tiendes, want hulle moes sekere van die tiendes as families en ook 
saam met die Leviete en priesters by die heiligdom eet. 

 Barmhartigheid is verleen aan armes, weduwees ensovoorts, by wyse 
van die tiende wat elke derde jaar (elke derde tiende) in die plaaslike 
gemeenskap afgedra is (Deut 14:28, 29). 

 In die koningstydperk moes die volk ’n tiende aan die koning afdra, 
wat weer verantwoordelikheid geneem het vir die onderhoud van die 
heiligdom. 
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Wanneer die volk nie die tiendes gebring het nie, was dit ’n teken van 
afvalligheid, eiewilligheid en growwe ondankbaarheid teenoor God (Mal 
3:7-12). God het sy toorn hieroor belowe. 

Nuwe-Testamentiese praktyk 
In die Nuwe Testament val die klem op die vryheid van die gelowige 
(vgl. Rom 14), ook met betrekking tot dit wat hy/sy as ’n offer gee (so 
alreeds deur die kerkvader Irenaeus verklaar). In Matteus 23:23 en 
Lukas 11:42 veroordeel Jesus juis die puntenerigheid van die Fariseërs 
wat tiendes van kruisement en wynruit gee, maar juis die geregtigheid 
en die liefde vir God verontagsaam. Hy sê: “Juis hierdie dinge moet ’n mens 
doen en die ander nie nalaat nie.” Die klem in sy woorde val op geregtig-
heid en liefde, waaraan die “ander dinge” ondergeskik gestel word.  
In Nuwe-Testamentiese lig word die dank van die gewer nog meer 
beklemtoon, wat sy gawe van harte en gewillig gee (vgl. Hand 4:34). 
Deur hierdie gawes word voorsorg getref vir die onderhoud van die 
dienaars van die evangelie (honor en honorarium in 1 Tim 5:18; vgl. ook 
Fil 4:10-20 en 1 Kor 9:13, 14). In 3 Johannes word dit juis as sondig 
uitgemaak dat iemand in die gemeente die onderhoud en sorg van die 
evangeliedraers wil verhinder. 

Praktiese oorwegings 
In die res van hierdie artikel word praktiese oorwegings belig met 
betrekking tot die gee van my kerklike bydrae.  
TOT EER VAN GOD – My gesindheid waarmee ek gee moet beheers 
word deur die eer wat ek aan God wil gee. My bydrae is praktiese eer 
aan God, praktiese godsdiens in my plaaslike kerk. In die plaaslike kerk 
moet die lig nie verhinder word om te skyn nie. In die lig hiervan is ’n 
afknyp-bydrae of nalatigheid sonde en aantasting van die eer van God. 
Om nie te wil teruggee van dit wat God aan my gee vir my 
lewensonderhoud en optrede in hierdie wêreld nie, is growwe 
ondankbaarheid.  
NOG VOORDAT EK BEGIN LEEF – Die Israeliete moes eers hulle 
tiendes afdra voordat hulle enigiets van die opbrengs vir hulle eie 
lewensonderhoud kon aanwend (Lev 23:14). Dieselfde geld van ons 
kerklike bydraes. Die bydrae moet eerste en eers afgedra word 
voordat my persoonlike begroting in werking gestel word. Die bydrae 
vorm nie maar net deel van die begroting nie, maar gaan dit voor. 
Dit lê op die gewete van die gelowige of hy wil bydra uit sy inkomste 
voor belasting of na belasting. Wel tog voor my huispaaiement, 
motorpaaiement, kruideniers- en klere-aankope, kredietkaartrekening 
en brandstof. ’n Egte kerklike bydrae is iets waarsonder ek leef.  
GEREELDE BYDRAE – Baie bydraestate van die kerk lyk soos die 
haasbek van ’n graad eentjie soos al die nulle vir verskeie maande daar 

paradeer. Die verskoning is dikwels swak ekonomiese omstandighede, 
verhoogde kostes, ensomeer. Die ware redes, soos swak finansiële 
bestuur, spandabelrigheid, suinigheid en selfsug word nie dikwels gehoor 
nie. Prakties geld die reëling: As jy eet, moet jy ’n bydrae ook kan gee! 
Anders moet ’n mens darem deur die diakonie versorg word as jy werklik 
geen bydrae kan gee nie. Dit bly ’n gewetensaak en ek wonder hoeveel 
kan werklik met ’n geruste gewete gaan slaap!  
Kerklike bydraes moet ter voorsorg gegee word. Daarom dra mens by 
met die oog op die maand wat voorlê, nie met die oog op die maand wat 
verby is nie (vgl. weer Lev 14:23). Dit is eties onaanvaarbaar dat ’n bank 
moet voorsorg tref vir die onderhoud van die kerk deur middel van ’n 
oortrokke fasiliteit terwyl dit die verantwoordelikheid van die lidmate is!  
Dit is ook skokkend dat van ons dominees met sy traktement-tjek in sy 
sak moet rondloop tot ná die helfte van die maand, omdat daar nie geld 
in die kerk se tjekrekening is om die tjek te honoreer nie. ’n Predikant 
se traktement word ook maandeliks vooruit gegee, sodat hy in die maand 
wat kom, daarvan kan leef. Die traktement van die predikant kom net so 
uit die bydraes. Lees gerus Numeri 18:11, 21, 24, 26; 1 Timoteus 5:18. 
Dit is verbasend en tekenend van swak kommunikasie met lidmate van 
kerkraadsweë dat sommige lidmate dink die sinode betaal die predikant, 
of ’n ander instelling.  
EERVOLLE BYDRAE – Hoeveel moet ek nou werklik gee? Watter 
persentasie? Moet ek ’n tiende bydrae van my inkomste? Alhoewel ons 
met die perspektief van die Nuwe-Testamentiese vryheid leef, is daar 
nie werklik getuienis in die Skrif wat sê dat dit nie ’n tiende moet wees 
nie! Ons laat ons in ons heiligmaking en praktiese etiese lewe tog lei deur 
die gees van die Wet.  
Lidmate kan gerus keuriger te werk gaan met die bepaling en werklike gee 
van hulle bydrae. Sonder om nuwe wette of reëls in te voer, dink ook daar-
aan om uit my jaarlikse bonus, my vrou se inkomste, opbrengs uit beleggings 
en polisse ook ’n bydrae te gee! En hou gerus tred met veranderende 
lewenskoste en omstandighede deur aan dié wat van die bydraes afhanklik 
is, ook te dink deur middel van ’n jaarlikse of gereelde verhoging.  
’n Keurige bydrae is ’n bydrae wat ek aan my sak kan voel, geld wat ek 
mis. As ek gemaklik sonder die geld kan klaarkom wat ek as ’n bydrae 
aanbied, moet ek dalk weer besin oor die keurigheid daarvan!  
KERKLIKE TOESIG – Die sorg van en toesig oor kerklike bydraes is die 
ampswerk van die ouderlinge (vgl. Bevestigingsformulier). Hulle moet nie 
huiwer om vermaning en tug te bedien oor die onordelikes, hardvogtiges 
en nalatiges nie. Dit is ook hulle verantwoordelikheid om keurig toesig te 
hou oor hierdie aspek van die lidmate se sigbare godsdiens. Lidmate 
behoort ook van hulle kant aan te dring op keurige bestuur van inkomste 
en uitgawes, en aktief daarin belangstel. 


