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Die NG Kerk is pynlik bewus van die nood en lyding wat veroorsaak word deur ‘n ongekende en wydverspreide
droogte. Talle gemeenskappe, wat NG- en familiekerke se lidmate insluit, staan voor groot uitdagings. Kenners
waarsku dat baie negatiewe scenarios rondom voedselsekuriteit, skuld, die ekonomie, werkloosheid en misdaad
die gevolg van hierdie droogte kan wees.
Die NG Kerk voel haar geroepe om gemeenskappe, mens en dier, in nood te ondersteun. Dit is ‘n ongelooflike
geleentheid om getuienis te lewer. Projekte is reeds deur gemeentes, ringe en sinodes geloods. Daar is egter ‘n
noodsaak om hulp te koördineer ten einde die grootste verskil te kan maak.
Die NG Kerk het 1200 gemeentes landwyd. In die meeste gemeentes is daar ‘n predikant met ‘n
leierskapstruktuur en passievolle lidmate. Elke gemeente het fasiliteite en ‘n infrastruktuur, ook dié sonder
predikante. Baie gemeentes of ringe het toegang tot ‘n maatskaplike werker. Gemeentes het lidmate met bronne,
nie net wat finansies betref nie, maar ook ten opsigte van kundigheid, ervaring, ens.
Wat is sover gedoen?
Die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland het alreeds hul droogtehulpprojek van stapel gestuur. Hierdie poging
word geloods onder die vaandel van NGDroogtehulp. ‘n Webblad met die adres www.ngdroogtehulp.co.za is
registreer en sal teen vroeg volgende week aktief wees. Die projek kan ook op Facebook by NGDroogtehulp
sowel as op Twitter gevolg word by #NGDroogtehulp.
Die sukses van ‘n projek hang af van goeie koördinering. Om hierdie rede sal dié betrokke adresse landwyd
gebruik word vir kommunikasie rondom die NG Kerk se hulpverlening.
‘n Kantoor met kapasiteit wat die projek sal help bestuur, is alreeds in plek. Ds Leon Venter, PSD van die Sinode
van Wes-en-Suid-Kaapland, is reeds betrokke by ‘n projek in dié sinode. Hy het logistieke steun en sal op hierdie
stadium, in samewerking met die Algemene Sekretaris, die projek koördineer. Indien persone deur hul sinodes
benoem word, sal hul inligting deurgegee word.
Tans is daar allerhande inisiatiewe wat deur gemeentes onderneem word. ‘n Voorbeeld daarvan is ‘n Liturgie vir
tyd van verootmoediging in die erediens wat beskikbaargestel is deur Riversdal-Wes se gemeente. Dit sal
binnekort beskikbaar wees op die NG Kerk se webtuiste www.ngkerk.org.za.
Die NG Kerk was die afgelope tyd in gesprek met verskeie belangegroepe in die landbou-omgewing. Na gesprek
met die TLU en Agri-SA is daar ‘n aantal behoeftes geïdentifiseer:

Voorbidding

Traumaberading

Finansiële bystand

Voedsel

Voer vir diere itv beskikbare weiveld, gras en ander voer.
Die NG Kerk is steeds in gesprek met landbou-organisasies om die brandpunte te identifiseer waar die nood die
grootste is. Hierdie inligting is belangrik vir die koördinering van die projek. Die TLU en Agri-SA is besig met
navorsing in die verband en die resultaat daarvan sal eers later bekend wees. Tans wil dit voorkom asof die
volgende streke die ergste getref is:
 Noordwes
 Vrystaat
 Noord-Kaap
 Noord-Natal
 Oos-Kaapse binneland
 Kaapse Weskus
In ander streke gaan dit beter en is toestande baie goed in terme van reënval, weiding en oes-vooruitsigte.
Hoe wil die kerk betrokke raak?
Die NG Kerk werk deur gemeentes. Gemeentes moet in staat gestel word om hulpverlening aan hul
gemeenskappe te bied. In dié verband moet gemeentes torings van hoop wees. Dit kan gebeur deurdat
gemeentes die volgende doen:

Voorbidding vir boere, plaasarbeiders in nood asook vir diere en die natuur wat swaarkry.

Traumaberading, die TLU sowel as Agri-SA het beklemtoon dat dit ‘n geweldige behoefte is. VBO
instansies soos Exelsus, Shepherd, Communitas, Hospi-visie en Coram Deo sal versoek word om
geleenthede te skep om lidmate en gemeentes toe te rus in die verband.

Geldelike bydraes: ‘n Rekening is reeds geskep en sal deursigtig met verantwoording bestuur word. Die
rekeningbesonderhede is:
ABSA
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Rekeningnaam: NG Kerk in SA
Takkode: 632 005
Verwysing: Naam en Van of Instansie/Gemeente of Droogtehulp indien anoniem.
‘n Bedrag van R272 000.00 is reeds ingesamel en die eerste mikpunt is R2 miljoen.
Voedsel, nie-bederfbare items met hoë voedingswaarde en wat maklik ingesamel en versprei kan word,
word benodig. Dit moet beperk word tot ‘n kortlys van: droë bone, rys, meel, blikkies vis, vleis, mielies,
bone, ertjies asook soppoeier, melkpoeier sout en suiker.
Voer in enige vorm is welkom. Daar is alreeds gevalle waar weiding aangebied is en suksesvol benut
word. ‘n Projek in Pretoria-omgewing ontvang gesnyde gras van tuine, dit word in pille omgesit wat as
voer gebruik word. Meer besonderhede rondom hierdie projekte sal deurgegee word.
Enige ander hulp wat ‘n verskil kan maak is welkom, bv om behulpsaam te wees met die vervoer van
hulpmiddele of enige vorm van logistieke ondersteuning.
Die samewerking met ander denominasies en organisasies in gemeenskappe is belangrik. Gemeentes
moet die inisiatief neem om met ander kerkgroepe en instansies te skakel en saam te werk.

Gemeentes is die versamelpunte waar voedselitems besorg kan word. In die verband moet gemeentes asb die
infrastruktuur verskaf. Verder reëlings om voedsel by brandpunte te besorg, sal getref word. Geldelike bydraes
kan in genoemde rekening inbetaal word.
Ons bou die pad soos ons hom ry en daar sal voortdurend met sinodes en gemeentes gekommunikeer word.
Inligting wat benodig word

Wat doen gemeentes en sinodes alreeds, sodat ander gemeentes daarby kan inskakel of soortgelyke
projekte kan dupliseer. Gemeentes moet asb laat weet.

Watter behoeftes is daar in streke en gemeenskappe wat sleg getref is?

Wat is gemeentes bereid om te doen, watter soort hulp en ondersteuning kan spesifieke gemeentes of
sinodes aanbied?

Watter vennote kan ons betrek? Die praktyk wys dat instansies/individue soms by hulpprojekte betrokke
raak vir eie belang. Inligting oor vennote met integriteit is baie belangrik. Gee inligting deur.

Sinodes en ringe moet die kontakinligting van ‘n persoon deurgee wat die droogtehulp in hulle streek
gaan help koördineer.
Instansies wat reeds hulle hulp aangebied het en waarmee saamgewerk kan word

Fast Freight het aan TLU ‘n aanbod gemaak om te help met vervoer van items

PicknPay: gemeentes kan plaaslike takke nader om voedselitems te kry waarvan die raklewe verval het
en nog bruikbaar is. Gemeentes moet net by Foodbank SA vir ‘n konsessie aansoek doen. Hulle
kontak besonderhede is: www.foodbank.org en Andy by andy@foodbank.org. tel: 082 347 4549.
Met wie word daar geskakel?
Inligting, soos gevra en enige navrae moet gerig word aan die Algemene Sekretaris dr Gustav Claassen en
ds Leon Venter. Hulle kontakbesonderhede is: gustavc@ngkerk.org.za, 012 342 0092 en
leon@kaapkerk.co.za 021 957 7113. Koördineerders van ander sinodes se besonderhede sal deurgegee word
sodra dit bekend is.
Saam in sy diens
Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Algemene Sinode NG Kerk
21.01.2016

Philip de Bruin (16) het dié brief aan Beeld geskryf.
Liewe Oom,
Ek rig hierdie brief aan Oom sonder dat ek weet wie Oom is, maar in hierdie tyd van nood is daar op my
hart gedruk om aan ’n boer te skryf.
Oom sal nie glo hoe ’n groot held en voorbeeld Oom vir my is nie. Oom leef in ’n dekade waar alles in ’n
stryd teen Oom gewerp word: plaasmoorde, grondeise, onbehulpsame owerhede en ’n swak ekonomie.
Tot die natuur slinger nou die ergste droogte sedert 1904 na Oom toe.
Ondanks alles swoeg en sweet Oom steeds vir die land se voedselsekerheid en vir selfsugtige mense. Dit
gee my hoop vir die dag van môre, en veroorsaak dat dit my lewensideaal is om eendag te gaan boer.
Dit grief my wanneer die meerderheid van die bevolking nie omgee oor die droogte nie. Tot my
ontsteltenis is baie mense met wie ek praat salig onbewus van hoe erg die droogte Oom-hulle raak. Hulle

besef net nie dat Oom-hulle die ruggraat van die land is nie, en dat dit aan Oom te danke is dat hul spense
vol is.
Maar dan is daar ook ’n klomp mense wat maar te deeglik die erns van die saak insien. En ek wil Oom
bemoedig, want ons is hier om Oom te ondersteun deur gebed en om aan Oom-hulle te dink. Ons dink
daagliks aan hoe Oom hulle moet kyk hoe die oeste verdor en die vee op strepe vrek, sonder om enigiets
daaraan te kan doen. Ons bid dat die Here genadig sal wees en Sy hemelsluise sal oopsluit.
Ons weet dat dit al begin reën het in party dele van die land, maar weet ook dat die droogte nog nie
gebreek is nie, en dat daar streke is wat nog niks gekry het nie. Maar daar is altyd hoop, want alles is
onder die Here se beheer. Ons bid egter dat Oom-hulle besonderse guns in die oë van die Here sal vind, en
dat Hy Oom-hulle met wonderwerke te hulp sal snel.
Oom kan maar weet, die Here is aan Oom se kant. En soos die Psalmdigter gesê het: “Al val daar ’n
duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal niks aankom nie.” Die Here sal by Oom
staan soos by Bloedrivier en Oom veilig aan die ander kant bring.
Met die droogte het almal begin om snags tuin nat te maak. Uit vrees dat ons boorgat gaan opdroog, het
my ma egter radikale voorsorgmaatreëls ingestel. Ons moet almal nou in skottels staan wanneer ons
stort, en dan die opvangwater gebruik om ons toilette te spoel. Ek moes ook ’n pyp aanlê wat al ons
wasmasjien se water na buite neem en dan in ’n asblik uitgooi. Omdat die asblik maar 100 liter hou, moet
ek en my twee boeties gereeld met emmers die tuin natgooi voordat hy oorloop. My vriend se oë het
amper uit sy kop geval toe my ma roep en ons net emmers gryp asof ons wil brand blus, om eintlik net
tuin nat te gooi. Ek is darem nou besig om ’n pyp te koppel om die taak te vergemaklik, maar ons maak tot
dusver ’n komieklike prentjie.
Nietemin, ek hoop regtig dat dit by Oom sal reën en dat Oom die Here se liefde en seën daagliks sal ervaar.
Ek bid dat alles op Oom se plaas sal herstel na wat dit was voor die droogte, en beter.
En ek wil Oom seën met die lirieke van Adam Tas se liedjie “Jy is boer”:
Mag dit reën waar jou beeste wei,
Mag dit goed gaan met jou.
Mag jou skape begin jakkals jag,
Mag jou koring silo’s bou.
Mag jou spilpuntpomp met water werk,
Mag jou Cruiser lig op brandstof wees.
Mag jou heinings altyd regop staan,
Mag jou vee vanself genees.
Want jy is boer,
Hierdie is my wens vir jou:
Jy sal staan as alles om jou vou,
Jy sal plant al is die reën te laat,
Jy sal glo in die Hand van Bo,
Wat alles weer nat sal maak.
Mag jou vrugtebome kromrug dra,
Mag fonteine om jou lande lê.
Mag ons wat honger en dors is,
Net so bietjie vir jou dankie sê . . .
En ek bid ook vir Oom. Numeri 6:24-26: “Die Here sal jou seën en jou behoed; die Here sal Sy aangesig oor
jou laat skyn en jou genadig wees; die Here sal Sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.” Voeg
daarby al die seëninge van Deuteronomium 28.
Ek wil namens myself, maar ook die volk en die land vir Oom bedank vir alles wat Oom vir ons doen. Baie
dankie vir al die kos wat Oom al aan ons gelewer het, en dankie vir al daardie ure se harde arbeid, en dat
Oom so baie opgeoffer het om vir ons spys te verbou. Dankie vir Óóm se bydrae tot ons land en sy mense,
en dankie vir Óóm se voorbeeld aan my.
Moenie bekommerd wees nie, die Here bring uitkoms!
Liefde, Philip

