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Die dominee en sy elfjarige seuntjie het die 
gewoonte gehad om elke Sondagmiddag na 
kerk die dorp in te vaar en traktaatjies uit te 
deel met die evangelieboodskap op. Een 
Sondag kom die seun by Pa aan, 
toegewikkel in sy warmste klere: "Ek is reg 
Pa!" Die dominee is effens uit die veld 
geslaan - dit is bitter koud en die reën kom 
af in emmersvol. "Nee Seun, ons kan nie 
vandag gaan nie - nie in hierdie eendeweer 
nie.." Teleurstelling is duidelik op die outjie 
se gesig te lees: "Maar Pa.. gaan mense dan 
nie Hel toe as dit reën nie?"

 
"Kyk Seun, ek gaan beslis nie in sulke weer 
uit nie!"
 
 "Maar mag ek dan maar gaan Pa? Asseblief 
Pappie."
 
Nadat die dominee goed oor die saak gedink 
het, gee hy vir sy seuntjie 'n pak traktaatjies 
om te gaan uitdeel, en opgewonde vaar die 
outjie alleen die sopnat strate in.

Daar was byna g'n siel te siene op straat nie, 
dus loop hy van deur tot deur en deel sy 
traktaatjies uit. Na twee ure se harde werk 
het hy nog net een traktaatjie oor. Sopnat 
gereën en bibberend van die snerpende koue 
stap hy na 'n huis toe om sy laaste traktaatjie 
af te gee. Hy lui die klokkie, maar niemand 
maak oop nie. Hy lui weer 'n slag, maar 
binne is dit doodstil. Dan druk hy die 
knoppie met mening, en lui en lui, maar 
binne gebeur absoluut niks.
 
Uiteindelik draai hy om om te loop, maar dit 
is asof 'n stemmetjie binne in hom vir hom 
sê om terug te gaan. Hy draai om, lui weer 
die klokkie, en begin om aan die deur te 
klop, en later te hamer met sy vuis. Dit is 
asof iets hom by daardie deur hou. Net toe 
hy wil moed opgee gaan die deur stadig 
oop. 'n Ou tannie wat duidelik baie bedroef 
is vra vir hom of sy hom kan help met iets. 
Met ogies wat glinster en 'n glimlag van oor 
tot oor gee hy vir haar sy traktaatjie: 
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"Ek is jammer ek het Tannie gepla, maar, 
maar ek wou net vir Tannie kom sê dat 
Jesus 'rêrag' vir Tannie lief is. Hier is my 
heel laaste traktaatjie vandag - daarop vertel 
dit alles van Jesus en Sy groot liefde!" En 
daarmee gee hy vir haar die traktaatjie, draai 
om en hardloop huistoe.
 
Die volgende Sondagoggend staan die 
Dominee op die preekstoel. Sy oë gaan oor 
sy gemeente, en toe vra hy of daar dalk 
iemand is wat 'n getuienis het wat hy wil 
lewer voor die diens begin. Heel agter in die 
kerk staan 'n ouerige dame op, haar gesig 
stralend.
 
"Niemand ken my in hierdie kerk nie," 
begin sy vertel, "want sien, voor verlede 
Sondag was ek nie 'n Christen nie, en ek 
was nog nooit in hierdie kerk nie." Die 
mense rek eintlik hulle nekke om hierdie 
vreemdeling te sien. Sy begin haar verhaal 
vertel:
 
 "My man is 'n paar jaar gelede dood, en toe 
los hy my stoksiel alleen op hierdie 
droewige aarde. Laas Sondag was dit 'n 
besonder koue, nat en mistroostige dag, en 
ek het net gevoel dat daar vir my absoluut 
niks hier oorbly om voor te leef nie. Ek het 
'n stuk tou gevat en 'n stoel, en ek is op na 
die solder toe. Daar het ek op die stoel 
geklim, die tou om 'n balk vasgemaak en die 

ander punt om my nek. En daar staan ek, so 
bitterlik jammer vir myself. Ek het die einde 
van my paadjie bereik! Net toe ek wil 
spring, lui die deurklokkie - ek het my byna 
dood geskrik. Ek het doodstil gestaan en 
gedink dat wie ookal die klokkie lui sou 
padgee.. maar hy het nie! Die gelui het al 
harder en dringender geword, en ek het 
begin wonder wie my deurklokkie so sou 
lui, want niemand het ooit vir my kom kuier 
nie. Naderhand het die gelui 'n geklop 
geword en naderhand het die persoon met sy 
vuiste teen die deur gehamer. Ek kon dit nie 
meer vat nie, en toe maak ek maar die tou 
los om te gaan kyk wie dit is."
 
"Ek kon my oë nie glo toe ek die deur 
oopmaak nie, want voor my het 'n seuntjie 
gestaan - sy gesiggie stralend soos 'n engel 
s'n. En daardie glimlag - ek kan dit skaars 
beskryf! En toe hy begin praat, is dit soos 'n 
engel wat met my praat: "Tannie", het hy 
gesê, "Tannie, ek kom net vir Tannie vertel 
dat Jesus vir Tannie 'rêrag' liefhet!" My hart 
wat so morsdood was het in my keel geklop. 
En toe gee hy vir my hierdie traktaatjie wat 
ek vashou."
 
 "Toe hy weg is, vat ek die traktaatjie, en ek 
lees dit oor en oor - ek het elke woord 
daarin ingedrink. En toe stap ek op na die 
solder toe, en ek gaan haal die tou en die 
stoel, want toe was hulle nie meer nodig nie, 

want sien, ek is nou 'n Kind van die Koning. 
Julle kerk se adres was agter op die 
traktaatjie, en ek het net vanoggend gekom 
om te kom dankie sê vir die engeltjie wat 
my lewe kom red het, en my gered het van 
die ewige verderf in die hel."
 
Teen daardie tyd was daar seker nie 'n 
enkele persoon in die kerk wat nie gesit en 
trane afvee het nie. Die dominee het van die 
preekstoel afgeklim en sy klein engeltjie 
styf teen sy bors vasgedruk terwyl die trane 
vryelik oor sy wange loop. Daar is seker nie 
'n gemeente wat 'n groter oomblik van 
glorie beleef het as hierdie een nie, of 'n pa 
wat meer vervul was met liefde en 
eerbetoon vir sy seun as hierdie een nie - 
buiten Een: hierdie Vader het óók Sy Seun 
in die donker, koue wêreld ingestuur om die 
Boodskap van Redding aan die wêreld te 
bring. Sy Seun was verag, verwerp, gespot, 
geslaan en aan 'n kruis vasgespyker. En toe 
alles verby was, het Hy Sy Seun terug 
verwelkom en Hom op die troon laat sit om 
te regeer oor die heelal.
 
Daardie Seun bring vandag steeds hoop en 
redding vir die wêreld, maar hy vra 
vrywilligers soos ek en jy om Sy boodskap 
met vreugde uit te dra aan mense wat 
verlore is.
 

Outeur: Onbekend
 

Die Dominee se seuntjie vervolg



Projekte
WORS / MAALVLEIS

 
 
Wors en maalvleis kan die volgende dae 
gekoop word:
 
Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:
 
Helena Kriel: 083 235 9349 of
Maarten Olivier: 083 204 3839 
 

Kontak Besonderhede:
Gemeente E-pos adres:
bergsignhk@gmail.com

Kantoor Ure:
Woensdae: 07:30 - 12:00

17:00 - 18:00
Vrydae: 07:30 - 12:00

Begrafnisse:

Kontakpersoon:
Diaken Tina vd Schyff
Sel Nr:  078 682 7093

Sameroeptster:
Diaken San Faber
Tel Nr:  012 379 8544
 
Indien U enige bydrae het vir die Bergsig 
Lantern, e-pos dit gerus na die gemeente se e-pos 
adres:  bergsignhk@gmail.com.

CHARCOAL
 
 
Charcoal is te koop teen R30.00 per sak. 
 
Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus vir:
 
Jack vd Schyff: 072 468 7839
 

KAAS
 
 
Cheddar en Goude te koop teen R65.00 
per kologram.
 
Mozzarella te koop teen R70.00 per 
kilogram.
 
Sondae na die erediens
Donderdae van 16:00 - 17:00
 
Vir meer besonderhede en bestellings 
kontak gerus via whatsapp of sms vir:
 
Celia v Tonder: 072 330 4642
 

Gebeure
Vrydag 8 April - Gholfdag - Kategete verkope vanaf 16:00
Saterdag 16 April - Antieke Jeug se fliekdag
Sondag 24 April - Biddag vir die gesaaides / Dankdag vir die oes
 
 



Nuus
Die Diakens se baie suksesvolle Jaffle en Pannekoek verkope van Vrydag 4 Maart 2016

 
 
 
 

Tydens die Antieke Jeug se Sportdag van 5 Maart het die Van der Merwes skoonskip 
gemaak, en eerste, tweede en derde prys gewen!

 
 
 
 

Die span wat die houtlepel gewen het - oom Koos van Staden se span!
 
 
 

Tannie Meisie en haar kleinkinders by die 
Sportdag.

Antieke Jeug se Sportdag



Beplanning Kwartaal 2
8 Apr 16:00 - 18:00 Hamburgerverkope
10 Apr 10:00 Kategese
17 Apr 10:00 Ouers woon opening by
24 Apr 10:00 Kategese
1 Mei   Geen Kategese - Lang naweek
8 Mei  10:00 Kategese
15 Mei  10:00 Kategese
22 Mei  10:00 Kategese
29 Mei  Nagmaal - Geen kategese
3 Junie  16:00 - 18:00  Hamburgerverkope
5 Junie  10:00 Evaluering
12 Junie 10:00  Kategese
19 Junie  Geen Kategese - Lang naweek
24 Junie  Skool sluit
 

Bywoning en evaluering
Kategese moet gereeld by die Kategese wees.  
Vir alle gr. 9, 10, en 11 kategese word ‘n 
minimum van 60% bywoning per jaar vereis 
en alle evaluering in gr. 9, 10 en 11 moet 
gedoen wees om belydenis van geloof te kan 
aflê.
 
Evaluering vir gr. 4 – 11 sal elke tweede laaste 
Sondag van ‘n kwartaal plaasvind.  Kategese 
wie nie die evaluering voltooi nie, asook 
kategese wie se bywoning nie na wense is nie 
sal deur die ouderlinge met die kategees se 
ouers opgevolg word.  Graad 1, 2 en 3 word 
deurlopend elke Sondag geevalueer.
 

Briewe/SMS/E-pos
Alle briewe sal elektronies na u as ouer 
uitgaan.  Indien u nog nie die onderstaande 
vorm ingevul het nie, voltooi asb. en stuur so 
gou moontlik terug na Lynette van Tonder 
deur dit Sondae by haar in te handig of per e-
pos na vantonder.lynette@yahoo.com.  Indien 
u nie ‘n e-pos adres het nie, sal daar ook harde 
kopieë van die briewe beskikbaar wees.
 
 

Welkom terug na 'n welverdiende vakansie.  
Hierdie kwartaal is weer propvol en ons sien 
uit om God se Woord verder te verken en te 
verkondig!

Hamburger verkope
Vrydag 8 April en 3 Junie het ons 
hamburgerverkope.  Bestellings kan by 
Lynette van Tonder per sms geplaas word 
084 499 9660.  Bestellings kan tussen 16:00 
en 18:00 by die kerk afgehaal word.  Ons 
vra dat alle kategese waar moontlik, sal kom 
help met die fondsinsamelings.  Hoe meer 
hande, hoe meer gees!  

Kategese kamp
Hierdie jaar hou ons weer kategese kamp by 
Die Hoekie vanaf 23-25 September 2016. 
Ons sien vreeslik uit!  Die kampe beloop R 
300 - 00 per kategees en kan in paaiemente  
of eenmalig betaal word.  Maak jou gereed 
om in September-maand 'n FEES te hê!
•Navrae:

Lynette van Tonder 084 499 9660

Facebookblad
Sluit aan by ons facebookblad om op hoogte 
te bly met wat in die kategese aangaan, 
asook om terugvoer te kry.  As jy die 
kategese se blad wil “join” stuur ‘n “friend 
request”aan NHK Bergsig Kategese en ons 
“accept” jou.
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