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Wat is Pase?
Pase is die hoogtepunt van die kerkjaar 
wanneer ons die opstanding van Jesus 
Christus uit die dood herdenk. Dit is byna 
asof die gelowiges die oorwinning op 
Paasfees nie genoeg kan vier nie, en daarom 
strek die viering van die opstanding oor 
vyftig dae!
 
Die opstanding is so sentraal in die 
evangelie dat dit byna onmoontlik is om 'n 
Christen te wees en nie die opstanding te 
vier nie. Wie die opstanding werklik ernstig 
opneem, sal gou vind dat dit hier om veel 
meer gaan as die oppervlakkige 
goedgelowigheid in die positiewe dinge in 
die lewe. Die opstandingsevangelie dryf die 
spot met ons ongeloof en ons verkleeftheid 
aan die dood.
 
Paasfees wil ons in beweging bring. Die 
opstanding maak ons opstandig; die 

opwekking maak ons opgewek (Berkhof). 
Ná Pase kan ons nie vrede maak met lyding 
en ongeregtigheid wat nog stuiptrekkeings 
van 'n bedeling sonder Christus is nie.

Wanneer vier die kerk Paasfees?
Paasfees kan nie losgemaak word van die 
Kruisgebeure nie. Die vier dae wat begin by 
die Donderdagaand en eindig by 
Paassondag, kan gesien word as een 
onafgebroke liturgie. Tydens hierdie vier 
dae beleef die pelgrim 'n eksodus wat deur 
die dood na die nuwe lewe lei.
 
Op die Donderdagaand word die laaste 
Avond herdenk.  Goeie Vrydag is die dag 
waarop ons die kruisiging van Jesus 
Christus herdenk. Op hierdie dag word die 
kerke gestroop van alle versiering en 
simboliek. Alleen die beker en die bord is 
daar om ons te herinner aan Christus se 
bittere lyding.Pa
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Stil Saterdag is een dag waarop daar geen 
rituele voorgeskryf word nie. Op hierdie dag 
dink ons aan Christus in die graf en daarom 
is dit 'n dag van stille afwagting. Die stilte is 
nie sonder passie nie, maar vol gespanne 
afwagting op die uitkoms van Christus se 
worsteling met die dood. Byna soos mense 
wat nie meer kan wag nie, is die gebruik om 
in die nanag op te staan en saam te kom vir 
die nagwaak. In hierdie donker ure is ons 
bewus van die stryd, maar ook van die 
wonder van die opstanding. Met die eerste 
teken van die nuwe dag, tradisioneel die 
eerste hanekraai (later het dit sonsopkoms 
geword), breek die vreugde van die 
oorwinning plotseling deur met die aansteek 
van die Paasligte of kerse, die bediening van 
die doop en bevestiging van nuwe lidmate.

Simbole, rituele en gebruike in 
wêreldwyd gedurende Paastyd
 
Ons word oorweldig deur die wonder van 
die opstanding. Ons nugterheid en 
beredeneerdheid word getemper deur die 
feestelikheid. Hierdie dramatiese oomblikke 
word op baie maniere gesimboliseer:
 
Die sentrale simbool van Paasfees en die tyd 
daarna is lig wat deurbreek. Die opkomende 

son herinner ons elke dag aan Christus se 
oorwinning oor die dood.
 
In die tyd van die opstanding is musiek 
weer baie belangrik. Die vreugde oor die 
opstanding is so groot dat dit ons laat 
oorgaan in lofprysing.
 
Hoewel die Paaseier 'n kommersiële 
Paassimbool geword het, is die bedoeling 
van die versierde eiers om ons aan nuwe 
lewe te herinner.
 
 In kontras met die vas van Lydenstyd, word 
die oorwinning in Paastyd en veral met 
Paasfees gevier deur allerlei lekkernye te 
geniet.
 
Die oorwinning is nie 'n private 
aangeleentheid nie, maar ook 'n openbare 
saak. Daarom is die gebruik om in hierdie 
tyd 'n optog in die strate te hou met musiek 
en simbole. Lofliedere en trompetgeskal is 
in kontras met die stilte van die vorige dag. 
Ons herinner mekaar op heirdie dag met die 
volgende woorde aan die grootste van alle 
dramas: die Heer het opgestaan, die Heer 
het waarlik opgestaan.
 
In Paastyd word nuwe lewe gevier. Daarom 
is dit gebruiklik om in sommige kerke in 

hierdie tyd die doop te bedien en nuwe 
lidmate te bevestig in gemeentes. Vir ons 
wat gedoop is en reeds lidmate is, is dit 'n 
tyd van hertoewyding. Ons identifiseer 
opnuut met die drama van nuwe lewe uit die 
dood. Die reis het begin by die sondebesef 
en selfondersoek van As-Woensdag en 
eindig by die vuur van Pinkster. In die 
paastyd berei ons dus ook voor om dir 
uitstorting van die Heilige Gees te vier.
 
By ons aan die Suidpunt van Afrika is dit 
herfs - dit word stadigaan weer winter. Dit 
lyk of die bome sterf as hulle die goue blare 
afgooi. Vir ons kan die natuur nou eerder 
wys presies hoe diep ons geval het en hoe 
dood ons was. Dan kan ons vreugde soveel 
groter wees as ons daaraan dink dat Jesus 
die dood vir ons oorwin het deur op te staan 
uit die graf.
 
Aangepas uit http://lindenpark.co.za
 

Paasfees 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
Saterdag 5 Maart - Antieke Jeug Sportdag
Sondag  13 Maart - Paassangdiens om 18:00
Vrydag 25 Maart - Goeie Vrydag (Nagmaal om 09:00)
Sondag 27 Maart - Opstandingsondag
 
 



Beplanning Kwartaal 1
4 Maart 201615:00 – 18:00
Hamburger verkope.
 
6 Maart 2016 - 10:00
Kategese word geevalueer.  Almal moet 
teenwoordig wees.
 
13 Maart 2016 - 10:00
Kategese
 
10 April 2016 - 10:00
Kategese begin vir kwartaal 2
 

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.
 
 

Ons is goed op dreef en ons beoog om 
hierdie jaar vir u as ouer en kind, saam op 
die reis te neem om God verder te verken.  
Moet dit beslis nie uitmis nie!

Eerste hamburger verkope
Ons as kategete wil weereens net baie 
dankie sê vir al die gemeentelede wat ons 
ondersteun het tydens ons eerste burger 
verkope.  Dit was ‘n reuse sukses en ons 
maak beslis weer só!  ‘n “Shout out” aan 
Elx wat ons van begin tot met opruim 
uitgehelp het, jy is n STAATMAKER!!!

Kategese kamp
Hierdie jaar hou ons weer kategese kamp by 
Die Hoekie. Ons sien vreeslik uit!  Maak 
jou gereed om in September-maand ‘n 
FEES te hê!
•Waar:
Die Hoekie
•Wanneer:
23 – 25 September 2016 

•Koste:
R 300 per persoon (Betaalbaar tussen Feb 
en Aug 2016)
•Vorms:
Stuur terug na Lynette van Tonder (Ontvang 
tydens kategese)
•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.
 

Fondsinsameling
Ons vra dat alle kategese waar moontlik, sal 
kom help met die fondsinsamelings.  Ons 
volgende hamburgerverkope is Vrydag 4 
Maart 2016 vanaf 15:00 tot 18:00.
 K

at
eg

es
e


