
  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Ek glo dat Pastore deur God geroep is om 
totdat die Here kom, of tot die Here jou kom 
haal in Sy diens te wees. Ons bediening 
verander wel na aftrede. Na aftrede kom 
die moeilike deel van die bediening. Nou is 
dit ons taak om dit wat ons met oorgawe en 
salwing gepreek het, te demonstreer 
sonder om na ‘n preekbeurt te vra. Nou het 
ons meer as ooit die salwing van die Heilige 
Gees nodig om soos Paulus dit beskryf, 
“Die geur van Christus te versprei.” Mag ek 
sê die PARFUUM van die hemel. Parfuum 
praat nie ‘n woord nie, dit bring net ‘n 
welriekende geur. Ons moet nou daarop let 
dat ons nie die stank van my eie EK 
versprei nie. (Geestelike volwassenheid sal 
dit verhoed.) 
 
Ons moet nou lig wees tot eer van God. ‘n 
Lig sê niks, dit skyn net. Ongelukkig is ons 
dikwels soos ‘n ou neonlig. Dit skyn, maar 
hy grom so ‘n irriterende grom. Jy skakel 
die ding liewer af en sit dan in die donker, 
want die gegrom bring mee dat die lig nie 
regtig waarde vir jou toevoeg nie. Ons het  

dit mos met oorgawe gepreek dat dit wie ons 
is, skree harder as dit wat ons preek. Onthou 
julle nog die koorstuk: “What you are, speaks 
so loud that the world can’t hear what you 
say. They’re looking at your walk, not 
listening to tour talk, they’re judging by your 
actions every day.” 
 
Ek hoor by al die broeders en susters hulle 
is Gees vervuld. Kom ons kyk hoe tree ons 
op in die sangdiens wanneer ‘n nuwe lied 
gesing word waarvan ons nie hou nie. “Die 
ding is nie oud genoeg nie.” Ons taak nou is 
om te demonstreer wat ons gepreek het. Jy 
kan in tale sing, die Here met oorgawe 
aanbid, en eerder die musiekdepartement 
ondersteun in plaas daarvan om dit te 
kritiseer. Die Gemeente moet deur 
toewyding en oorgawe aangespoor word om 
God te prys. 
 
Onderwerping aan gesag is nie net om 
gehoorsaam te wees nie. Onderwerping 
beteken ek omhels dit wat God wil doen met 
oorgawe en met vreugde. Dit is mos wat ons  

! 



_______________________________________ 

Marie Rudolph is 16 Maart 2016 oorlede. Sy is in Pretoria gebore en het ‘n  

baie groot begrafnis gehad. Die begrafnis was by Lofdal Gesina onder leiding  

van Pastoor Dawie Grobelaar. Sy en Gerrie was 2 jaar en 6 maande baie  

gelukkig getroud. 

 

Sy laat twee seuns en ‘n dogter en sewe kleinkinders agter. 

Gerrie gee vir ons ‘n skrif gedeelte: Psalm 116:15 

 

keer op keer gepreek het, veral wanneer 

ons in ‘n nuwe Gemeente staan. 

 

Een van die groot uitdagings in ons 

seisoen is om te besef dat die Heilige Gees 

werk nie stereotiep nie. Die Heilige Gees 

werk verrassend nuut en vars. Nou sukkel 

ons want ons evalueer die nuwe leier se 

bediening. As die Heilige Gees nou anders 

werk as toe ons nog in beheer was, kan 

ons nie aanvaar dat die arme jongman die 

nuwe stem is i.p.v. dat ons krities en 

afbrekend optree nie, wat nie pas by 

koningkrykskinders nie. 

 

God verwag dat ons ‘n soet gees in die 

Gemeente sal indra. Paulus skryf: Want 

ons is ‘n aangename geur van Christus tot 

eer van God onder dié wat gered word en 

onder dié wat verlore gaan (11 Kor. 2:15). 

Die pastoor en kerkraad verwag dit ook. 

Ons het mos gepreek (Ek glo so) Salwing 

vryf af… My vraag is nou. Wat vryf nou van 

ons af? Gelukkig is ons nie bitter, 

onvergenoegde, en onvervulde mens nie. 

 

Want as God ons Vader is, en Jesus ons 

Verlosser en oudste broer is, die Heilige 

Gees ons trooster en helper is, die Engele 

ons dienende geeste is, en ons tussen 

kinders van die Here is, vir wie of wat sal ons 

bevrees wees. ‘n Nuwe dag het vir ons 

aangebreek met nuwe avonture en 

geleenthede. 

God se opdrag vir ons is: “En wat julle ookal 

doen, doen dit van harte soos vir die Here 

en nie vir mense nie, omdat julle weet dat 

julle van die Here die erfenis as vergelding 

sal ontvang; want julle dien die Here 

Christus (Kol. 3:23,24).” 

 

Ons gebed moet meer as ooit wees: “Here 

salf my met u Gees en met vuur wat die 

bietjie kaf wat nog oorgebly het, soos mense 

eer ens. sal verbrand, en maak die dorsvloer 

deeglik skoon. Ek wil ‘n vrugtedraer wees en 

nie ‘n vrugte inspekteur nie.” 

 

Geagte Broeders/susters… as ons nie 

demonstreer wat ons deur die jare gepreek 

het nie, trek ons ‘n streep deur ons 

bediening. Die mense sal sê: Hy was toe al 

die tyd vals, want sy vuur het doodgegaan. 

God het jou geroep, gebruik, en gespaar en 

jou ‘n tweede geleentheid gegee om dit te 

demonstreer wat jy al die jare geleer het, 

sodat jy jou opvolger kan ondersteun en 

beskerm teen mense wat hom wil afbreek en 

onsensitief beweer dat die nuwe herder 

geen salwing het nie. 

 

Geroepenes, kom ons wees sout, lig, geur, 

en vurig vir God. Verruil die kansel deur ‘n 

kansel te wees. 

 

Dawie en Riekie Grobelaar 



Eddie Nell 

             
 
Edward Dirkie Nell kom tot bekering in 1953 op 
18 jarige ouderdom en begin in 1954 by die AGS 
Teologiese Kollege. Sy praktiese ondervinding 
doen hy by Brakpan Gemeente en sy proefjaar 
in Rhodesia op Chingola Noord. Na sy ordening 
het hierdie Gemeente hom beroep. In 1959 tree 
hy in die huwelik met Margie Welgemoed. Hierna 
was Eddie op Mufulira waar baie siele tot 
bekering gekom het en Hom gevolg het deur die 
doopwater. 
 
Louis Trichard was ‘n baie groot arbeidsveld 
a.g.v. die boeregemeenskap en dorpie Levubu, 
wat ‘n groot deel van hierdie gemeente was. Die 
dominee se seun en sy vrou het ons huisdienste 
bygewoon en is albei later gedoop. Natuurlik ‘n 
groot opskudding maar niks kon die Leonards 
stuit nie en hulle het steunpilare in die werk van 
die Here geword. 
 
Witfield-Boksburg was net so groot uitdaging 
omdat die 3 susterskerke baie teen die AGS 
gepreek het en dit dan die mense se 
nuuskierigheid nog meer geprikkel het. Een van 
die leraars en sy ouderling het Eddie kom sien en 
wou ‘n “gentleman’s agreement” aangaan sodat 
mense wat ons gemeente besoek nie deur ons 
besoek mag word nie. Die Gemeente het met 
groot getalle gegroei en ons gee al die eer aan 
die Here. 
 
Lichtenburg – hier het ons kerk gebou in die 
kerksaal tot dit uit sy nate gebars het. ‘n Aantal 
boere het grond gehuur en op eie onkoste 
bewerk en die oeste net so in ‘n boufonds gestort.  
 
Welkom Noord. Die Gemeente het hoofsaaklik 
uit myners en ‘n aantal boere bestaan. Die visie-
voorsitter was ook die Hoof bestuurder by die 
myn en siele het ingestroom. Past. Nico Botha 
was leraar by die ander AGS daar en die twee 
gemeentes het pragtig saamgewerk. 

 

Drie Riviere – Hier het ons Past. Koekemoer 
opgevolg. Die Gemeente was sterk, gevestig en 
het ‘n pragtige kerk en pastorie gehad. Ons was 
geseënd met ‘n sterk Gemeente en vele talent. 
Dit was waarlik geseënde jare. 
 
Naboomspruit 1973-1977. Die gelukkigste jare 
in ons bediening! ‘n Talentvolle lieflike gemeente 
met ‘n boeregemeenskap en besigheidsmense. 
Daar was enorme belangstelling van die publiek 
vir hierdie “sekte” kerk en talle siele is bygevoeg. 
Vakansiegangers het ook gereeld die dienste 
ondersteun asook Min Shaw wat een aand ‘n 
duet saam met Eddie gelewer het. 
 
Witfield-Oos stig af van die moeder gemeente 
en ons beroepsbrief word persoonlik deur die 
visie-voorsitter Poen Rogers afgelewer. Dit was 
‘n geweldige groot besluit maar die stem van die 
Here het duidelik gepraat en ons het in Sy wil 
gebly. Hier was net ‘n lee erf en ‘n huurhuis. Daar 
was baie gewoeker en ‘n pragtige kerk is gebou. 
Deur sy genade kon ons alles oorbrug en ‘n sterk 
Gemeente het ontstaan. 
 
Drakensberg – Newcastle 1983. 
Lede was hoofsaaklik ambagsmanne van Yskor 
en omliggende myne asook ‘n paar boere en 
besigheidsmense. Pragtige kerk, kerksaal en 
pastorie. Die kerk het oorgeloop. Sataniste het 
een aand die diens bygewoon om die diens “op 
te breek”. Nodeloos om te se God se krag het 
geseëvier. Amen! In 1983 staan ons, ons 
geliefde 20 jarige seun Ray Nell aan die dood af. 
 
Potgietersrus standvastige en gevestigde 
Gemeente. Hier het die kerk, 2 kerksale en 
pastorie baie gerief verleen. Later jare het Eddie 
se stembande ingegee en het hy hees geword. 
Hy moes die bediening neerlê en sy stem moes 
rus. 
 
Eddie was so diep ongelukkig dat hy later tot 
gordelroos opgedoen het, want sy lewe was om 
siele vir Jesus te wen. Sy stembande het 
verbeter en hy kon weer bedien maar nie preek 
of sing nie. 
 
Brakpan-Wes het Eddie aangestel as hulp met 
die seniors en kon hy dus weer siele vir Jesus 
wen. 11 Julie 2015 is Eddie na ‘n hoër diens 
geroep. Hy was ‘n mens wat liefde uitgestraal 
het. ‘n Wonderlike lewensmaat en vader vir ons 
twee kinders. Ons as gesin eer sy nagedagtenis 
en mooi herinneringe omdat hy ons toegevou het 
met sy liefde. 

 
 



 
Julia Uys 

Frank Du Plessis 
Uit die hand van ‘n rymelaar 

 Bosveld 
Wegbreek 

Gratis Vakansie 
25 tot 28 Julie 2016 

(Eerste Kamp) 
 

Besprekings sluit einde 

Mei om bus en 

Spyskaart te verseker. 
 

Kontak: 082 417 6628 

____________________ 

 

Jan F. Cilliers het geskryf: Staan stil broers, hier gaan ‘n man verby.  

Graag wil ek hierdie gedig vanoggend by hom leen en sê: Vriende,  

staan stil hier gaan ‘n vrou verby. En in die lig hiervan ag ek dit ‘n  

besondere eer en voorreg om die huldeblyk namens die familie oor  

hierdie uitsonderlike vrou te lewer. 

 

Julia Louw is gebore op 6 November 1932 in Witbank en spandeer 

ook haar grootword jare daar. Sy trou met Johan Uys op 7 Julie 

1951. Vier kinders word uit die huwelik gebore waarvan die oudste, 

Marie, tragies oorlede is op 8 Desember 1961. Die ander kinders is 

Ria, Antoinette en Johan. Daar is 7 kleinkinders en 4 

agterkleinkinders. 

In 1972 tree Johan en Julia Uys in die bediening. Hulle dien in 3 gemeentes, nl., Boksburg, 

Universiteitsig en Springs Sentraal. Julia Uys was die vise-voorsitter van die destydse Oos Rand 

Distrik vir etlike jare. Sy het haar onderskei as ‘n vrou wat baie hard gewerk het in die kerk en 

haar huis. Sy het met toewyding haar kinders versorg en groot gemaak en hulle na al hul 

aktiwiteite toe vervoer. Kerk en Sondagskool- komplekse is gebou met die geld van die koeksisters 

wat sy gebak het. Sy was ‘n perfeksionis by uitstek. Alles moes perfek wees. Geen moeite is 

ontsien nie. As sy nie iets perfek kon doen nie, het sy dit glad nie gedoen nie. Sy het baie sterk 

leierseienskappe gehad. Sy het nooit geskroom om leiding te neem en leiding te gee nie en ook 

nie om die lyne reg te trek nie. Julia Uys was niemand se speelmaat en “walkover” nie. Sy was 

voorwaar pastoor Johan Uys se beter helfte. Sy was sy getroue maat en lojaalste ondersteuner 

en indien nodig ook sy kritikus. Julia Uys het Johan Uys voltooi. Staan stil vriende… hier het ‘n 

vrou verby gegaan. Ons eer haar nagedagtenis. 

____________________________________________________________________________
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