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Beste Ruitvriende 

Wat is twee jaar was dit nie! Twee jaar gelede het nie een van ons voorsien dat só ŉ pandemie die wêreld 
sou tref nie – en nou kyk ons eers of ons ons masker het voor ons kyk of ons on beursie en sleutels het as 
ons dorp toe moet gaan. 

Nou moet ek bieg: ek het totaal en al die situasie rondom die inperkings verkeerd gelees! Ek het gedink: ons 
lidmate het nou baie meer tyd – ek gaan oorval word met inskrywings van die Ruit. Toe kry ons minder 
inskrywings. Aanvanklik was daar baie prentjies en boodskappies met raaisels oor die Bybel – maar nie 
meer inskrywings nie. Ek het die ekstra tyd gebruik om meer Blokkiesraaisels op te stel en op die Internet te 
plaas – maar ook dit het nie regtig aftrek gekry nie. 

Het COVID-19 0ns vuisvoos geslaan? Het ons hoop-loos geword?  

Ek sien dieselfde tendens met ons erediensbywonings: min mense kom woon die eredienste by. Ja, ons is 
op ŉ stadium gedwing om tuis te bly en toe is eredienste opgeneem en uitgesaai en versprei op sosiale 
media – maar het dit nie ons weggerek van ons ontmoeting met God nie? Dit is nie dieselfde om dit te kyk 
of te luister as wat ŉ mens as gemeente die lewende God fisies in di erediens ontmoet nie. 

Ons kan natuurlik sê dat ons bang is. Dit kan so wees – maar waarom is die mense net bang vir die 
eredienste, en nie om winkels toe gegaan nie? Hoeveel karre staan Sondae by die kerk en hoeveel by die 
winkelsentrums? 

Saam met die erediensbywoning het die dankbaarheid ook minder geword. Gemeentes maak toe – omdat 
daar nie meer geld is om die Woordbediening in stand te hou nie. Tog is daar in 2020 die meste nuwe 
voertuie verkoop – waarvan die meeste die luukser modelle is. Die rede: ons kon nie op vakansie gaan nie – 
so ŉ s het ŉ beter voertuig kon bekostig. En die kerkdeure word gesluit... 

Genoeg swartgalligheid! 

Sover ek weet het daar verlede jaar net een fout ingesluit deurdat ŉ leidraad verwyn (uitgesluip) het. Elke 
jaar proeflees en kontroleer ons – maar die foutjies sê maar dat ons gebroke mense is. Weereens het Betsie 
en Spotty reuse werk gedoen. 

Ons het weer vyf Ruite. Ek het gesien dat die Ruite waar die woorde gesoek moet word, nie baie gewild is 
nie. Ook die Woordsoek van verlede jaar het maar baie min aftrek gekry. Daarom weer die tradisionele 
Ruite. Om dit makliker te maak is twee van die Ruite net oor ŉ spesifieke Bybelboek. 

Ek het ook ŉ ernstige versoek: probeer asseblief meer mense kry om die Almanak te koop en die Ruit in te 
vul. Ons kerklike tydskrifte se getal intekenare daal jaarliks, en dan kom ŉ mens op ŉ punt wat dit net te 
duur word. As niemand dit koop nie, loop dit dood. Ons wil nie hê dit moet met die Almanak en die Ruite 
gebeur nie. 

Hierdie jaar het ek ook die 100-tal bereik: 100 Ruite opgestel vir die Almanak en die Kerkblad! Dit het 26 
jaar geneem – maar ons is daar! 

• Nou vir die gewone dinge wat ek elke jaar herhaal. 

• Die meeste mense het per e-pos die Ruit ingestuur. Die adres is: ruit@gksa.co.za en 
gksaruit@mail.com. Stuur dit na albei adresse – dit kort nie ŉ ekstra seël nie. Dan is die 
kans dat ek dit kry, twee maal meer. In die Onderwerp (Subject)  reël: Gemeente – jou 
naam. 

• Jy kan dit ook faks na 0866008070. 

• Jy kan dit selfs per Whatsapp aanstuur! 0845512107.  
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• Of jy kan dit pos na Posbus 35, Mooinooi, 0325 (Ek het hierdie jaar net 5 Ruite in die pos 

gekry). 

• Onthou ook om duidelik te sê as jy oor 80 is dat ons die nodige respekte kan toon. 

Mag elkeen ŉ geseënde jaar beleef! 

U Ruitherder 

Dr Hennie. 


