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Die Bybel sê: "Soos u Christus Jesus, die Here, ontvang het,
wandel so in Hom." (Kol 2:6, 1953-vertaling) Die Bybel vergelyk
die lewe dikwels met “wandel”, want ons sit nie net stil in die
lewe nie – ons is op reis! Ons lees ook in die Nuwe Testament
dat ons in wysheid, in liefde, in lig, in gehoorsaamheid en in die
Gees moet wandel.

God sê vir ons dat ons nooit bedoel was om alleen deur die
lewe te gaan nie. Dit het niks daarmee te doen om enkellopend
of getroud te wees nie. Die huwelik los nie die probleem op nie;
die gemeenskap wel – en ons vind “gemeenskap” by ons
geestelike gesin – die Liggaam van Christus.

Jy mag dalk vra: “Wat is fout met enkellopend wees?” Jy sê
dalk: “Ek hou daarvan om alleen te wees, eintlik verkies ek dit.”
Of: “Ek kan teen my eie tempo lewe en hoef vir niemand te wag
nie.”

Jy mag dalk daarvan hou om enkellopend te wees, maar jy het
ander nodig op jy lewensreis. Hier is drie redes:

• Dit is veiliger. Het jy al ooit snags deur 'n donker stegie in ŉ
stad of langs ŉ lang pad op die platteland geloop? Dit kan
angswekkend wees. Dit is veiliger om saam met ander deur die
lewe te gaan.

Die afgelope vakansiediensteseisoen was geseën met
spanleiers wat besonder toegewyd was aan hulle taak as leiers,
die suksesvolle bediening deur hul spanne en die visie om die
jeug gedurende die vakansietyd te bereik en só God se
koninkryk uit te bou.

In Oktober 2019 is opleidingsessies vir spanleiers in
Potchefstroom, Bloemfontein en Stellenbosch aangebied. Vir
die eerste keer in ‘n lang tyd het al die spanleiers volledige
opleiding ontvang. Die impak daarvan was sigbaar in die
spanne se aanbieding van die vakansiediensteprogram.

Daar was vanjaar 14 spanne by verskillende oorde in die land.
Sewe spanne is saamgestel uit die Kaap, twee uit Bloemfontein
en ‘n verdere vyf uit Potchefstroom. Alhoewel die aantal spanne
verminder het sedert 2018, was al die spanne toegewyde
groepe op wie se waardes en visie staatgemaak kon word.

• Dit is ondersteunend. Daar is 'n ou Zambiese spreekwoord
wat lui: “As jy alleen hardloop, hardloop jy vinnig. Maar, as julle
saam hardloop, hardloop julle ver.” Die lewe is nie 'n naelloop
nie; dit is 'n maraton! Die enigste manier om die wedloop “sterk
en lewenskragtig” te voltooi en nie “uit te brand” nie, is deur
ander mense in jou lewe betrokke te maak deur middel van
betekenisvolle verhoudings

• Dit is slimmer. Jy leer meer deur saam met ander te stap as
alleen. Spreuke 28:26 sê: “Wie op homself vertrou; is 'n
dwaas.” Met ander woorde, as jy net op jou eie insigte
staatmaak, is dit altyd moontlik dat jy die spoor kan byster raak.
As jy alleen deur die lewe gaan, is daar niemand wat jou kan
help as jy ŉ verkeerde besluit neem nie.

Efesiërs 4:16 sê: "Die verskillende liggaamsdele pas by
mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen vervul sy funksie, en
so bou die liggaam homself op in liefde.”

Jy het ander mense in jou lewe nodig om jou te help groei in die
persoon wat God jou gemaak het om te wees. Die lewe gaan
oor verhoudings. God is liefde, en hy wil hê dat jy moet leer om
Hom bo alles lief te hê en ander mense so lief te hê as wat jy
jouself het. Dít is die twee grootste gebooie (waardes en
boustene) in die lewe.

Vakansiedienste – Desember 2019
Janke van der Walt

Strandfontein se span saam met die wenners van hul
vlugbalkompetisie.



Nuwe sentrumhoof – Jeffreysbaai
Antonie Struwig

Die program is oor drie weke, tussen 6 Desember verlede jaar
en 2 Januarie vanjaar, aangebied. Daar was spanne by die
volgende vakansieoorde: Onrusrivier, Kleinmond, Uilenkraals-
mond, Pearly Beach, Vleesbaai, Hartenbos, Jongensfontein,
Glentana, Buffelsbaai, Swartvlei, Richardsbaai, Leentjiesklip,
Dwarskersbos en Strandfontein.

Antoinetta Breytenbach, ondervoorsitter van die VCSV-Raad,
het oor Desember hand bygesit met ondersteuningsbesoeke by
van die spanne. Só het sy ook insae gekry in die verloop van hul
programme. Ons is baie dankbaar vir haar hulp.

Vakansieoorde se belangstelling om VCSV-vakansiediens-
spanne te ontvang, neem toe. Die uitdaging lê egter by die
beskikbaarheid van vrywilligers en, des te meer, die vind van
bekwame spanleiers. Ons glo die VCSV staan aan die begin
van ‘n nuwe hoofstuk wat vakansiedienste betref. Ek hoop dat
die impak van dié program die VCSV se naam sal vestig in ons
land en dat die hoeveelheid vrywilligers in die proses sal
vermeerder.

Dit is met opgewondenheid en blydskap dat ek aan u skryf as
nuwe sentrumhoof op Jeffreysbaai! Voordat ek en my gesin
hierdie nuwe uitdaging aanvaar het, het ons die Here se wil
gevra. Nou kan ons met sekerheid in die geloof koers hou. Hy
het ons reeds voorberei vir die uitdagings wat mag volg.
Gehoorsaamheid aan God se opdrag, is vir my een van die
beste vorms van lofprysing!

In my lewe is die hoogte- en laagtepunte net soveel as die getye
van die see. Alle ervarings is uiterstes op dieselfde pad. Ek glo
dat God ons help om elke môre nuut te begin.

Van die plaas waar ek grootgeword het, is ek na die universiteit
in Port Elizabeth. Argitektuur ... wat my hele perspektief op die
wêreld verbreed het – want – dié universiteit het een van die
beste argitektuurfakulteite ter wêreld. Studente van regoor die
wêreld het hier hul kulture, gewoontes, politieke beskouings,
gemeenskapservarings en gelowe uitgeleef.

In Port Elizabeth het ek ook my vrou, Natasha, ontmoet en ons
het twee kinders, Arn (7) en Karli (4). Om verantwoordelik te
wees vir mekaar, ons sondes teenoor mekaar te bely, en in ons
binnekamer te luister en te vergewe, maak ons dankbaar vir
hierdie gawe wat ons van Jesus ontvang het.

Ná my studies het ek vir twee jaar praktiseer, waarna ek gaan
boer het. In dié tydperk het ek ondervinding opgedoen in
landskapsargitektuur, waterfiltrasie, herwinning, asook self-
onderhoudende gemeenskapsontwikkeling. Ek het ook gehelp
met die plaaslike munisipaliteit se projekte in die gemeenskap.

Dit het my voorberei om nou, ná 11 jaar, te ervaar hoe die
legkaart voltooi word. Soos Noag ŉ ark gebou het om mense
tydens ‘n vloed te beskerm, is my passie om “gemeenskaps-
arke” te bou – veilige omgewings waar ons die gawes en talente
wat God aan ons gegee het, kan gebruik; waar kinders kan leer
van die natuur en God se sorg; en toegerus kan word om te help
bou aan hul spesifieke “ark” in hul lewens en die samelewing.

Die toekoms is ŉ “dowwe spieël”, maar met geloof, hoop en
(naaste)liefde as boustene, vertrou ek dat ek daagliks toegerus
sal word om in sy diens op Jeffreysbaai te staan. Ek bid dat ons
gedagtes vernuwe sal word om die Ewige Saad nou reeds te
saai, sodat, wanneer ons Vader die reën stuur, ons elkeen se
“landerye” groot vrug sal dra. Ons is almal aanspreeklik teenoor
en verbind aan mekaar – in die naam van God.

Vanjaar sal die raamwerk waarbinne die program georganiseer
word, volhoubaar ontwikkel word aan die hand van ‘n
omvattende aksieplan. Die doel hiervan is om die admi-
nistratiewe pligte glad te laat verloop om sodoende op
innovasie en ontwikkeling te fokus om meer oorde, spanne en
spanleiers te betrek.

Die werk wat voorlê, kan nie gedoen word sonder die Here se
bystand en die deurlopende inagneming van sy wil nie. Dankie
vir al u gebede vir die VCSV en vakansiedienste. Ons is ook
dankbaar vir alle finansiële ondersteuning – daarsonder sou die
spanne nie so suksesvol gewees het nie.

Dwarskersbos se span. Die jongklomp wedywer hier
om die sakresies te wen.

Dwarskersbos se span hou ‘n rommelmodeparade. Hier is
van die spanlede wat opgetof is vir die geleentheid.


