
Die kerk speel ‘n kritieke rol in die
wêreldbeskouings van Suid-Afrikaners.

Geleenthede word gesoek om die
Christelike leer en die betekenis

daarvan uiteen te sit vir die kerk se eie
gemeentelede. Die Evangelie moet ook
uitgedra word na plekke en mense wat
dit nie ken nie of ‘n gebrekkige kennis

daarvan het.

‘n Belangrike manier om meer mense
en plekke te bereik is die skep van

Christelike videomateriaal van
uitsaaikwaliteit. Dit sal gelowiges van

jonk tot oud inlig, toerus, bystaan,
vermaak, inspireer en fassineer op ‘n
digitale mediaplatform wat maklik

bereikbaar is. 
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Kerkmusiek & die belangrikheid
daarvan..../bl.2

Wat sê die publiek?..../bl.2

Moslem geloof & wat dit
behels.../bl.2
Dagstukkie deur 
Petrus van Blerk..../bl.2
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"My vakgebied waarin ek doseer is
godsdienswetenskap. Uit die aard van die veld

doen ek navorsing oor ander godsdienste. Maar
ek is ook deeglik bewus dat ons in 'n land bly met
vele godsdienste en kulture. Baie mense woon en

werk saam met mense van ander godsdienste.
Die vraag het by my opgekom, soos ek seker is,

ook by baie ander mense, hoe moet Christene oor
mense wat deel is van die Islam godsdiens is,

dink?

Ek het besef dat kennis oor mekaar skep 'n veilige
ruimte om van mekaar te leer en van mekaar te

verskil.

In gesprek met Moslems sal Christene talle kere
hoor dat ons eintlik dieselfde God aanbid.

Wanneer ons meer oor die Islam godsdiens leer,
besef ons dat dit nie waar is nie. Elkeen van ons se

vooropgestelde, oningeligte idees oor ander,
word getemper wanneer ons kennis van ander

het.

Op die oomblik word daar talle boeke oor Islam
gepubliseer. 'n Mens moet versigtig kies wat om
te lees aangesien baie mense bevooroordeelde

persepsies oor Moslems wil skep. Lees nugter en
vra jouself af of jy gemaklik sou wees as iemand

oor jou godsdiens sulke stellings kwytraak."

Ds. Hannes v.d Merwe bied aan:
Kerkmusiek & die belangrikheid
daarvan in die reeks Kerkmusiek

die draer van hoop. "Dit is niks
anders as die geloofsbeleidenis van

die kerk nie. Die kerk & die
gelowiges wat opgehou sing het,
het opgehou om die lewens asem

in te asem, daar was toetse gedoen
om te bewys dat jy jou linker &

regterbrein gebruik deur te sing, dit
kom onder jou vel in & word dus

geïnternaliseer. Musiek is nie net vir
een generasie nie, maar wel dat dit  

aangepas is oor tyd & is dus
Universeel."

"Die feit dat ek met my verlede
gekonfronteer is in hierdie

inperkingstyd was moeilik, ek het
geen afleiding gehad nie & staar
toe die finansies in die gesig. As ŉ
enkel ma met ŉ klein besigheid
was daar groot uitdagings. Ons

moet mekaar bewus maak & op ŉ
positiewe manier inspireer, ons

moet saam span en ook dink aan
ander mense se ongemak." 

Kerkmusiek & die belangrikheid
daarvan. Wat sê die publiek?

- Anri Hamelink
Enkel ma & plaaslike

haarkapper

Die moslem geloof & wat dit behels

/bl.2

- Ds. Hannes v.d Merwe

- Prof. Jaco Beyers

Dagbooskap van liggaamlike
sowel as geeslike voedsel.

"Ek was eendag besig om Daniël te
lees, ek is baie lief vir die ou testament,
kinders kan maklik met die beeld wat

in die boek voorkom assosieer.

Ons moet versigtig wees om nie 'n
direkte koppeling te maak met dit wat
ons fisies inneem met ons geestelike

voedsel nie, tog is ons liggaam & siel 'n
eenheid.

Geloof moet deel vorm van alles wat jy
doen, ons sê ook dat 'n gesonde

liggaam 'n gesonde gees huisves. 

Vir ons as gelowiges is dit ook belangrik
om te onthou dat ons 'n opdrag het om

geestelik te groei en moet waak teen
“gemorskos” wat ons liggaam kan

aftakel. Beide is belangrik."

- Ds. Petrus van Blerk
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Die antwoorde van hierdie blokkiesraaisel sal in die volgende maand se Pitkos beskikbaar wees.

Het jy die laaste videos gesien wat handel
oor die Impak?

Hier is n paar speletjies om jou kennis te
toets.

Ek, sodra kwarantyn verby is

Die Impak

ANGSTIG
HOOP
LEEFSTYL
SKOLE
VERANDERINGE

BESIGHEID
HUISHOUDINGS
ONSEKERHEID
STORIES
VERSORG

FINANSIES
INPERKING
PANDEMIE
TUISTESKEPPER
WERKLOOSHEID

AF

DWARS

/bl.3

2. bly tuis
3. 'n vroulike ouer
5. 'n werk wat jy doen vir 'n inkomste
6. 'n siekte wat versprei
8. 'n manlike ouer
10. nie in 'n verhouding nie

1. niks maak sin nie
4. om na iets uit te sien 
5. dit wat maak dat jou lewe geaffekteer word
6. om te gaan van een land na 'n ander land
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BINNEKORT BESKIKBAARBINNEKORT BESKIKBAAR

MMT | Tieners tydens
grendeltydperk

MMT | TRAUMA: 'n saak wat
ons almal ten diepste raak

MMT | TRAUMA wat ŉ impak
het op almal van ons

Mene Mene Tekel |  TRAUMA: In gesprek met 
Dr. Jerry bezuidenhout oor 'n gesonde lewe Oopkyk | Diep in die Hart van Eva

Oopkyk | ŉ Moord is gepleeg Kerkmusiek | Kerkhervorming Die Imppak | Finale opvatting &
advies

Seisoen 4 van
Dagboodskappe

Mense & hulle stories Dr.
André Ungerer en Kees

Kerkmusiek | EP08;
Kerkmusiek Kersfees liedere
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