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“...verkondig elke dag Sy   
reddingsdade” - Ps 96:2 

Persoonlike Nuusbrief van Pierre, Sugnét, Pieter en Eldi van Wyk 

Julie 2015 
Liewe Vriende, 
Ons groet julle met ‘n aanhaling uit Judas vers 2: “Mag barmhar-
tigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word.”  Barmhar-
tigheid omdat ons, julle  en ander rondom ons elke dag medelye nodig 
het om te kan ervaar dat ons nie alleen in ’n werêld is waar mense al 
hoe minder vir mekaar omgee nie. Vrede omdat ons in ‘n werêld vol 
onvrede leef waar almal vir almal kwaad is, en ons na rus en kalmte 
smag. En liefde omdat die teenwoordigheid van gehegtheid en belang-
stelling ons na mekaar toe dring. Ons gebed vir jou is nie net ‘n bietjie 
nie, maar ‘n oorvloed, soos dit die skrywer hierbo se wens was.   
 
Hierdie is die eerste nuusbrief van die jaar en beplan ons minder 
gedrukte nuusbriewe as voorheen, om kostes te bespaar en omdat 
sosiale media vandag baie help om mekaar ingelig te hou. Digitale 
nuusbriewe kry nie meer baie aftrek nie omdat mense nie meer e-
posse lees nie. Is dit te tydrowend? Nicole van Schoor het vir ons ‘n 
baie oulike logo ontwerp wat julle hierbo sien. Daar is baie simboliek 
daaragter wat Sugnèt seker graag sal wil deel op ‘n ander geleentheid. 
Oudergewoonte deel ons hier persoonlike nuus en ander nuus op ‘n 
informele trant wat met ons daaglikse doen en late verband hou.  
 
Pieter is hier vir die vakansie. Hy het ‘n vinnige draai in Namibië gaan 
maak saam met Shofar kerk waar hulle ‘n mannekamp gehou het an-
derkant Okahandja. Dit was ’n geestelike hoogtepunt vir hom die jaar 
en soos hy sê altyd ’n “kick” om in Namibië te kom. Blykbaar is die pad 
daarheen net so vervelig soos Sewende Laan. Hy het die eerste ge-
deelte van die jaar suksesvol voltooi en is vinnig besig om sy tweede 
jaar agter die rug te kry. Hy het hier in die begin van die jaar maar 
met onsekerheid geworstel oor of hy die regte ding doen, maar later 
meer duidelikheid gekry dat dit is wat die Here nou wil hê hy moet 
doen. Dit is nie moeilik om Pieter se gemoedstoestand te peil nie. Hy 

Foundations Opleiding KwaNobuhle   Gamtoosvallei Uitreik: Titi Tutu - CEF 

Gamtoosvallei Uitreik: Martin Jonker aan die opstel vir die Jesus Film  

ONS BESONDERHEDE 
GAP Ministries 

Brocket Straat 9 
Uitenhage 

Tel:041-9228308 (huis)   
Pierre Sel: 0833703592  
Sugnét Sel: 0834014517 
Go and Proclaim Trust:  

ABSA Bank Uitenhage - 4056657942  
E-pos: outreach@global.co.za  

www.goandproclaim.co.za 
www.facebook.com/goandproclaim 

Baie dankie aan almal wat ons onder-
steun en vir ons bid. 

Dankie aan NG Kerk De Mist vir die 
gebruik van die huis.  

mailto:outreach@global.co.za
http://www.goandproclaim.co.za
http://www.facebook.com/goandproclaim


2 7 
loop daarmee op sy mou. Eldi is so bietjie meer uniek. Sy aard meer 
na my sê Sugnet. Dr. Hans Schrader het my altyd herinner dat ek 
soveel emosie soos ‘n halwe brood het. (Van julle ken die storie). Dis 
nie heeltemal waar nie, ek het soveel emosie soos ‘n hele brood. So 
partykeer moet mense maar raai waar op die skaal, emosies in die huis 
is. So uniek het die Here ons almal gemaak. Eldi doen die mooiste pot-
lood- en olie sketse. Tyd is daar nie in Matriek vir iets anders behalwe 
die studies en die oefen veld nie so ons sien maar net die skool se  
kunsopdragte. Hulle vertrek ook met die aanbreek van die Julie va-
kansie op hulle jaarlikse Landlooptoer Knysna toe. Met die oog op vol-
gende jaar het Sugnet die nodige papierwerk ingedien by onder-
skeidelik Stellenbosch en Bloemfontein vir Arbeidsterapie en Pretoria 
vir Veeartsenykunde. Sy werk baie hard en ons bid dat die Here met 
tyd sal bevestig wat Sy plan ook vir haar lewe is. Vakansies is altyd ‘n 
tyd van refleksie saam met die kinders en sal ons tussen almal se pro-
gramme die vakansie weer geleentheid kry, ook om weer ‘n  
familie foto te neem. Die vorige een het al geroes.    
 
Sugnèt se beurt. 
Dit is erg intimiderend as Pierre vir my vra om iets te skryf, hy het die 
gawe vir skryf, ek kan nie skryf nie, ek kan praat, maar ek weet nie 
lekker van gedagtes vorm op papier nie. Ek is nog aan die huppel by 
Huppelkind.  Gister was ons op ‘n uitstappie, heel opgewonde almal op 
die bus na “Open sky” toe waar hulle aan die plaasdiere kon vat, hulle 
kon voer en daarna in ‘n pretpark kon baljaar. Na die ganse met hulle 
bekke wat so lekker knyp gevoer is, het ek gedink ek kan verder net 
toeskouer wees. Die klomp het behoorlik baljaar by ‘n reuse opblaas-
afglybaan, aan die een kant klim hulle op en aan die anderkant gly 
hulle af. Een van my seuntjies het opgeklim en toe hy bo kom het hy 
verstar, te bang om terug te klouter en nog banger om af te gly. Al 
uitweg was skoene uitskop en klim. Toe ek bo kom, klou hy soos ’n 
neet en wil nerens heen nie. Na mooipraat en styf vashou, gly ek en 
hy toe daar af. Toe ek my asem terugkry is hy klaar besig om die an-
derkant op te klouter en weer af te gly, en weer en weer en weer! So 
sien die ander tannie Sugnet gaan saam met jou as jy bietjie bang is 
en dit word toe ‘n gespeel op die boot wat heen en weer wieg, die ron-
domtalie-perdjies en natuurlik die afglybaan. Dit was lekker! Tot 
“grassburns” opgedoen en my eie vrese was vergete.  
 
Die vakansie is hier! Soos Pierre al gesê het, dit is heerlik om Pieter 
weer by die huis te hê. Eldi skryf ook haar NBT’s vir Universiteits toe-

areas en gedurende sekere tye van die dag kan rondbeweeg, en 
meer op jou hoede moet wees. Rasse onverdraagsaamheid wat 
mens dwing om gedurig deur ‘n klomp vooroordele te moet werk, en 
op die uitkyk moet wees vir die snedige opmerkings in die town-
ships. So inderdaad word geestelike werk moeiliker. Godsdienstige 
onverdraagsaamheid is ons nog gespaar maar is om die draai. Ons 
sien die tekens hier tussen die Moslems. Maar die deure is steeds 
oop, wawyd oop. Mense is onseker. Mense is ontvanklik. Mense soek 
oplossings. Daar is nog mense wat luister. Mense kies… om baie 
keer die regte pad te loop. Hoe raak dit ons? Omdat daar so baie 
geleenthede en behoeftes is, het mens onderskeiding nodig waar om 
betrokke te raak en hoe om betrokke te raak. Dit toets ons visie en 
missie en baie keer raak ons so verstrengel in mense se nood dat jy 
vergeet wat jou aanvanklike roeping was. Dan moet jy weer tot 
stilstand kom en by die Here hoor of jy nog op die regte plek met die 
regte goed besig is. En Sugnèt is goed om ons altyd daaraan te  
herinner.      
 
Tuinroete 
Foundations for Farming so koordineerder in SA, Willie Du Plessis, is 
’n melkboer daar in die Tsitsikamma en dit vergemaklik kontak met 
hulle. Hulle doen wonderlike werk in Afrika. Twee van hulle voltydse 
werkers, Bennie en Nettie Mouton is daar uit Malmesbury se kontrei. 
Danksy Willie was hulle nou al twee keer hierdie jaar hier om die 
Kursus aan te bied. Die kursus is deur Boet Pretoruis ontwikkel vir 
die Suider Afrikaanse konteks. Baie eenvoudig. Die inhoud verskil nie 
wesenlik van die van “Farming God’s Way” s’n nie. Daaroor het ons 
al geskryf. Die kursus maak ’n draai by die onstellende gebeure in 
Genesis toe die mens die slegte nuus gekry het dat hy hard sal moet 
werk om uit die stof van die aarde sy kos te kry. Dit vat jou op ‘n 
kort reis deur die herstelproses en benadruk hoe die mens se ver-
houding met die aarde herstel is sodat hy weer tot ‘n seën vir die 
aardbol, en uiteindelik sy medemens kan wees. Die praktiese gedeel-
te van die kursus hanteer die verskillende elemente van die kweek 
van gewasse. Onderliggend is die beginsel van geen bewerking. Iets 
wat in kommersiële landbou meer aanvaarbaar is as minimum be-
werking. Grond word nie omgespit of geploeg nie maar word met ‘n 
kombers van droë plantmateriaal bedek. Hierna word verwys as 
“God’s blanket”. Dit het baie voordele. Aanvanklik is dit baie werk 
maar op die langer duur, baie minder. Vir iemand wat dit nog nooit 
op die manier gedoen het nie is dit ’n bietjie van ’n kopskuif maar dit 
werk, en pas ons dit nou orals toe. Sien gerus ons facebook bladsy. 
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film gekyk. Die volgende dag het ons die swaeltjieneste besoek. Werk-
loosheid, armoede en moedeloosheid was op almal se lippe. As jy daar 
wegloop dan wens jy jy was in die eerste plek nie daar nie want wat 
kan jy nou in elk geval aan die situasie doen? Maar om een of ander 
rede is mens daar, en dit is altyd vir ‘n goeie rede.    
 
CEF het intussen begin om Goeie Nuus Klubs te vestig in Ramaphosa 
met vrywillige werkers wat hulle opgelei het. Die Foundations for  
Farming kursus is intussen daar aangebied en beplan ons weer ’n 
uitreik  tydens die Oktober kort vakansie. Daar is ‘n groot behoefte vir 
geestelike werk onder jongmense, wat nie meer hoop vir ‘n toekoms 
het nie. Ons hoop om met Reuben Africa se hulp tydens die Oktober 
vakansie daarby uit te kom. My verborge agenda is altyd om afgesien 
van die mense wat bereik word, groter sinergie en samewerking tussen 
plaaslike kerke, organisasies en individue te verkry tot op die punt waar 
daar plaaslike kapasitiet en eienaarskap is om geestelike eienaarskap 
van ‘n area te neem. Dis altyd ’n lang moeisame reis maar ek glo  
daarin. Ons sien dat dit besig is om te gebeur. Die Gamtoosvallei is 
regtig die spens van ons deel van die Oos-Kaap. Die boere werk hard, 
die grond is vrugbaar, die klimaat gunstig en daar is baie water veral in 
‘n nat jaar soos hierdie. Ons vertrou dit gaan nog meer ‘n gebied word 
wat bekend is vir sy geestelike vrugbaarheid. Daar is klompie mense 
daar wat al vir baie jare baie besig is om die Here se aangesig te soek 
vir herlewing, samewerking en geestelike vernuwing, en ons wil hulle 
graag help. 
 
Oop Deure 
Ons is inderdaad bevoorreg om met soveel vrymoedigheid in so baie 
plekke geestelike werk te kan verrig. En daarby bedoel ek almal wat 
met geestelike werk besig is. Die skole is oop, die hospitale is oop, die 
tronke is “oop”, besighede is oop en gemeenskappe is oop. Mens kan 
nog die Jesus Film op enige plek wys sonder dat iemand jou met eiers 
gooi. In ‘n sekere s’n is ons bederf en het ons so gewoond geraak aan 
die voorreg dat ons dit vanselfsprekend aanvaar. Dit is nerens onwettig 
om die Evangelie te verkondig nie. Dinge gaan dalk nie vir altyd so bly 
nie. Werêldwyd word die stryd feller teen die Christendom. In Amerika 
is dit Liberalisme, in Europa Ateïsme, in ander lande Sekularisme en 
natuurlik word die Christendom in ander lande voor die voet uitgeroei. 
Plaaslik is die grootste vyand van die Evangelie, armoede, misdaad en 
rasse onverdraagsaamheid. Armoede omdat geestelike werk ook prak-
tiese oplossings verg, en dit is duur, tydrowend en verg tegnologiese 
insette. Misdaad omdat mens met minder vrymoedigheid in sekere  

lating en woon die Wetenskap Winterskool by. Hierdie jaar maak ek en 
Pierre klaar met “skool” en dit is nogal iets om oor te dink.   
 
Ek kry geleenthede om by groepe en kerke te praat en dit bly altyd vir 
my lekker, ek weet dit is waarvoor ek gemaak is. Op Vadersdag kon ek 
so ‘n stukkie getuienis deel met die Philadelphia gemeente oor wat die 
twee pa’s in my lewe vir my beteken, Pierre se pa en my eie “daddy” 
en natuurlik die ongelooflike rol wat Pierre in my lewe gespeel het in 
my eie genesing, vorming en “mensword”. Na die tyd het ek ‘n paar 
baie goeie gesprekke met van die vroue in die groep gehad. ‘n Man het 
eenkant gestaan en geduldig gewag om met my te praat, toe hy uitein-
delik ‘n woord kon inkry sê hy, hy voel net om vir my te sê, die Here sê 
ek moet vashou aan die droom en plan vir my lewe. Dit het daarop 
neergekom dat ek presies weet wat die droom is wat die Here vir my 
het, en dat ek geduldig en doelgerig daaraan moet vashou en daaraan 
moet werk en dit sal gebeur al lyk dit nie altyd so nie.  Dit was asof 
alles in my tot stilstand gekom het en ek net geweet het ek kan glad 
nie onthou wat my droom was nie.  Ek is so besig met my werk, gesin,  
en ander mense se behoeftes dat ek my ID-boek moet lees om te  
onthou wie ek is. Klink ek nou melodramaties? Ek is nog steeds besig 
om daaroor te dink, wat ek weet is dat Hy my geroep het vir die na-
sies, vir hardkoppige mense, om te praat, te preek en te skilder.  Dit is 
Hy wat dit doen en ek moet leer om net te volg en dit te geniet! EN-
JOY!  Ons het die voorreg gehad om as ‘n selgroep so ‘n bietjie te gaan 
stil word in die Karoo. Een oggend toe ek gaan stap het is die pad vol 
modder, lekker kleierige modder en ek kon dit nie miskyk nie. Skielik 
was ek weer klein  en ek vat die modder en begin ‘n modderkoekie 
maak. Dit is nou mooi droog en op my kas om my te herinner om te 
“ENJOY”!   
 
Vanoggend by die Bless the Nations sending-konferensie het Bob Ben-
jamin wat in die suide van Irak die Marsh Arabs Engels leer, gepraat 
oor Jesus wat “compassion” met mense gehad het en ek het gedink die 
woord bestaan uit twee woorde “compass” en “passion”. Sy liefde vul 
ons om met passie te lewe, Sy passie vir mense, maar dit is ‘n passie 
met ‘n ingeboude kompas wat altyd na God toe wys, na ons Vader 
waar ons ‘n rusplek vind. Dit is nie meer “kyk Noord en voeter voort “ 
nie, dit is ‘n ware kompas en ‘n vaste bestemming. Ons almal is nog 
aan die aanpas by ‘n lewe sonder Pierre se pa, en dit is glad nie lekker 
nie. Hy het so ‘n kosbare plek in ons lewe gehad, leiding gegee, aange-
moedig, vir ons gebid en grappies gemaak. Ons mis hom baie. Ek  
onthou na my broer se dood het ek op ‘n dag besef, sy dood het my 
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geleer wat die lewe is, nou na pa se dood kan ek sê ek besef nou beter 
wat dit is om die volgende geslag te moet bemagtig. Ons hulle vlerke 
gee. Hulle gaan ons nog ver verbygaan… 
 
Dit is 18 jaar gelede dat die Here ons geroep het om hierdie pad te 
loop, ek onthou toe ek net daarna swanger raak met Eldi, ons tweede 
“miracle baba”, het Hy my belowe sy sal altyd skoene hê. (God het 
seker geweet sy gaan aan baie verskillende sporte deelneem). My hart 
is vol dankbaarheid vir 18 jaar se trou, voorsiening en versorging. Ook 
vir volgende jaar met twee kinders op Universiteit bly sy karakter die 
GETROUE en die BETROUBARE. Deur die jare het ek baie keer benoud 
geraak, opstandig geraak, ge-worry en weer bly geraak. Maar Hy bly 
dieselfde. 
 
Baie dankie aan julle almal se getroue ondersteuning al vir so lank. Ons 
waardeer dit opreg.— Pierre, Sugnèt, Pieter en Eldi  
 
Taxi-der-mis 
Baie van julle sal nog die Taxi uitreike onthou. Ons het dit nogal gemis 
die afgelope paar jaar. Die uitreik het weer lewe gekry met die hulp 
van ‘n donasie wat ons van die NG Kerk se Sinodale kantoor ontvang 
het. Die afgelope paar jaar het ek elke keer as die Taxis ons van die 
pad af gery het maar in die stilligheid gehoop ons sal weer ‘n ge-
leentheid kry om hulle “by te kom”. Die uitreik vind jaarliks op die Don-
derdag van die Paasnaweek plaas. World Mission Centre se kantore het 
verskuif Kaap toe en het hulle daarom nie die jaar nuwe materiaal 
gehad nie, maar hulle het al die materiaal wat oor was van verlede jaar 
vir ons beskikbaar gestel. Daarmee saam het ons die John Journey 
Church Planters Bible en ander materiaal wat daarmee saam kom, 
aangekoop. Ons het ‘n spannetjie Kerkleiers uit KwaNobuhle bymekaar 
gemaak en die normale prosedure gevolg om die Taxi drywers op te 
spoor, en met hulle gesprekke te begin. Daar was egter gou ‘n tou 
mense by die Bakkie wat kom kyk het wat aangaan, en wat materiaal 
wou hê. Ons het probeer verduidelikheid dat die materiaal vir die dry-
wers is maar het ons hier en daar na gelang van ons oordeel ook maar 
uitgedeel aan die mense wat daar saamgedrom het. Baie mense het 
kom Bybels vra en was hulle bereid om dit te koop. Ander het spontaan 
gevra of ons nie asseblief vir hulle kan bid vir ‘n “job” nie. Vir ander het 
die lewenspad net te duister geraak en ander se famililede het weer die 
pad byster geraak. Een pa het sy seun gaan haal sodat ons vir hom 
kon bid. Ander het weer ander geestelike materiaal kom soek wat hulle 
kan gebruik in hulle kerke vir onder andere dissipelskap-opleiding,  

huweliksberading en kinderbediening. Ons was half onkant betrap 
deur die spontane reaksie van die drywers  en al die omstanders. 
Van die drywers het nog  CD’s kom soek en gevra ons moet asseblief 
weer kom.  Dit was verblydend om die mense se desperaatheid te 
sien. Ons vertrou dat ons dit volgende jaar weer kan doen en dat ons 
nie die geleentheid sal mis nie. Intussen, laat ons aanhou bid vir die 
Taxis. Ons glo dit maak ‘n verskil in die drywers an passasiers se le-
wens. Taxi-geweld is ’n onbekende in ons area, maar hulle ry maar 
steeds soos iemand wat iets in hulle het wat Jesus in die varke sou 
ingejaag het.    
 
Gamtoosvallei Uitreik-aksie 2015 
Die uitreik het plaasgevind net na Paasnaweek. Na die gewone 
prosedure om behoeftes te bepaal, baie gebed, gepraat en gewonder 
het ons besluit om te fokus op die gemeenskap net buite Patensie. 
Dit heet Ramaphosa Village. Dit is hoofsaaklik ‘n Afrikaans sprekende 
gemeenskap met trekarbeiders tussenin. CEF (Child Evangelism Fel-
lowship) het ’n Vakansie Klub in die oggende aangebied waar ons 
gehelp het om 200 kinders besig te hou en die vrede te bewaar as 
die tyd vir die lesse aangebreek het. In die aande was daar byeen-
komste in die tent vir die volwassenes en is die Jesus film ook gewys 
met die hulp van Martin Jonker wat al lank in die area geestelike 
werk doen.  Tussendeur het ons huisbesoeke gedoen. Die bywoning 
tydens die byeenkomste was deurgaans goed. David, die plaaslike 
koordineerder het so ronde rooi en geel tent waar mens seker so 200 
mense kan inkry op ‘n koue aand. Dis ‘n praktiese tent om te gebruik 
en dit trek baie aandag maar as jy binne in is raak jy of rooi of geel 
of pienk. Kyk maar na die fotos op facebook. ’n Paar van die ini-
siatiewe wat beplan is het nie gerealiseer tydens die week nie, en is 
later geloods, of is steeds in die pyplyn. Wat ons opgeval het tydens 
die uitreik was die spontaniteit en openheid van mense. Dit was mak-
lik om gesprekke aan te knoop en het dit nie lank gevat om agter te 
kom waar die lewe druk nie. Soos dikwels met ’n uitreik gebeur, is 
mens op die regte tyd op die regte plek. Om vir iemand te kan bid 
wat terminaal siek is, te bemoedig wat moed opgegee het en te ver-
tel dat die Here hulle liefhet. Die Jesus Film bly steeds ‘n trekpleister. 
Een aand het ons die film in die “tip” gewys. Almal wat nerens anders 
blyplek kry nie bly in die “tip”. Die area is gelee teen ‘n baie skuins 
heuwel waar die huisies soos swaeltjieneste aan die skuinste 
vasgepleister is. Daar het die water net een roete en dis ondertoe tot 
in ‘n modderbad, en dis waar ons die toerusting opgestel het. Die 
mense het letterlik in die modder kom sit tussen al die gemors en die 


