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Hierdie uitgawe dien as 'n terugvoerverslag van blitsnavorsing wat gedoen is
om die betrokkenheid van die kerk tydens die grendelstaat van COVID-19 te
ontdek.

Deur Hom leef ons en laat ons lewe
 
Psalms 16:5: “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.”
 
’n Groepie sinodale personeel het die afgelope week kontak gemaak met ’n aantal NG-
(148) en VGK (59) -gemeentes om te hoor hoe die Here hulle lei om tydens die
grendelstaat op die sigbare nood rondom hulle te reageer. 
 
Daar is van ons gemeentes wat saam met die gemeenskap rondom hulle steeds diep in
die realiteit van die voortslepende droogte leef. Dan is daar dié gemeentes wat baie
intens deel in die uitdagings van hul eie lidmate - diegene wat geen inkomste in hierdie
tyd het nie, mense wat werklik broodgebrek ly of groeiende kommer beleef oor die
verlies van ’n werk, ’n kleinsake-onderneming en die verlies aan sekuriteit van inkomste. 
 
Daar is gemeentes wat deel dat hulle uiters bekommerd is oor hoe lank hulle lidmate
gaan kan ondersteun of na die gemeenskap rondom hulle sal kan uitreik. Daar is egter
ook ’n groot persentasie gemeentes (tot 72% NG  Kerk-gemeentes en 30% VGK-
gemeentes) wat aktief by voedingsprogramme vir mense in die gemeenskap wat nood
 beleef, betrokke is.
 
’n Hele paar VGK-gemeentes vertel dat hulle moet help met data vir studente wat met
aanlynklasse moes begin en daar is NG-gemeentes wat sê dat hulle help om
huiswerkers wat nie ’n vaste inkomste het nie, se lone te betaal.



Reis saam as jy ver wil gaan
 Terwyl die SA Raad van Kerke die vorming van netwerke oor ekumeniese grense en
met ander rolspelers in die gemeenskap aanmoedig, blyk dit uit ons blitsnavorsing dat ons
gemeentes alreeds bou op bestaande en nuwe netwerke. 
 
Alle aanduidings is dat die ekonomiese nadraai van COVID-19 nog lank met ons gaan
wees. Dit is eenvoudig ’n feit dat ’n gemeenskap waar daar goeie netwerke en
koördinering van hulpverlening is, langer in staat sal wees om te bly help. Uit die 207
gemeentes met wie daar kontak gemaak is, dui meer as ’n derde NG- én VGK-gemeentes
aan dat hulle deel van omvattende netwerke in hul gemeenskappe vorm. Daar is ook
heelparty (15%) gemeentes waar ten minste die NGK en die VGK in een dorp kragte
saamspan. Daar is ook gemeentes wat getuig dat hulle saam met die plaaslike Badisa-
program werk.

Gedeelde kommer –
gedeelde vertroue
 
Ons is dankbaar om in
hierdie tyd as NG- en VG
Kerk ’n gesamentlike
strategie van ondersteu-
ning aan ons gemeentes te
kan bied. Leiers van die
twee kerke ontmoet drie
keer per week om die
ontwikkeling van die
situasie dop te hou en
saam te dink oor die vol-
gende treë. 
 
As deel van die blits-
navorsing, het ons ons
gemeenteleiers gevra wat
die kommer is wat in hul
harte leef. Sien die uitslae
in die grafika hier langsaan.



Wat hou die toekoms in?
 
Neem gerus deel aan hierdie Zoom-gesprek aangebied deur die Sentrum vir Publieke
Getuienis. André Roux van die Instituut vir Toekomsnavorsing aan die Universiteit van
Stellenbosch lei die gesprek op Donderdag 14 Mei van 19:30 - 20:30. Kontak Annelie by
spg@kaapkerk.co.za vir navrae of besprekings.


