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Mag 2018 se Kerstyd vir u vol
 seën, vreugde, vrede en rus aan die 
voete van ons genadevolle Vader wees. 
Ons bid vir elkeen van u voorspoed toe vir 2019.

Die Here se planne is nie altyd vir ons so duidelik nie, 
tog sien ons telkens ons rol daarin. En so, nadat ’n artikel 
aan ons gestuur is oor ’n 12-jarige dogter wat passievol 
is vir die Here en om kinders met ’n Storieboekbybel te 
seën, maak ons kontak met Shania-Lee Mayoss (regs). 
Met trane in ma Thea se stem luister sy na wie CLF is en 
wat ons Bybelprojek-droom is. Op 27 September 2018 
neem CLF amptelik vir Shania-Lee as ons Een miljoen 
Bybel-projek se ambassadeur in KZN aan. 

Shania-Lee is ’n bol energie en sonder om gras onder 
haar voete te laat groei, plaas sy haar eerste bestelling vir 
Kinderbybels om aan kinders met kanker, weeskinders 
en by plekke van veiligheid te gaan uitdeel. Sy ontvang 
haar bestelling en skryf in elke boek ’n persoonlike 
boodskap aan elke individuele kind. 

Met haar nuwe CLF Een miljoen Bybel-projek hemp 
deel sy Bybels aan “Reach for a dream” kinders uit, 
besoek sy kinderhuise en hospitale en seën sy God se 
kindertjies met ’n Storieboekbybel in elkeen se eie taal.

Shania-Lee se vriende, familie, kerk en gemeenskap 
ondersteun haar ten volle en samel vuur en vlam geld in 
om nog Bybels aan kinders te kan gee.

Sedert Augustus 2010 is daar net meer as  
90 000 Bybels versprei in sewe verskillende tale oor 
ouderdomsgroepe van 3 tot 12 jaar. Ons wil baie 
graag die 100 000 kerf bereik teen Desember 2018. 
Daarvoor het ons 5 000 mense nodig om elkeen slegs 
R200 te skenk. Sal jy oorweeg om saam met ons ’n 
verskil te maak?

Besoek asb clf.co.za of skakel ons by 021 873 6964

’n Ambassadeur vir Jesus deur Een miljoen-projek

Shania-Lee Mayoss
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Uit die pen van die redakteur
Vroeër vanjaar het ons ’n boek 
(Ons kyk na die donkiemaan) 
uitgegee van die bekende joernalis 
en skrywer, Jeanne Henning Els. 
Jeanne is ’n bekende joernalis wat 
jare lank vir Die Burger en Sarie 
geskryf het. Sy hou van reis en is 
’n ywerige Camino-stapper.

Jeanne se eerste boek (2009), 
Ligdans: Depressie-vegters se 
verhale van hoop, was ’n topver-
koper en het haar landwyd as 
motiveringspreker gevestig.

In haar tweede boek (2011), As 
die stroom jou vat, beskryf Jeanne 
hoe sy, danksy genade, volgehoue 
terapie en medikasie, haar lewe 
vanuit depressie kon hervat. In 
die boek ondersoek sy die raaisel 
van selfdood en gesels openhartig 

met ander bekendes wat selfdood 
oorweeg het.

In Ons kyk na die donkiemaan 
het ons ’n klomp van Jeanne se 
rubriekstukke gebundel. Sy skryf 
oor ’n wye reeks verskeie temas 
en het ’n sewetal onderhoude 
met bekendes ingesluit. Haar 
onderhoud met die radio-en-TV-
persoonlikheid Amore Bekker, 
wat ook al die skadukant van die 
lewe beleef het, is treffend. 

In die onderhoud vertel 
Amore waar haar entoesiasme 
vir die lewe vandaan kom. “Ek 
was al werkloos, daarom is ek 
entoesiasties dat ek ŉ werk het. 
Ek was al lank siek, daarom is 
ek dankbaar dat ek gesond is. Ek 
is geesdriftig oor die gehalte van 

my verhoudinge, want ek het al 
vriende verloor. Die eina van my 
lewe het my entoesiasme meer 
kleur en diepte gegee.

“Ek glo aan wyle sanger-
skrywer Leonard Cohen se 
filosofie dat jy moet bly wees oor 
die krake in jou lewe, want dis 
hoe die Lig inkom.”

Amore skryf elke aand vyf 
dinge neer wat in haar dag gebeur 
het waaroor sy dankbaar is.

“Ná ŉ paar dae het ŉ mens 
nie genoeg papier nie, want soos 
jy bewustelik soek na dinge vir 
dankbaarheid, trek jy dit op jou 
pad aan en maak dit jou geesdriftig 
oor jou lewe. Raak ontslae van jou 
vrese. Jy kan nie ŉ gees van vrees 
hê én blymoedig wees nie.”

Tradisioneel het die Kersboodskap 
’n sterk evangelisasie- en sending-
karakter. Daar word dikwels uit 
Johannes 3:16 gepreek van God wat 
die wêreld so liefgehad het dat Hy 
met Kersfees sy Seun gegee het om 
uiteindelik deur sy soendood aan die 
kruis dit moontlik te maak dat elkeen 
wat in Hom glo nie verlore sal gaan 
nie maar die ewige lewe sal hê. Dit 
is asof die geboorte van Jesus net 
betekenis het as ons die skaduwee 
van die kruis op die krip sien val.

Natuurlik is die reddende genade 
van God in Christus die bron van alle 
heil en troos en moet die kerk en 
die CLF as voertuig van die kerk se 
boodskap, nie verslap in die uitdra 
van die Goeie Nuus nie. 

Ons moet egter waak daarteen dat 
ons hele godsdiensbelewing nie net 
hierin vasgevang word nie. Dan word 
die beskuldiging waar dat die kerk 
net gaan oor die “pie in te sky when 
you die”. En in aansluiting daarby 
dat die kerk nie die mensgeworde 
Christus op sy lewenspad volg waar 
Hy gaan stilstaan het by baie mense 

in hul tydelike en fisiese nood nie. 
Ons kan nie so fokus op eendag se 
nuwe hemel en aarde waarop die 
geregtigheid woon dat ons nie die 
nood en ongeregtigheid in hierdie 
wêreld raaksien nie – en soms hard-
vogtig daaraan meedoen. 

Jesus se menswording het alles 
te doen met die aandrang van die 
profeet Miga dat die Here van ons 
verwag om reg te doen en liefde 
te betrag en ootmoedig te wandel 
met ons God. Dit het Jesus gedoen 
toe Hy mens geword het – Hy het 
Homself ontledig deur die gestalte 
van ’n mens aan te neem en Hom 
beywer vir geregtigheid, liefde en 
trou teenoor God en ons naaste. In 
hierdie wêreld maar ook ter wille van  
ons geregtigheid voor God toe Hy 
gehoorsaam was tot aan die dood van 
die kruis.

Sy vurige gesprekke met die 
Fariseërs dui op sy soeke na egte 
geregtigheid reeds in hierdie wêreld, 
gebou op genade, liefde en trou. 
Uit sy onvermoeide bemoeienis 
met mense, ook die vergetenes en 

verworpenes, leer ons dat liefde en 
geregtigheid nie net in groot sisteme 
soos kerk en samelewing vergestalt 
moet word nie, maar ook en veral 
in die ontmoeting met mense en 
noodlydendes.

Daarom moet ons steeds besig 
wees om die koninkryk te bou 
wanneer die koninkryk in sy volheid 
op die laaste dag deurbreek. Wat ons 
preek en profeteer en doen om van 
hierdie wêreld ’n beter plek te maak 
moet nie net tekens wees van die 
“eendag” nie maar God se koninkryk 
moet elke dag gevestig en gebou 
word wanneer ons Jesus volg op 
die spore wat Hy in hierdie wêreld 
en in mense se lewe getrap het. Dit 
gaan ook van ons selfontlediging en 
offervaardigheid vra. 

Mag ons elkeen, maar ook die 
kerk en CLF meehelp dat die mens-
geworde Christus deur ons bood-
skap, toewyding, offervaardigheid 
en diensbaarheid steeds ’n lewende 
en groeiende werklikheid sal wees in 
hierdie wêreld, tot sý eer maar ook 
“in die mense ’n welbehae”.

“In die mense ’n welbehae”       ds Willem Botha
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CLF se nuut ontwerpte webtuiste 
en toepassing is op 15 Oktober 
geloods! ’n Animasievideo het die 
bekendstelling vergesel wat CLF se 
reis van dr Dekker se roeping om die 
Woord van God aan alle tale en kulture 
te verkondig tot vandag waar al CLF 
se lewensveranderende literatuur vir 
almal beskikbaar is, enige plek, enige 
tyd en op enige toestel.

Die CLF webtuiste dien as die 
kommersiële platform met ’n aanlyn 
winkel waar ons gratis en bekostigbare 
literatuur maklik gekoop kan word. 
Die CLF toepassing is jou bron van 
inspirasie, oordenking en ons gratis 
pamflette, leesbaar, in die palm van 
jou hand!

Besoek www.clf.co.za vandag 
nog en laai ons Toep af op die Google 
Playstore en App Store.

Hoekom ’n Toep?
Die dae toe dit genoeg was om net 
’n webtuiste te hê is lank verby. 
Gebruikers is deesdae meer vaardig 
en kieskeurig met al die inligting wat 
beskikbaar is. Baie handelsmerke en 
besighede kompeteer vir hul aandag. 
Daarom is dit noodsaaklik dat CLF 

ook ons webtuiste op datum hou en op 
die hoogte bly van ontwerptendense, 
tegnologiese vooruitgang en algo-
ritmes vir soekenjins (as u SEO 
verstaan).

Verouderde temas en tegnologieë 
beïnvloed ons besoekers se ervaring 
op die webtuiste. “Old school is 
cool” geld nie vir funksionaliteit 
nie. Die internet en digitale wêreld 
verander en ontwikkel 
voortdurend. 

We b s t a n d a a r d e 
verander elke jaar, wat 
nuwe gereedskap en 
tegnologieë vir die bou 
van ’n goeie webtuiste 
afdwing. CLF se potensiële 
ondersteuners en kliënte 
se voorkeure en smaak 
verander selfs vinniger. Wat 
gister nuwerwets was, is nie 
môre nie. 

CLF wil daarom seker 
maak dat ons webtuiste op 
datum bly ten opsigte van 
voorkoms, funksionaliteit, 
sekuriteit, laaispoed en hoe 
dit op verskillende toestelle 
reageer.

CLF se nuwe webtuiste en toepassing is hier!

Dit is met groot hartseer dat CLF in 
Oktober van ds Johan Botha se afsterwe 
kennis geneem het. Ds Johan het oor 
al die jare ’n groot bydrae gemaak nie 
net in CLF as publikasiebestuurder nie, 
maar ook in die drukkersbedryf in die 
kleine met die publikasies wat hy vanaf 
sy huis die lig laat sien het. Dit is veral 
die Sondagskoolwese wat hom na aan 
die hart gelê het en hy het gepoog om die 
teksboekies wat in die NGKA gebruik 
word lewend te hou. 

Ds Johan is in 1961 tot die bediening 
toegelaat. Hy is ’n produk van die 
sendinginstituut van Wellington. Hy 
was leraar van NGKA-gemeentes in 
King Williamstown en Soweto en sedert 
1974 het hy hom voltyds gewy aan die 
skep van Christelike lektuur in Zoeloe  
op Greytown. In 1980 het hy publikasie-
hoof van die CLF geword, ’n pos wat hy 

Ons neem afskeid van ’n baanbreker
vir 18 jaar beklee het. Hy het hom veral 
toegelê op pamflette, en vanaf 1981 het 
hy muurkalenders gemaak wat ook as 
Bybelleesprogram gebruik kon word. 
Duisende – tot 30 000 in een jaar – is 
jaarliks in verskillende tale versprei. 
Hy het ook gereelde werkswinkels vir 
skrywers in Afrikatale georganiseer en 
’n verskeidenheid boeke in kleiner oplae 
in verskillende tale laat verskyn. Hy het 
onder andere ook drie baie belangrike 
huldigingsbundels uitgegee: vir prof W 
J van der Merwe en prof W D Jonker 
(saam met die Fakulteit Teologie in 
Stellenbosch) en prof P B van der Watt 
(saam met die Fakulteit Teologie van 
Pretoria). Veral in die bundel oor prof 
Van der Merwe is daar rigtinggewende 
artikels gepubliseer wat ’n ou sending-
era afgesluit en ’n nuwe era help inlei het 
vir die toekoms.

Oom Johan, soos hy geliefd onder 
die personeel bekendgestaan het, laat 
’n groot leemte binne CLF en ons is 
dankbaar vir wat ons by hom kon leer. 
Seën en vrede aan sy familie.  
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Geskiedkundige boek 
ook tuis in museum
’n Kopie van die publikasie, Naamdraers van 
Jesus – Wellington se donkies is onlangs deur 
CLF aan die Wellingtonse Museum geskenk. 
Olivia le Cordeur het dit in ontvangs geneem. 
Naamdraers van Jesus vertel die verhaal van 
die 567 Donkies wat in die loop van 85 jaar 
by die Sendinginstituut gestudeer het. Hulle 
het die naam van Christus en die evangelie 
oor grense heen met ongeëwenaarde ywer 
gedra. In die kerkgeskiedenis sal hulle altyd 
bekendstaan as die toegewyde naamdraers van 
Jesus. Dit kos R350 en is by CLF beskikbaar.

In partnership with churches, 
missions and organisations the 
Christian Literature Fund (CLF) 
has a dream! A dream to gift one 
million children, with one million 
Bibles.

A dream to teach them about 
the love of Jesus by blessing them 
with their very own Storybook 
Bible, IN their own language. 
We envision kids that are 
morally equipped as the leaders 
of tomorrow, rooted in Biblical 
values and confident in living out 
their faith.

In line with our current initiative 
reaching out to children with 
cancer, Bibles were handed out at 
Tygerberg Children’s Hospital as 
well as the Red Cross Childrens’ 
hospital. The pictures on the 
right show some of the children 
receiving Bibles.
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Gedurende ons huidige finansiële jaar was CLF 
by nege sinodesittings óf direk teenwoordig met 
’n uitstalling óf betrokke deur die skenking van 
gratis bemarkingsmateriaal en bywonerspakke.

Afgesien van die sinodesittings het CLF by 
nege ander geleenthede uitgestal, onder andere 
by NetACT, Getuienisaksie, Reformed Family 
Forum, MOMCON en ’n kinderkonferensie. 
Die doel was om blootstelling aan ons 
handelsnaam en gratis en bekostigbare literatuur  
te verskaf.

Ons beplan om hierop voort te bou om 
steeds meer bewustheid te skep om sodoende 
organisasies, gemeentes, uitreike en ander met 
ons literatuur te ondersteun.

CLF stal uit 

Janette Hurter is onlangs aangestel as die Boekwinkelbestuurder van CLF se 
Bloemfontein Boekwinkel. Sy bly haar lewe lank in Bloemfontein. Haar dogter 
Xandria Botha is 22 jaar en haar seun Juandre Botha is 19 jaar. Sy ondersteun 
graag haar kinders in alles wat hulle wil doen. Janette is ’n lewenslustige mens 
wat van uitdagings hou. Sy is lief vir mense en stel belang in hul lewe. Sy is 
ook lief vir kinders en diere. Haar man is in Desember 2017 aan ’n hartaanval 
oorlede. Tog is Janette ’n positiewe mens en hou van lag. Sy beskryf haarself as 
’n nederige en dankbare mens. Haar stokperdjies is visvang en om motorfiets 
te ry. Janet behoort aan ’n motorfietsklub in Bloemfontein, die Free Bikers 
Association. Hul klub is betrokke by die Toyrun en doen andersins baie dinge 
vir die gemeenskap. Volgens haar is hulle nie “rowwe bikers” nie, maar ’n klein 
groepie mense op hulle eie. Janet glo en vertrou dat sy ’n sukses gaan maak van 
die CLF Boekwinkel in Bloemfontein. Sy en Isaac Moriti werk lekker saam en 
as span is hulle oorgehaal om die boekwinkel te laat floreer.

Donateursfunksie
Dit was voorwaar ’n geseënde 
oggend toe nagenoeg dertig CLF 
donateurs op 15 September saam 
met CLF te Jan Kan in die Paarl 
gekuier het. 

Dit was CLF se hartewens om 
hul getroue donateurs te bedank vir 

hul finansiële ondersteuning deur 
die jare en met ’n heerlike ontbyt en 
kuier te kon bederf.

Dit was ’n oggend van heerlike 
samesyn, hegter bande smee en die 
Here te dank vir al ons seëninge. Dit 
was ook ons doel om dit ’n familie-
oggend te maak en sodoende ons 

donateurs se gesinne en kinders te 
kon ontmoet. Hierdie geleentheid sal 
verseker meer gereeld in die toekoms 
plaasvind!

Elke donateur se bydrae maak 
dit moontlik vir CLF om volhoubaar 
voort te gaan met ons missie, 
bedieninge en projekte.
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Oorweeg ’n boek as Kersgeskenk
CLF het’n verskeidenheid publikasies beskikbaar. Bederf jouself of iemand na aan jou met ’n boek. ’n 
Dagstukkieboek sal vir die hele jaar ’n positiewe boodskap bring. Meld Kersnuusbrief by u bestelling en 
ontvang ’n welkome 25 % afslag op u aankope tot en met 31 Desember 2018! 

R110 elk of 
R200 vir twee**

*Posgeld uitgesluit
**Netto prys 


