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Ek het as 11-jarige dogtertjie besluit dat ek ’n predikant wil wees. Toe 
reeds het die gedagte om in die bediening te wees my baie 
opgewonde laat voel en vandag 24 jaar later is my entoesiasme niks 
minder nie. Ek het in 2009 my teologiese studies aan die Universiteit 
van Pretoria voltooi. Ek is as predikant van die NG Kerk gelegitimeer 
en het my bediening in 2010 begin as leraar van die NG Moeder-

gemeente Christiana. Na sewe jaar in Christiana is ek in 2017 na die NG Gemeente Klerksdorp-Oos beroep 
waar ek tans voltydse leraar is.   
 
Ek het op hoërskool besef dat dit vir my ouers onmoontlik sal wees om my studies te bekostig en geweet dat 
ek ekstra hard sal moet werk om in aanmerking te kom vir ’n studiebeurs. Ek het matriek geslaag met ses 
onderskeidings, ’n ATKV-prys ontvang vir my prestasie in Afrikaans en was die Wes-Kaapse pryswenner vir die 
beste prestasie in Huishoudkunde.   
 
Ek het ’n studiebeurs gekry en met groot opgewondenheid in 2004 begin studeer. In Januarie 2005 was ons 
gesin betrokke in ’n motorongeluk en my ouers is op slag oorlede. Dit was die moeilikste tyd in my lewe, maar 
na drie maande het ek tot so ’n mate van my beserings herstel dat ek my studies kon hervat. Ek het deeltyds 
gewerk om myself finansieel te onderhou terwyl ek voltyds studeer het. Ek het my hartseer oor my ouers in 
my studies probeer begrawe en al hoe harder studeer. Ek was elke jaar afhanklik van ’n merietebeurs om my 
studies vir nog ’n jaar te kon voortsit. Elke jaar het ek met ’n onderskeiding geslaag en ’n studiebeurs vir die 
volgende jaar gekry. Daarsonder sou ek nie my studies kon voltooi het nie. God se genade is groot.        
 
Ek het altyd die begeerte gehad om verder nagraads in Teologie te studeer, maar kon dit nie bekostig nie. ’n 
Vriend het my eendag vertel dat die SAAWK beurse beskikbaar stel aan Afrikaanse studente. Ek was glad nie 
daarvan bewus nie en het dadelik met groot opgewondenheid en verwagting vir ’n beurs aansoek gedoen. Ek 
is deur die SAAWK in staat gestel om weer deur middel van ’n beurs te studeer en my passie verder uit te leef. 
Ek sou nie my studies in enige ander taal as Afrikaans aanpak nie. Dis my moedertaal waarin ek myself kan 
uitdruk en die taal waarmee ek God aanbid.     
 
Ek wil die SAAWK bedank dat hulle dit vir my moontlik gemaak het om ’n bydra te kon lewer tot die Kerk vir 
wie ek lief is deur my studie te befonds. Die drastiese afname in die NG Kerk se lidmaatgetalle was die 
motivering vir my Meestersgraadstudie.  Dit is ’n groot kommer dat die Afrikaanstalige hoofstroomkerke 
jaarliks duisende lidmate verloor. My studie was ’n kwalitatiewe ondersoek na lidmate se spirituele behoeftes 
en hulle verwagtinge van eredienste. Die uitkoms van die studie het aangedui dat mense ’n groot behoefte 
het aan emosionele godsdienstige ervaring. Tradisionele eredienste van NG Kerke het hoofsaaklik ’n rasionele 
benadering en raak mense op intellektuele vlak. Mense het egter nie net ’n behoefte aan kennis nie, maar wil 
’n persoonlike belewenis van God hê. Gelowiges wat kerke van die Reformatoriese tradisie verlaat sluit dikwels 
aan by kerke wat ’n groter fokus het op emosie en ervaring. My studie het gelei tot aanbevelings om eredienste 
so in te rig dat gelowiges op verskeie vlakke van hulle mens wees betrek word sodat beter voorsien word in 
hulle spirituele behoeftes. Eredienste van die NG Kerk kan ’n geestelike tuiste wees vir ’n verskeidenheid 
mense met verskillende behoeftes, om God te aanbid met hart, siel, krag en verstand.   
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