
 

 

WELKOM AAN JEANIE DE WET 
Miskien is u as gereelde lesers van 

L’Chaim en voorbidder vir die Simcha-

Bediening aan Jode onseker oor die 

toekoms van Simcha-Bediening aan Jode.   

Miskien het u nie ons vorige nuusbrief 

gelees nie – en wonder u: maar het Fran-

cois Wessels en Cecilia Burger dan nie 

afgetree nie?  

Ja, Francois en Cecilia het afgetree – 

Cecilia einde van Augustus 2018 – maar 

die werk van Simcha-Bediening aan Jode 

gaan voort.  Jeanie de Wet is vanaf begin 

Januarie 2019 aangestel as voltydse werker 

by Simcha-Bediening aan Jode. 

Vanaf Januarie sal die onmiddellike 

toesig en ondersteuning van Simcha 

Bediening deur ’n kommissie behartig 

word. Francois en Cecilia en ook 

verteenwoordigers van die NG Kerk 

Tamboerskloof sal lede van die komitee 

wees. Die komitee sal steeds aan die 

Sinodale Kantoor se Kommissie vir 

Getuienis-Aksie (KGA) verslag doen. 
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VERGEWE EN VERGEET  
Dit het elf jaar gelede begin tydens ’n 

baie besige tyd in my lewe.  Ek het van 

blyplek verander en het kort daarna ’n 

konferensie oorsee bygewoon.  Terwyl ek 

weg was, besef ek dat ek in die harwar om 

alles gedoen te kry lanklaas met Sheila* 

gepraat het.  Met my terugkoms het ek 

dadelik probeer om dit reg te stel, maar sy 

het nie verder belang gestel in my vriend-

skap nie.  Ek het verskeie kere probeer om 

haar te skakel en wanneer ek haar êrens 

raakgeloop het met haar probeer praat, 

maar tevergeefs.   

Die laaste probeerslag was voor ’n 

vrouebyeenkoms waar ek ’n bespreking oor 

vergiffenis moes lei.  Ek het besluit om nog 

een keer weer met Sheila te praat. Hoe kon 

ek met ander oor vergiffenis praat as ek nie, 

van my kant af, my bes probeer het om die 

probleem reg te stel nie?   By haar woonstel 

aangekom, was sy buite en kon ek haar  

vra om my te vergewe.  Sy het egter sonder 

om iets te sê, omgedraai en weggestap.  

Haar antwoord was duidelik.  



 

 

JEANIE DE WET 
Jeanie het in Mosambiek groot geword, 

waar haar ouers as onderwysers gewerk het. 

Van kinderjare af is sy groot gemaak met ’n 

hart en ’n liefde vir Israel en die nasies.  

Sy het saam met haar ma in 2010 ’n 

gebedstoer na Israel onderneem en vir die 

Here gevra om Sy wil aan haar te openbaar.  

Die Here het dit vir haar duidelik gemaak dat 

net soos Rut, wat nie ’n Jodin was nie, 

haarself aan Israel verbind het, kan ons as 

gelowiges in Jesus onsself verbind om die 

evangelie aan Israel te bring.  Die profesie 

wat tans in vervulling kom met die herstel 

van Israel lê na aan haar hart. As dit iets is 

wat die Here met Sy hele hart en siel doen 

dan wil sy deel daarvan wees (Jer 32:41). 

 

Sheila was iemand wat baie gestap 

het.  Onlangs het ek besef ek sien haar nie 

meer op straat of in die winkels nie en 

gewonder of sy dalk oorlede is.  Hoe tragies 

dat sy moes sterf met ’n klip in haar hart, 

het ek gedink. Met haar seun se verjaardag 

op 5 November het ek ’n boodskap na sy 

selfoonnommer gestuur om hom geluk te 

wens, maar geen aanduiding gekry dat hy 

my dit gekry het nie.  Ook my boodskap na 

Sheila se selfoon is nie afgelewer nie. 

Ongeveer ’n week later besoek ek ’n 

Joodse vriendin in die afdeling vir verswak-

te bejaardes in die Joodse ouetehuis. 

Iemand kom aan die hand van ‘n 

versorger in die gang afgestap.  “Sheila!” 

roep ek uit. Toe sy my sien, noem sy 

dadelik my naam, sonder die geringste 

aanduiding van wrewel.  Die volgende oom-

blik omhels ons mekaar.  Die spanning van 

die afgelope elf jaar heeltemal vergete! 

Ons gesels verder in haar kamer.  Sy 

vertel my sy is 75 jaar oud en voel haar 

lewe was nutteloos. Ek verseker haar dat 

haar lewe nog nie verby is nie en dat baie 

mense rondom haar haar nodig het.  Ek vra 

of ons kan saambid toe sy my van haar 

kwale vertel. Sy stem in. Op die bedkassie 

lê ’n klein Nuwe Testament-Bybel.  Ek lees 

uit Filippense 4:5 “Moet oor niks besorg 

wees nie, maar maak in alles julle  be-

geertes deur gebed en smeking met dank-

segging aan God bekend.” 

Ek groet met die belofte om weer te 

kom en sy versoek dat ek nie te lank moet 

wegbly nie.   *skuilnaam  

                                     Cecilia Burger 

’N STEM UIT DIE VERLEDE 
Die stem oor die telefoon het glad nie 

’n klokkie gelui nie.   

Dit was ook nie die geval nie – soos 

dikwels met afgetredes gebeur – dat ek die 

stem geken het maar net nie die naam kon 

onthou nie.  Selfs toe die dame haar naam 

en van sê (kom ons sê maar Miriam*), het 

dit my niks gehelp nie.  Ek kon die persoon 

glad nie onthou nie.   

Dit was eers toe sy my herinner het aan 

die troue wat ek in 1995 sou bevestig, maar 

wat toe nooit plaasgevind het nie, dat ek die 

gebeurtenis onthou  het – maar net vaag-

weg. Dat dit beide bruid en bruidegom se 

tweede troue was, dat albei in hulle vyftigs 

was, dat sy Joods was, en hy ’n Christen, 

maar nie veel meer nie.  En net vaagweg 

het ek onthou dat die troue nooit plaas-

gevind het nie, want die man met wie sy 

sou trou, is ’n maand voor die troue aan ’n 

hartaanval oorlede. 

Ek het weer probeer om êrens in die 

verlede iets in herinnering te roep. Waar 

was die familie? 

Wanneer die mense wat wil trou ’n 

troupaar in hulle middeljare is, is daar 

dikwels van die kinders (ten minste van een 

kant af) besware, en onsekerheid of ’n 

huwelik die beste uitweg sou wees.  Kon 

hulle dan nie maar net vriende wees nie? 



 

 

AS U ’N BYDRAE WIL MAAK 
Bank: ABSA, Sanbel-tak, Bellville 

Takkode: 523-410 

Naam van rekening: Bediening aan Jode. 

Rekeningnommer: 916 426 3878 

Of stuur ’n tjek aan: Bediening aan Jode. 

Posbus 21523, Poskantoor Kloofstraat,  

Kaapstad 8008. 

Baie dankie aan almal wat ons finansieel  

ondersteun en meewerk om die werk te laat  

voortgaan. 

 

 

En natuurlik, gewoonlik die groot vraag – 

gaan dit ’n Joodse of ’n Christelike troue 

wees?  Bevestig deur ’n predikant, of gaan 

dit ’n Joodse troue wees, bevestig deur ’n 

rabbi?  Dit was vreemd dat ek hiervan niks 

kon onthou nie.  

Dit sou wel ’n Christelike troue gewees 

het, want ek was die predikant wat dit sou 

bevestig.  Maar ek onthou niks van moeilike 

gesprekke met die Joodse of Christen-

kinders oor hoe die seremonie moes 

verloop nie, of gesprekke met Joodse 

kinders om hulle te oortuig om wel die troue 

by te woon, al sou dit bevestig word deur ’n 

predikant – nogal van die NG Kerk, maar 

darem in Engels.   

En toe, kort voor die troue, die tragiese 

sterwe van haar bruidegom, wat haar 

drome vernietig het.  Hoe kon ek omtrent 

niks daarvan onthou nie? Dit was inderdaad 

tyd om af te tree! 

Maar stry kon ek nie, want toe ek haar 

gaan besoek het, het Miriam* my haar 

Bybel (Ou en Nuwe Testament) gewys – en 

daar, in my eie handskrif, was die goeie 

wense wat ek vir haar en haar bruidegom 

John toegewens het, ondersteun deur ’n 

Skrifgedeelte – Jesaja 43:1-3. 

 Tydens die besoek het sy my vertel dat 

sy kort na haar verloofde se dood in ’n 

ander provinsie gaan woon het, hoe sy by 

’n hoenderboerdery allerlei avontuurlike 

ervarings gehad het, en toe na baie jare na 

die Kaap terug gekom het. 

Vir my was die intereressantse deel 

van haar lewensverhaal dat sy vir jare die 

lewe van ’n tradisionele Joodse ma en 

ouma geleef het – en steeds leef – en tog ’n 

Messiaanse Jodin gebly het, wat elke dag 

haar Bybel, met Ou en Nuwe Testament, 

lees.  

My verklaring vir die feit dat ek so 

heeltemal van haar vergeet het – en so ook 

ander lidmate van Beit Ariel, soos ek later 

uitgevind het – is dat sy nie ’n gereelde lid-

maat was nie. Sy het waarskynlik net ’n 

paar keer die dienste bygewoon, en toe, na 

haar verloofde se dood, Kaapstad verlaat.   

Vir ons was sy waarskynlik een van die 

besoekers wat ons oor jare ontvang het – 

wat soms, uit  nuuskierigheid ’n diens of 

twee by Beit Ariel bygewoon het, en toe 

weer verdwyn het.  Ons het haar – te 

maklik! – afgeskryf as iemand wat na ons 

boodskap kom luister het, sonder om die 

evangelie kans te gee.  Min het ons geweet 

dat die paar keer wat sy saam met haar 

Christen-verloofde na die evangelie kom 

luister het, genoeg was om haar te oortuig 

dat Jesus inderdaad die Messias was.  

Francois Wessels 

 

 

VOORBIDDINGWE 
Jeanie de Wet – Ons is dankbaar dat sy 

Januariemaand by Simcha-bediening begin 

werk.  Bid vir die toerusting van die Here vir 

die taak wat voorlê. 

Dank die Here vir die woonstel wat Hy vir 

mnr en mev S in Seepunt  teen bekostig-

bare huur voorsien het.   

Thanks for Lausanne Consultation for 
Jewish Evangelism (LCJE) 

Most readers will remember that the LCJE in 

Cape Town organized a conference where 

Wayne and Ann Hilsden were the main 

speakers. We reported on the conference in an 

earlier L’Chaim.  In his report Marc Roberson 

from Jews for Jesus in Johannesburg expressed 

his gratitude to LCJE for working with Muslim 

outreach organizations: “It is a great blessing to 

others when they see a Muslim and a Jew 

sharing together with genuine love for each 

other in their hearts. It brings to mind the 

Scripture, “By your love they will know that 

you are my disciples.” 



 

 

YESHIVA 2018 
Judaism between the Testaments 

Beit Arial was privileged to receive as its 

guest speaker at its yearly Yeshiva (seminar) 

the well-known prof David Sedaca – visiting 

professor of Biblical Archaeology and Bibli-

cal Studies at Hebrew University’s Rothberg 

Institute of International Studies in Jeru-

salem, Vice President of Chosen People 

Ministries – and also a Jewish believer in 

Jesus and long-time friend of Beit Ariel. 

Prof Sedaca’s seminar focussed on 

Jewish people, Jewish traditions and insti-

tutions in the period between the Old and 

New Testaments. 

Prof Sedaca made the important point 

that most Christians ignore the 400 years 

between the Old and the New Testament as a 

time when nothing important happened in 

Israel because we do not have an accurate 

record in the Bible of what happened in that 

period.  

That is not the case – according to prof 

Sedaca. The fact that we don’t have a record 

of what happened, does not infer that God 

was not communicating with his people 

during that 400 “silent years”.  He was, and 

they reacted. In fact, the Judaism that Jesus 

encountered, was born in the inter-testament 

period.  The seminar was attended by more 

that 80 people. 

The birth of Judaism was a very im-

portant religious expression of the children 

of Israel.  They moved from believing in 

One God among gods to believe in the One 

and Only God.  The unique and holy prayer 

of the Jewish people, the shema, dates from 

this time. 

Judaism, as an expression of faith in Ha-

Shem, only came into being after the return 

of the Israelites from Babylonian exile.  

Israel’s return – prof Sedaca emphasized 

– from Babylon and rebuilding the temple 

(536-516 BC) strengthened the unity of those 

who returned to Jerusalem and Israel – but 

only 5% or less of the people who went into 

captivity, returned with the first return. 

 

 

VOORBIDDING 
Baruch Maayan was die tweede leier van 

Beit Ariel-gemeente van 1994-1998, totdat 

hy, sy vrou Karen en gesin in 1998 na 

Israel verhuis het. Karen, wat die afgelope 

drie jaar ’n stryd teen kanker gevoer het, is 

op 28 November oorlede. Bid asseblief vir 

die hele gesin in hierdie moeilike tyd. 

Bid asseblief saam met ons vir: 

Dank die Here vir versoening met Sheila 

waaroor Cecilia elders in die nuusbrief meer 

vertel. 

Die familie van me LD – Ons het reeds vir 

haar voorbidding gevra.  Sy is oorlede na 

geruime tyd in die intensiewe sorg eenheid 

van die Christiaan Barnard Hospitaal.  Haar 

suster woon in die VSA.  Bid vir die vrede 

van Messias Jesus.   

Mev LW – Ons het ook reeds vir haar voor-

bidding gevra en is dankbaar dat dit beter 

gaan met haar gesondheid.  Sy emigreer 

aan die einde van Desember na die VSA 

om by haar seun en sy familie te wees.  Bid 

asb vir al die reёlings wat getref moet word.  

Bid ook dat sy Messias Jesus sal leerken. 

Familie van mev RG – Mev RG, ’n Mes-

siaanse Jodin en lid van ’n vroue-Bybel-

studiegroep, is twee maande nadat sy met 

breinkanker gediagnoseer is, oorlede.  Bid 

vir vertroosting vir die familie. Een van haar 

dogters is Messiaans en die ander een ‘n 

Ortodokse Jodin. 

Familie van me SW – Mev SW is onlangs 

oorlede.  Haar familie woon in die buiteland 

en sy het Cecilia se besoeke verwelkom. 

Bid vir vertroosting vir die familie en 

voortgaande vriendskappe met hulle. Bid 

dat hulle die Verlosser sal ontmoet. 

Familie van mev LF – Mev LF, ook ’n 

Messiaanse Jodin, het vir geruime tyd 

reeds haar familie voorberei op haar 

afsterwe.  Bid asseblief vir vrede en troos. 

 


