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'M DIEPCEYOELDE BEHOEFTE 
Hlerdie kursus is deur vyf en dortig 

leraan van elf verekillende kcrkge* 
nootskappe bygewoon, tmar HICRK deor 
twee KIcuriinglemar* en een Bantoe-
lcroar van die N.G. Sendingkerk. 

Wilgespruit is, terloop-i. 'n beaon
dere geskikle plek vir so 'n atudie-
kuraua. Dit is afgeaondcrd en gevolg-
10c rustig en »lil. maar terselfdertyd 
it dit n«»by die groot stadsgebied gele*. 

Die reelings vir die kuraua is getrof 
deur die onvermoeibare eresekretaria 
von die SA. Advieekomltee vir Opf ris-
singakurauase. ranr. F. J. van Wyk van 
Johannesburg, en die aukaes van die 
kuraua moet in 'n groot mate aan die 
ultatekende organlaaaiewerk toege-
ekryf word. 

Dear was drie dosente, iwamllk da. 
W. J. C. CHIlera, eerw. dr. Baail Holt 
en mej. W. Monro. Hulle het onderakei-
delik tealngs gegee oor die Koninkryk 
van God in die Nuwe Testament, die 
Kerk in die wtreld en die Opvoedkun-
dige taak van die Kerk. Eerw. Holt 
en mej. Munro het die raeeate van die 
lyd by Wilgespniit ingewoon. Dit was 
'n bale verdienstetlke reeling want die 
deelnemera kon hulle tc alio tye iwdcr 
met vrae en problem* en moeilikhede. 

Nic vyandige vrae nie 

Dat hlerdie eoort aanekomate wat 
aa nitvloeiael van die ekumenlese be-
weging geslen moet ward, gekom hel 

Ds. A. DE VRIES* 

on tc bly, het vir my baie doidelik 
geword. Hulle voorsfen in 'a dlep-ge-
vodde befoefte, naamlik ora evangfr-
liedienaara van so bale versklDende 
kerke in slaat te irtel om bymekaar te 
kem, saam te wooa. mekaar ta leer 
ken en ook mekaar ae kerke en vraag-
atnkke beter ta leer ken en verstaan. 

As ek daaraan dink hoe die twee 
Klcurlingieraara van die N.G. Sendlng-
kerk toegeaak is met vrae oor hul kerk, 
nie vyandige vrae nie maar vrae oor 
meer kennla en Inligting, dan ia ek 
innig jammer dat dear so min manne 
van one kerk was. Na aanleiding hier-
van het die vraag by my ontataan of 
dit nie moontlik is dat ona eie kerk 
Boortgelyke kort kursuase kan real nie, 
al sou hulle dan net vir 'n naweek duur 
en slegs op 'n Ringabasis gebou word. 
Die waarde van so 'n byeenkoms waor 
daar aaam verkeer. aaam gebid en 
saam geatudeer word, kan nie oorakat 
word nie. Ek gto dit word allerwee 
besef want daar is reeds 'n begin ge-
maak in ona kerk, maar die pogings 
waa tot dusver maar sporadic* By par
ty kerke word hierdie ..retreats" at 
baio meer algeraeen. 

Die Kerk in die wereld 
Wat oie teeing* by Wilgesprnit self 

betref, kan ek. vir sover dit ray per-
soonlik geraak het, getulg dat hulle tot 
groot seen was. Die onderwerpe was 
almol baie aktoeel en lewendige be-

apreking ia uitgelok. Allea het daartoe 
gelel dit baie van die deelnemera oe-
aloit het om die kennls wat verkry la 
in hul eic gemeentea te goan toepaa 
Dr. Holt ae lesingt oor ..Die Kerk in 
die wereM" was van beaondere groot 
wurde. Hler kon die manne gevoed 
word uit die rype kennis en Godsvrug 
van hlerdie toegewyde dienskneg van 
die Ifeester. Dr. Holt het veel gerela 
in oorseae tande en kon due ay lesings 
ophelder met ay kennla van ander lan-
de. Tydena ay lesihgs moes ona twee 
N.G. manne allea Inapan om vrae in 
Engela oor ona kerk te beantwoord. 
Die lealnga van mej. Munro oor die 
opvoedkundlge taak van die Kerk was 
inaiggewend en dit is vera] hler waar 
baie van die deelnemera besluit het om 
die tegnleke wat ay verduldelik net In 
hul gemeentea te gaan tocpaa. Da. Cil-
llers se lesings oor die Koninkryk van 
God in di* Nnwe Testament waa ook 
taic vrugbaar. 

Die aandleaings wat deur verakll-
lende peraone gelel la, het 'n baie 
groot terrain gedek Die N.G. manne 
onder hulle. ds. Chris Greyllng. da. 
Chart le Roux en ds. F. S. Malan. kon 
oor hulle eie arbeidsvelde apreek: Is
lam, Htndoelarae en die aogcnaamde 
scparatistiese kerke. Beaonder leer-
aaam was die lesiog van mnr. J. C. 
M. Mbata oor ..Die Kerk en die Intelli
gentsia", 'n Mens is tydena ay teaing 
byvoorbceld diep fcetref deur 'n *ln-
netjie sooai ..Intellectuals feet that 
the Church ia much too pre-occupled 
with sin and leas concerned with the 
good that men do". 

Ds, A. L. Mncube. *n Metodls en Al-
gemene Sekretaris van die ..Interde-
poreinatioiud African Ministers' Asm. 
elation of South Africa" (IDAMASA), 
het da. F. 8. Malan bygestaaa in die 
ecsprekfag oar die TCparatistleae, of, 
aooa hulle vandag genoem ward, die 
-independmte" kerke. Vir my waa lit 
'n openbarmg om van da. Mncube te 
vernecra van die metodes wat aeage-
wend ward am hierdie kerke te he. 
arbel en die aukses wat reeda bereft 
fs. 

Ona Is ook beaondere dank verskul-
dig aan mnre. B. Stegmann en Chrla 
Fourle wat van Btoemfontein oorge-
kom het om vir ona van MEMA ae 
werksaamhede te vertel. 'n lesing danr-
oor te gee. toegelig met 'n d«mon*tr>-
ale van al die beakikbare oudlo-vianele 
hulpmiddeU in evangeHsasle. 

'n Berocp 
Ten slotte wfl ek 'n beroep op die 

manne van ens kerk, maar oak op die 
van ander kerke doen. vera! manne 
ult Wes-Kaapmnd. om hierdie kursua
se by te woon. Vir die deelnemera ia 
hulle feltllk keeUroos, In die vervolg 
aal daar 'n Idem registraslefooitjle ge> 
kef word maar dit weeg hoegenaamd 
nie op teen die voordeel wat daar ult 
die kurauaae geput kan word nie. Ek 
ia diep dankbaar vir die groot veer-
reg om die kursus by Wllgespruit ta 
kon bywoon. 
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