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Die Napalm Meisie se getuienis. 
 

Twee jaar terug luister ek `n oudio-boek van Phan Ti Kim Phuck getiteld: “Fire Road”. Sy is bekend as die “Napalm 
girl”.  Die foto illustreer die begin van haar tragiese ver-
haal wat eindelik God verheerlik en genesing bring. 

In die boek vertel Kim haar verhaal van vrees, angs, pyn, 
woede, vergifnis, genesing en liefde.  Vandag sien ek toe-
vallig `n artikel op die internet van Kim.  Die tragedie 
waardeer sy gegaan het is nou 50 jaar in die 
verlede.  Hoewel die reaksie op haar verhaal steeds baie 
mense raak.  Die reaksie op haar getuienis verander 
steeds lewens en veral in die lig van die oorlog in die 
Ukraine het dit nou weer `n groot invloed op hoe mense 
in die wêreld reageer. 

Kim vertel hoe sy as jong meisie van 8 in Viëtnam geleef 
het.  Daar was `n oorlog tussen Noord- en Suid-Viëtnam.  Dit het tot op 8 Junie 1972 nie veel invloed op haar gehad 
nie.  Op daardie dag het als verander.  Die kommunistiese Noord-Viëtnamese vegvliegtuie het `n “napalm bom” op hul 
klein dorpie laat val.  Die wêreldbekende foto van haar wys hoe sy weggehardloop het terwyl sy kaal besig was om heel-
temal te verbrand van die napalm.  Sy is vir dood gelos omdat die hospitaal haar nie meer kon help nie.  Wonder bo won-
der het sy oorleef, met baie skade op haar liggaam. 

Kim en haar familie was deel van `n veelgode-afgodsgeloof.  Soos die res van hul Viëtnamese vriende en familie, was sy 
vasgevang in die heidense godsdiens. Na die bom en oorlog is sy gebruik deur die regering as `n ikoon vir als wat verkeerd 
was. Die regering het haar besit en deur leuens te vertel, die wêreld mislei oor die “westerse invloed” op hul land.  Bv. Op 
’n keer het hulle foto`s van Kim met `n baba by `n kinderhuis geneem.  Hulle het dan `n artikel geskryf en gesê dat sy na 
10 jaar gelukkig is en `n baba het. Valse propaganda soos dit was vir haar normaal, maar dit het haar lewe vernietig.  
 
Sy vertel hoe sy tot bekering gekom het en Jesus Christus aangeneem het as haar persoonlike Verlosser.  Dit het natuurlik 
ook uitdagings in haar gesin gebring.  Maar oor die jare het God haar en haar storie tot groot effek vir Sy Koninkryk ge-
bruik.  Een gedeelte wat ek eintlik vinnig met julle wil deel was toe Kim na `n jaar as gelowige deur `n geloofstryd gegaan 
het. Sy het gevoel niks in haar lewe verander nie.  Die regering misbruik haar steeds.  Sy word oral verwerp en haar lig-
gaam het steeds baie pyn. Sy het gevoel die armoede en die worstelinge word nie beter nie.  Sy was op daardie stadium 
in `n nuwe dorp en  was baie eensaam. Sy het sterk oorweeg om haar eie lewe te neem.   

Uit blote vasgelooptheid en desperaatheid maak sy toe `n ooreenkoms met die Here. Sy het gesê dat sy die volgende dag 
na die kerk in haar omgewing sal gaan. Sy vra toe dat God haar iemand sal stuur wat haar kan help met haar 
geloofslewe. Om haar die chistenskap lewe te verduidelik en dat sy kan groei. Sy was so desperaat dat sy vir God gesê het 
sy gaan selfmoord pleeg as Hy nie die volgende dag haar gaan help nie.  
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Die volgende oggend staan sy opgewonde op en gaan vroeg kerk toe.  Sy wou graag sien of God haar gebed sou verhoor, 
en of dit nou haar einde sou wees.  Naby aan die deur van die kerk vra sy toe of Hy dit maklik sal maak deur vir haar ie-
mand eenkant sal wys na wie toe sy moet gaan.  Dan sal sy weet dat Hy haar wil help.  Sy stap toe by die deur in.  En in die 
middel van die kerk se banke sit een vrou alleen en bid.  Kim stap toe na haar toe.  Die vrou se naam was Toï.  Sy was `n 
uur vroeg vir kerk om te bid vir haar siek ma.  Sy en Kim het groot vriende geword en Toï het vir `n jaar lank elke Sondag 
vroeg vir Kim daar ontmoet en geleer wat dit beteken om `n dissipel van Jesus te wees. 

 God is nooit weg in jou geloofstryd nie. 

 Is jy gereed om soos Toï iemand te begelei tot ware dissipelskap? 

Gaan lees gerus die boek, of luister hom op `n oudio-weergawe. Kim is vandag `n wêreldbekende evangelis en kerkplan-
ter. Sy het `n organisasie wat kinders help wat deur oorloë geraak is. Regtig inspirerend. 
 
Geniet die week en skoolvakansie wat voorlê. 
Groete, 
Willem 

DAGBOEK 

 
19 Junie Vadersdag 
                  Nasionale dag vir Blindes 
                  09:30 Erediens  
                  Geen Kategese 
                  Deuroffer: Rotariërhuis 
 
24 Junie  SKOLE SLUIT 

26 Junie 09:30 Erediens 
                  Geen Kategese 
                  Deuroffer: Gemeentehulpfonds 

VOORBIDDING 
 

 Elma Theron 

 Poenie de Kock 

 Nellie van die Walt 

 Elmarie Matthee 

 

GETUIENISBEDIENING - PLAASBEDIENING 
 

Ons is saam met die Getuienisbediening opgewonde oor hulle nuwe projek wat op 15 Junie begin -  
Plaasbediening. Me Agnes Steward is aangewys as die persoon wat hierdie bediening gaan behartig. 
 
Me Steward het in April afgetree as onderwyseres by 
Swartberg Primêr.  Sy het groot geword op Diepgat en 
verstaan  die plaasgemeenskap.  Ons is van mening dat sy 
'n aanwins sal wees en haar taak behels dat sy besoeke by 
plaaswerkers sal bring en ook so hoop en liefde aangee.  Sy 
sal dit in noue samewerking met die plaaseienaars/boere 
doen.  
 
Met die besoeke sal verdere behoeftes geïdentifiseer word 
waaraan ook aandag gegee kan word deur kundige per-
sone. 
  
Enige belangstelendes is welkom om haar tekontak by  083 947 1386 of skakel gerus met die kerkkantoor vir 
meer inligting. 
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Preeknotas  

Teks: Matteus 15:21-28 

Tema: Geloof  

Hoe glo jy meer, wanneer geloof juis die probleem is?  Hoe kom jy by glo as jy sukkel om 

kop bo water te hou? 

Ons moet die model van geloof waarvan ons in Matteus 15 lees nastreef! 

Geloof is nie `n maklike ding nie.  Die Bybel praat van geloof as `n stryd, `n boksgeveg, `n 

aanhoudende oefening soos vir `n langafstand wedloop… ens.  Dit word gesien as iets wat 

jou uitdaag waarin jy moet vasbyt tot die einde.   

Vasbyt is net nodig wanneer dit moeilik is.  Moes jy al vasbyt om klaar te maak met iets 

lekkers?  Nee, in teendeel dit gaan te gou verby….hehehe 

Jak.1 sê ons moet nie twyfel nie, ons moet gelowig bid, ons moet volhard… iemand wat 

twyfel is soos `n brander in die see… word heen en weer gewaai deur die wind.   

Hoe raak jy nou meer standvastig? 

1. Jou geloof moet gefokus wees op Jesus!   

2. Kom in nederigheid. 

3. Vrees, en ontsag! 

4. Hou aan skreeu 

5. Aanbid Jesus vir Wie Hy is! 

 

Die vyf lesse moet ons oefen.  Ons moet dit vir ons kinders leer.  Ons moet in tye wat ons 

voel of ons teen die dak vas bid, dit net doen.  Ons geloofsekerheid lê nie in ons nie, dit lê 

buite ons, in Jesus, in God se beloftes, in Sy getrouheid. 

Hebreërs 11:1 “Geloof is om seker te wees oor die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees 

van die dinge wat ons nie kan sien nie...” 
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Kerkkantoor: 028 212 1202 |  ngkcaledon@twk.co.za  
 
Kantoor WhatsApp nommer: 072 807 3192 
 
Ds. Dewald du Toit: 028 212 1332 | dutoitdewald@yahoo.com 
 
Ds. Willem Lubbe 082 718 7298 | willemlubbe@hotmail.com 

Webblad: www.ngcaledon.co.za.  Facebook: NG Kerk Caledon Moedergemeente 
 

Bankbesonderhede:  
N.G. Kerk Caledon, NEDBANK Tjekrek: 1835 010 229 Takkode: 183509 
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