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Voorwoord
Sorteer jou dokumente
’n Volledig ingevulde lewenslêer is ’n geskenk wat jy agterlaat vir die mense
rondom jou. Papierwerk wat uitgesorteer is, maak die hantering van die hartseer
rondom jou afsterwe (of die dood van iemand naby aan jou) minder stresvol.
Bybel-Media se Lewenslêer wil dit vir jou moontlik maak om gerus te wees dat
jou papierwerk in orde is. Hierdie boek begelei jou om jou lewe beter te organiseer
sodat jy of jou geliefdes vinnig die nodige inligting en dokumente in die hande kan
kry as iets onverwags gebeur.

Wees voorbereid
Die meeste van ons is maar taamlik onkundig oor wat om te doen direk ná die
dood van ’n geliefde. Dikwels gebeur dinge onverwags, en dit laat ons onseker
en verward voel. Hierdie boek wil jou help om beter voorbereid te wees vir sulke
ervarings.

Verstaan die rouproses
Lewenslêer bevat ook riglyne oor hoe om die ervaring van verlies en die rouproses
te hanteer, wat jy moet doen direk ná die dood van ’n geliefde, wat jy in gedagte
moet hou wanneer jy die gedenkdiens reël, hoe om ’n boedel af te handel, en
laastens hoe om goeie besluite oor jou finansies en eiendom te neem.

Maak ’n verskil
Lewenslêer gee ook aan jou duidelikheid oor die verskillende aspekte wat
’n rol speel in die afhandeling van die boedel en verskillende moontlikhede vir
’n nalatenskap. Op hierdie manier kan jy selfs ná jou dood ’n verskil maak.
Mag hierdie hulpmiddel van Bybel-Media jou begelei om voorbereid te wees as
iets onverwags gebeur.
Nico Simpson
Uitvoerende Hoof
Bybel-Media
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Hoe kry ek
my papierwerk
in orde?

Dit gebeur dikwels dat ons persoonlike inligting en ander belangrike dokumente
(identiteitsdokumente, mediesefondsinligting, versekeringspolisse, annuïteite,
beleggings, en so meer) op verskillende plekke in die huis weggebêre is. Wanneer
jy dit dan onverwags nodig het, gee dit die allerverskriklikste soektog af en
veroorsaak eindelose frustrasie.
Daarom is dit wenslik om al hierdie inligting gereeld by te werk, te organiseer en
op een plek bymekaar te hou. Alhoewel dit in alle fases van jou lewe belangrik is,
is dit veral van deurslaggewende belang wanneer jy begin ouer word. Ongeag of
jy die inligting nodig het om finansiële sake af te handel of as gevolg van siekte
of dood, dit is goed om alles bymekaar te hou sodat jy dit vinnig in die hande
kan kry. Dit maak dit ook makliker vir jou geliefdes wanneer hulle ná jou dood
jou sake moet afhandel.
Hierdie hoofstuk wil jou en jou lewensmaat (indien van toepassing) help om al
die tersaaklike inligting en dokumente op ’n eenvoudige manier te organiseer.

2

Persoonlike inligting
MY BESONDERHEDE
Titel
Van
Nooiensvan
Volle name
Noemnaam
Identiteitsnommer (RSA)
Paspoort-/verblyfregnommer (indien ’n buitelander)
Geboortedatum
Geboorteland
Geboortestad
Huwelikstaat (bv enkellopend, getroud, burgerlike verbintenis)
Woonadres

Posadres

Beroep
Selfoonnommer
Telefoonnommer
Werktelefoonnommer
E-posadres
Werkgewer se kontakbesonderhede
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MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Titel
Van
Nooiensvan
Volle name
Noemnaam
Identiteitsnommer (RSA)
Paspoort-/verblyfregnommer (indien ’n buitelander)
Geboortedatum
Geboorteland
Geboortestad
Huwelikstaat (bv enkellopend, getroud, burgerlike verbintenis)
Woonadres

Posadres

Beroep
Selfoonnommer
Telefoonnommer
Werktelefoonnommer
E-posadres
Werkgewer se kontakbesonderhede
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Mediese inligting
MY BESONDERHEDE
Beskik oor mediese fonds?

Ja

Nee

Naam van mediese fonds

Opsie

Lidmaatskapnommer
Hooflid (volle name)
Identiteitsnommer
Afhanklikes (volle name)

Identiteitsnommer
Huisdokter en kontakbesonderhede
MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Beskik oor mediese fonds?

Ja

Nee

Naam van mediese fonds

Opsie

Lidmaatskapnommer
Hooflid (volle name)
Identiteitsnommer
Afhanklikes (volle name)

Identiteitsnommer
Huisdokter en kontakbesonderhede
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Pensioenfondsnommer en kontakbesonderhede
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
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Bankbesonderhede
MY BESONDERHEDE
Naam van rekeninghouer
Bank 1
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening

Bank 2
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening

Bank 3
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Naam van rekeninghouer
Bank 1
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening

Bank 2
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening

Bank 3
Bank

Takkode

Rekeningnommer

Tipe rekening
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Versekering
Verskaf die naam en kontakbesonderhede van die instansie waar jou versekering
uitgeneem is, die naam en kontakbesonderhede van jou makelaar, die tipe
versekering (bv huis, motor, huisinhoud) asook die polisnommers.
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
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Sekuriteit
Verskaf die volgende inligting:
Naam en kontakbesonderhede van die sekuriteitsfirma wat verantwoordelik is vir die
sekuriteit by jou huis.

Die wagwoord en alarmkode van jou huis.

Maak seker dat iemand wat jy vertrou dié wagwoord en kode ken. Skryf die
persoon se naam en kontakbesonderhede hier neer.

Waar word die sleutels (en spaarsleutels) van jou kluis gebêre?

Waar word die spaarsleutels van jou huis en motor gebêre?

Dit sal ook goed wees as iemand na aan jou ’n stel sleutels van jou huis het. Skryf
die persoon se naam en kontakbesonderhede hier neer.

Besonderhede van enige wapens in jou besit.

Skryf alle voertuigregistrasienommers hier neer.
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Polisse
Verskaf die naam en kontakbesonderhede van die instansies waar polisse
uitgeneem is, asook die polisnommers.
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
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Annuïteite
Verskaf die naam en kontakbesonderhede van die instansies waar annuïteite
uitgeneem is, die naam en nommer van die annuïteite, asook die naam en
kontakbesonderhede van jou finansiële raadgewer.
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
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Beleggings
Verskaf die naam van die beleggings, die naam en kontakbesonderhede van
die instansies waar die beleggings uitgeneem is, asook die naam en kontak
besonderhede van jou finansiële raadgewer.
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE

Huurkontrakte
Indien jy die eiendom huur waar jy tans woon, heg die huurkontrak en die
inligting van die verhuurder hierby aan.
Indien jy enige eiendom verhuur, heg die huurkontrak en die inligting van
die huurder hierby aan.
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Vaste eiendom
MY BESONDERHEDE
Eiendom 1
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
Eiendom 2
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
Eiendom 3
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
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MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Eiendom 1
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
Eiendom 2
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
Eiendom 3
Adres

Beskrywing
Waar titelakte bewaar word
Nommer van munisipale rekening
Eiendomsbelastingnommer
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Enige ander bates, bronne van inkomste,
geldmarkrekeninge, aandeleportefeuljes
MY BESONDERHEDE

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
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Laste
MY BESONDERHEDE
Lenings

Oortrokke rekeninge

Huisverbande

Kredietkaarte

Rekeninge (bv klererekeninge, DStv, Netflix, Showmax, internet/wi-fi, selfoon)

Aftrekorders/debietorders

Huurkoopkontrakte

Besonderhede van skuld

Afbetalingsooreenkomste
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MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Lenings

Oortrokke rekeninge

Huisverbande

Kredietkaarte

Rekeninge (bv klererekeninge, DStv, Netflix, Showmax, internet/wi-fi, selfoon)

Aftrekorders/debietorders

Huurkoopkontrakte

Besonderhede van skuld

Afbetalingsooreenkomste
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Boedelinligting
Testament
Maak seker dat jou en jou lewensmaat se testamente volledig op datum en
geteken is. Verskaf die besonderhede waar die testamente bewaar word.
Lewende testament
Stel ’n geldige lewende testament op en heg dit hierby aan. ’n Lewende
testament is noodsaaklik om jou wense te vervul indien jy nie meer in staat
sou wees om besluite oor jou toekoms te kan neem nie. Dit sluit in jou wense
om toegelaat te word om te sterf (met betrekking tot ventilators, respirators,
mediese tegnologie en tegnieke) en die skenking van organe. So ’n lewende
testament of verklaring is beskikbaar by alle hospitale, by jou dokter en by
enige persoon of instansie wat testamente opstel.
MY BESONDERHEDE
Eksekuteur se besonderhede

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Eksekuteur se besonderhede
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Begrafnisinstruksies
MY BESONDERHEDE
Teraardebestelling

Verassing

Indien verassing, wat moet met die as gedoen word?

Indien teraardebestelling, voorsien die naam van die begraafplaas en die grafnommer

Versoeke vir gedenkdiens

MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Teraardebestelling

Verassing

Indien verassing, wat moet met die as gedoen word?

Indien teraardebestelling, voorsien die naam van die begraafplaas en die grafnommer

Versoeke vir gedenkdiens

19

Sosialemedia-besonderhede
In ons wêreld wat al meer digitaal raak, word ons gereeld met nuwe uitdagings
gekonfronteer, hetsy dit bloot die keuse is om deel van hierdie wêreld te word, of
om later te probeer om op datum te bly met al die nuwe ontwikkelings. Een van
die uitvloeisels van die digitale era is dat ons digitale voetspoor ná ons dood nog
jare lank kan voortleef. Daarom is dit ’n goeie idee om iemand te vra om ná jou
dood verantwoordelikheid vir jou digitale profiele te aanvaar.
MY BESONDERHEDE
Verantwoordelike persoon en sy of haar kontakbesonderhede

Facebook: gebruikersnaam en wagwoord
Twitter: gebruikersnaam en wagwoord
Pinterest: gebruikersnaam en wagwoord
Instagram: gebruikersnaam en wagwoord
Enige ander profiele (gebruikersnaam en wagwoord)

Pukkode en wagwoorde vir rekenaar, tablet en selfoon
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MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Verantwoordelike persoon en sy of haar kontakbesonderhede

Facebook: gebruikersnaam en wagwoord
Twitter: gebruikersnaam en wagwoord
Pinterest: gebruikersnaam en wagwoord
Instagram: gebruikersnaam en wagwoord
Enige ander profiele (gebruikersnaam en wagwoord)

Pukkode en wagwoorde vir rekenaar, tablet en selfoon
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Kontrolelys van belangrike dokumente wat by hierdie
lewenslêer ingesluit moet word
Afskrif van vuurwapenlisensies
Afskrif van jaglisensie
Afskrif van TV-lisensie
Afskrif van bestuurslisensie
Afskrif van handelslisensie
Afskrif van mediesefondskaart
Afskrif van identiteitsdokument of -kaart
Afskrif van paspoort
Afskrifte van lojaliteitskaarte (bv Pick n Pay, Checkers, Clicks)
Polisse
Annuïteite
Korttermynversekeringspolisse
Begrafnispolis
Transportaktes/besonderhede van verbandhouer
Vaste bates
Beleggings en aandelesertifikate
Voertuigregistrasiesertifikate en -lisensies
Registrasiesertifikate en lisensies van karavaan en sleepwa
IRP5-sertifikaat
Munisipale rekening
Telefoonrekening
Selfoonkontrak
Afskrif van salarisstrokie/pensioenstaat
BTW-verwysingsnommer

Kontrolelys vir dokumente wat nodig is by afsterwe en wat
deur die eksekuteur benodig word
Oorspronklike en gewaarmerkte afskrif van oorledene se identiteitsdokument
of -kaart
Oorspronklike en gewaarmerkte afskrif van oorledene se paspoort
Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument of -kaart van oorledene
se lewensmaat
Gewaarmerkte afskrifte van identiteitsdokumente of -kaarte van oorledene
se kinders
Gewaarmerkte afskrifte van identiteitsdokumente of -kaarte van oorledene
se erfgename
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Oorspronklike en gewaarmerkte afskrifte (nie ouer as drie maande nie) van
die doodsertifikaat. Indien die lewensmaat reeds oorlede is, moet sy of haar
doodsertifikaat deur die langslewende in hierdie lêer gebêre word.
Oorspronklike en gewaarmerkte afskrifte van die huweliksertifikaat en
huweliksvoorwaardekontrak
Egskeidingsbevel, skikkingsooreenkoms en onderhoudsbevel (indien geskei)
Oorspronklike laaste wense en testament
Afskrif van aangewysde eksekuteur se identiteitsdokument
Waardesertifikaat van eiendom (bekom van die munisipaliteit of ander
toepaslike owerheid)
Titelaktes (indien daar ’n huisverband is, sal die verbandhouer, bv die bank, dit hou)
Waardasie van vuurwapens deur wapenhandelaar
Waardasie van voertuie, karavaan en sleepwa deur toepaslike handelaar
Voertuigregistrasiesertifikate
Saldosertifikate van beleggings en/of instellings
Mees onlangse belastingaanslag
Aandelesertifikate
Lewensversekeringspolis
Tjekboeke, kredietkaarte, effektetrust-sertifikate en ander
beleggingsdokumente
Sake-ooreenkomste
Onbetaalde en uitstaande rekeninge, huurkontrakte, huurkoopooreenkomste
en enige ander kontrakte en ooreenkomste
Besonderhede van borgverpligtings
Boedelbesonderhede van elke lewensmaat wat reeds oorlede is (volle name,
datum en plek van sterfte, meesterskantoor en boedelnommer)
Besonderhede van begrafnisondernemer en kwitansie van betaling
In die geval van ’n onnatuurlike sterfte of ’n sterfte tuis: die besonderhede van
die ondersoekbeampte (SAPD), die saaknommer en die oorsaak van dood
Inligting van kapitale bates wat verkoop of vervreem is gedurende die laaste
twee jaar (vir kapitaalwinsbelasting)
Polisbesonderhede, insluitend kontrakte (neem kennis dat polisse wat direk
aan begunstigdes gesedeer is nie in die boedel inbetaal word nie)
Name van ouers
Name en geboortedatums van kinders
Name en geboortedatums van vorige lewensmaats
Kontakbesonderhede van erfgename
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Persone om te kontak ná sterfte
MY BESONDERHEDE
Naam

Kontakbesonderhede

Familie

Vriende

Dokter

Begrafnisondernemer
Predikant
Finansiële adviseur
Eksekuteur
Prokureur
Rekenmeester
Belastingadviseur
Makelaar
Versekeringsagent
Trustees
Werkgewer
Ander
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MY LEWENSMAAT SE BESONDERHEDE
Naam

Kontakbesonderhede

Familie

Vriende

Dokter

Begrafnisondernemer
Predikant
Finansiële adviseur
Eksekuteur
Prokureur
Rekenmeester
Belastingadviseur
Makelaar
Versekeringsagent
Trustees
Werkgewer
Ander
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2

Wat doen ek
met wat ek erf?

Om aan te beweeg ná die dood van ’n geliefde, vra nie net dat jy by aanvaarding
en nuwe betekenis sal uitkom nie. Dit behels ook dat jy sekere praktiese besluite
moet neem. Dis belangrik om dit nie oorhaastig of onder druk te doen nie. Net
soos jy jouself tyd moet gun om deur die rouproses te gaan, moet jy jouself ook
tyd gun met die besluite wat jy moet neem. Hierdie hoofstuk wil jou aandag op
sekere van hierdie besluite vestig.

Erflatings
Dink goed na oor hoe jy jou erflating gaan gebruik. Onthou dat jy nog vir jou
oorblywende jare finansieel voorsiening moet maak. Indien moontlik, gee jouself
’n paar maande voordat jy hieroor besluit.
Wees bedag op skemas wat beloof om jou vinnig ryk te maak. As iets te goed
klink om waar te wees, is dit gewoonlik. Ongelukkig vind uitbuiting ook soms
binne familiekringe plaas. Die beste is om ’n betroubare finansiële adviseur aan
te stel wat jou met hierdie sake kan help.

Hoe gemaak met eiendom?
Dikwels bly die langslewende eggenoot agter met ’n huis wat heeltemal te groot
en te duur is om in stand te hou. Waak egter teen emosionele en oorhaastige
besluite ten opsigte van die verkoop van eiendom. Hou die volgende in gedagte
wanneer jy oorweeg om van blyplek te verander:
• Is dit ekonomies om in so ’n groot huis te bly? Wat behels die
onderhoudskoste, munisipale rekening, erfbelasting, sekuriteit, ensovoorts?
• Is dit veilig om daar aan te bly, veral as jy alleen daar gaan woon?
• Moet jy nader aan jou kinders trek, of is dit beter om in jou bekende omgewing
aan te bly? Onthou, daar is ’n kans dat jou kinders in die toekoms kan verhuis.
Gaan jy dan saam met hulle trek?
• Indien jy verhuis, wat is die beste opsie vir jou? ’n Kleiner woning, ’n meenthuis
binne ’n kompleks, ’n aftreeoord met of sonder versorgingsfasiliteite,
’n tradisionele tehuis vir bejaardes?
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As jy reeds ouer is, oorweeg dit gerus om na ’n aftreeoord te trek. Dit bied
verskeie voordele:
•
•
•
•
•
•
•

Dit is ’n veiliger woonplek wat nader is aan mense wat sal oplet as iets fout is.
Jy hoef nie bekommerd te wees oor die instandhouding van jou blyplek en tuin nie.
As jy ’n ruk wil weggaan, kan jy bloot jou deur toesluit en gaan (lock up and go).
Bejaardes word liggaamlik en geestelike versorg.
Verskillende aktiwiteite word aangebied waarby jy betrokke kan raak.
Gebalanseerde etes word voorsien.
Versorging tuis of in ’n siekeboeg (waar van toepassing) is beskikbaar.

Indien jy wel besluit om jou eiendom te verkoop, hou die volgende in gedagte:
• Kry drie agente in jou omgewing om vir jou ’n waardasie te kom doen en
gebruik dan die gemiddelde van die waardasies om jou verkoopprys vas te stel.
• Onderhandel met die agent oor kommissie en wees duidelik oor die bedrag
wat jy as verkoopprys verwag.
• As verkoper het jy die reg om self ’n prokureur te kies. Die prokureur aanvaar
verantwoordelikheid vir die deposito’s, waarborge en fooie wat betaal moet
word. Laat die prokureur eers die koopkontrak deurgaan voordat jy teken om
’n aanbod te aanvaar.
• Neem jou kinders of iemand wat jy vertrou saam wanneer jy na nuwe
eiendomme gaan kyk. Dis veiliger en ’n tweede opinie is altyd goed.
Onthou, niemand kan vir jou voorskryf waar om te bly nie. Moet egter nie te lank
wag voordat jy ’n skuif maak nie. Mense wag dikwels te lank en is dan ’n groot
bekommernis vir hulle familie. Of hulle raak te oud en sieklik, wat dan ’n skuif
bemoeilik.
Laastens, wees positief, bly jonk van gees, hou aan leer en lees, kry ’n stokperdjie,
wees betrokke by jou gemeente of ander instansies, reis as jy kan, wees sosiaal
en omring jou met positiewe mense, eet gesond, kry gereeld oefening in en
moenie dat jou kinders en kleinkinders jou misbruik nie. Geniet die lewe!
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Hoe handel ek
’n boedel af?

Om die boedel af te handel, is ’n tydrowende administratiewe proses en kan
enigiets tussen ses maande en twee jaar duur. Maak dus seker dat die regte
persoon as eksekuteur van jou boedel aangestel word. Sorg ook dat die
dokumente en inligting, soos uiteengesit in hoofstuk 1, in orde en bymekaar
is. Dit sal baie help met die afhandeling van die boedel. In hierdie hoofstuk
word duidelikheid gegee oor die verskillende aspekte wat ’n rol speel in die
afhandeling van die boedel, sowel as die moontlikheid van ’n nalatenskap.

Die testament
Maak seker dat die oorledene ’n geldige testament nagelaat het (sien hoofstuk 1
vir meer inligting hieroor). Indien daar geen geldige testament is nie, het
die persoon intestaat gesterf. Raadpleeg so gou moontlik ’n prokureur om jou
met die implikasies hiervan te help.
Die eksekuteur moet die oorspronklike testament by die meester van die
hooggeregshof indien. Die meester sal sorg dat alle wetlike vereistes met
betrekking tot die afhandeling van die boedel nagekom word. Oorweeg dit om
twee geldige, getekende en oorspronklike testamente op te stel en die afskrif by
’n familielid of vertroueling in bewaring te hou.

Die rol van die eksekuteur
Wanneer iemand ’n testament opstel, stel hy of sy ’n eksekuteur aan om hom of
haar ná sy of haar dood te verteenwoordig. Dit word gewoonlik in die testament
uiteengesit. Indien die testament deur ’n bank opgestel is, sal die bank
gewoonlik die eksekuteur wees.
Indien die eksekuteur die langslewende lewensmaat, ’n kind, familielid of vriend
is, kan verskeie prokureurs gekontak word vir kwotasies om as eksekuteur op
te tree. Dit is ook raadsaam om jou eksekuteursfooi vooraf met jou prokureur
te onderhandel. Dit word dan in jou testament aangeteken. Die prokureur
sal namens die eksekuteur die boedel by die meester van die hooggeregshof
aanmeld en daarna volgens die meester se riglyne en vereistes, in samewerking
met die eksekuteur, die boedel afhandel. Sien hoofstuk 1 vir die kontrolelys van
dokumente wat die eksekuteur sal benodig.
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Wenke ten opsigte van finansies
• As julle toegang tot die oorledene se bankrekening het, trek soveel moontlik
kontant voordat die rekening gevries word.
• Indien die oorledene nog ’n salaristjek moet ontvang, kan julle versoek dat
dit eerder in kontant of in ’n alternatiewe rekening aan die naasbestaandes
uitbetaal word.
• Sekere polisse en boedelgeld mag volgens wet direk aan begunstigdes
uitbetaal word. Kontak ’n finansiële raadgewer hieroor.
• Die oorledene se bank moet in kennis gestel word. Alle rekeninge sal dan
gevries word en die naasbestaandes moet so gou moontlik ’n alternatiewe
rekening oopmaak. Die alternatiewe rekening is nodig indien die oorledene
byvoorbeeld nog ’n salaris of enige ander betalings moet ontvang waartoe
die familie toegang moet hê.
• Indien julle nie dadelik die begrafnisondernemer kan betaal nie, kan die
rekening na die eksekuteur gestuur word vir afhandeling.

Ander sake om af te handel
• Herlisensieer vuurwapens by die naaste polisiekantoor, indien van toepassing.
• As die oorledene die rekeninghouer was, onthou om die telefoon en ander
dienste op die oorlewende se naam oor te dra.
• Indien die oorlewende nie as ’n belastingbetaler geregistreer is nie, moet die
registrasie by die Ontvanger van Inkomste gedoen word.
• Die oorlewende moet sy of haar testament hersien.
• Verander onmiddellik die aftrekreëlings vir alle belangrike debietorders (soos
korttermynversekering) en premies (soos mediese versekering).
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Nalatenskap
Oorweeg dit gerus om in jou testament geld na te laat aan ’n organisasie
wat jou na aan die hart lê. Sodoende bemagtig jy die organisasie om voort
te gaan met die goeie werk wat hulle in die gemeenskap doen, en jy verseker
boonop ’n nalatenskap in jou naam. Op hierdie manier kan jy selfs ná jou
dood ’n verskil maak.
Vra die opsteller van jou testament om jou nalatenskap in jou testament in te
voeg. Hier is voorbeelde van erflatings wat mense aan Bybel-Media bemaak het:
• Ek bemaak 10% (of enige ander persentasie) van die totaal van my boedel
aan Bybel-Media.
• Ek bemaak R100 000 (of enige ander bedrag) uit my boedel aan Bybel-Media.
• Ek bemaak 100% van my boedel aan Bybel-Media.
• Ek bemaak die aandele in my boedel aan Bybel-Media.

Bybel-Media maak ’n impak
• Begelei gelowiges vanuit die Bybel op hulle geloofspad deur betroubare
hulpbronne te ontwikkel
• Verdiep Bybelkennis en help gemeentes groei deur Bybelstudiemateriaal en
hulpmiddels vir gespreksgroepe
• Inspireer en vertroos mense deur dagstukkies en nuusbriewe
• Lei die jeug na Jesus en ondersteun hulle op hulle geestelike pad met ’n reeks
produkte vir alle ouderdomme
• Versprei die evangelie deur mense se harte met video’s en klankopnames
aan te raak
• Ondersteun die daaglikse bediening van gemeenteleiers, leraars, musiekleiers
en jeugwerkers deur weeklikse Bybelse, liturgiese en musiekhulpbronne
• Gee aan mense digitale toegang tot die evangelie deur pasklaar
toepassings (apps)
• Help mense om God op nuwe maniere te loof en prys deur die voortgaande
ontwikkeling van maklik toeganklike musiekhulpbronne
• Gee aan mense deur ’n aanlyn platform toegang tot meer produkte en
hulpbronne om hulle op hulle geloofsreis te ondersteun
• Ondersteun gelowiges en gemeentes om deur die jaar heen deur Jesus se
storie te reis met produkte wat by die Kerkjaar se seisoene aansluit
• Verryk die teologie van onafhanklike kerke se leiers in Suider-Afrika, en
bemagtig die leiers van onafhanklike kerke in Suider-Afrika deur kursusse
beskikbaar te stel
• Verkondig die Goeie Nuus deur vertalings
• Maak ’n groot impak deur voetspoor na 34 Afrikalande uit te brei

30

• Verander die lewe van gevangenes in 96% van Suid-Afrika se tronke deur
spesiaal ontwikkelde materiaal
• Seën die families van gevangenes in die Kerstyd met ’n jaarlikse
Kerskaartjieprojek
• Hou Bybel-Media verantwoordbaar deur noukeurige finansiële bestuur en
deursigtige prosesse
• Hou lidmate en kerkleiers ingelig deur heeltyd-aan-kerknuusdiens in digitale
en gedrukte formaat

31

4

Hoe reël ek
’n gedenkdiens?

Dis moeilik om van ’n geliefde afskeid te neem. Daarom moet ons nie die waarde
van ’n gedenkdiens onderskat nie. Dis ’n geleentheid om die oorledene se lewe
te vier, maar ook om afskeid te neem en afsluiting te kry. In hierdie hoofstuk is
enkele riglyne om te help met die reëlings, sowel as inligting oor verassings (sien
ook hoofstuk 1 vir begrafnisinstruksies).

Voor die gedenkdiens
• Maak gebruik van die naaste begrafnisondernemer, want dit kos ekstra geld
om ’n liggaam oor ’n lang afstand te vervoer.
• Die begrafnisondernemer benodig gewoonlik die volgende dokumente:
doodsertifikaat, oorledene se identiteitsdokument, begrafnispolis, huwelik
sertifikaat, egskeidingsdokument (indien van toepassing), lewensmaat se
identiteitsdokument (indien van toepassing). Die begrafnisondernemer sal
die sterfte by Binnelandse Sake registreer.
• Besluit of dit ’n begrafnis of ’n verassing gaan wees (sien hoofstuk 1 vir
begrafnisinstruksies).
• As julle ’n begrafnis verkies, besluit op ’n begraafplaas. Die begrafnisondernemer
sal julle hiermee kan help.

Reëlings vir die gedenkdiens
Dis nie meer ’n gegewe dat hierdie dienste in ’n kerkgebou gehou word nie.
Deesdae word dit dikwels gehou in die kapelle van gedenkparke, langs die graf,
by mense se huise, selfs in tuine of by die see. Besluit as familie hoe en waar julle
die diens wil hou en reël dit so met die begrafnisondernemer en predikant.
Hou die volgende aspekte in gedagte vir die reël van die diens:
• Indien die diens by die kerkgebou gehou word, kontak die kerkkantoor en
die predikant. Hulle sal vir julle leiding kan gee. Julle is natuurlik welkom om
’n ander predikant te vra om die diens te lei.
• Maak seker dat almal ingelig is oor die datum en tyd van die diens, sowel
as die adres waar dit gehou gaan word.
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• Finaliseer die program vir die diens. Gewoonlik kan jy ’n voorbeeld kies uit
’n brosjure by die begrafnisondernemer. Om geld te bespaar kan julle egter
self die program opstel en druk.
• As die oorledene ’n gunsteling-teksgedeelte en -liedere vir gebruik by
die diens gespesifiseer het (sien begrafnisinstruksies in hoofstuk 1), verwittig
die predikant daarvan.
• Julle is nie verplig om ruikers, blomme en programme by die begrafnis
ondernemer te bestel nie. Dit sal goedkoper wees as julle dit self reël, as julle
dit sou verkies.
• Besluit of daar gesing gaan word en of julle eerder net liedere wil speel. Die
meeste gemeentes het klanktoerusting om musiek te speel. Hou in gedagte dat
sommige gemeentes nie altyd mense beskikbaar het om die sang te begelei nie.
• Die meeste gemeentes het deesdae dataprojektors waarop die woorde van
die liedere kan verskyn. Dit kan ook gebruik word om foto’s uit die oorledene
se lewe te wys.
• Besluit wie die bedankings en huldeblyk gaan doen.
• Dis moontlik om die kis voor in die kerk te hê en selfs te reël vir besigtiging
voor die diens. Maak net vooraf seker of die gemeente dit toelaat.
• Wys die kisdraers aan. As die kis net by die kerkgebou gaan wees, is daar
gewoonlik ses draers nodig om die kis in en uit te dra. As daar ’n teraarde
bestelling is, is daar ook ses draers by die graf nodig. Dieselfde persone kan
draers by die kerk en by die graf wees.
• Maak seker van die fooie vir die predikant, musiekbegeleier, koster, ensovoorts.
Sommige begrafnisondernemers sluit die fooie by hulle koste in.
• Verversings word gewoonlik ná die diens bedien. Sommige gemeentes
voorsien verversings kosteloos of teen ’n klein bedrag. Julle kan ook self
voorsiening maak daarvoor of die gemeente se bydrae aanvul.

Wees ingelig oor verassings
Aangesien die beskikbaarheid van grafte al meer afneem, is verassing
’n goeie (en goedkoper) opsie, en dis deesdae baie algemeen. Indien julle
verassing oorweeg, hou die volgende in gedagte:
• By ’n direkte verassing vind die diens in die kapel van die krematorium plaas,
met die verassing direk daarna.
• Tydens ’n stil verassing is die kis in die diens teenwoordig. Ná die diens word
die kis bewaar terwyl die dokumentasie uitgesorteer word, waarna die
verassing dan plaasvind.
• ’n Privaat verassing is wanneer die kis tydens die diens teenwoordig is, waarna
die verassing plaasvind sonder dat die naasbestaandes teenwoordig is.
• Die goedkoopste opsie is ’n diens sonder dat die kis en die ondernemer
teenwoordig is. Jy kies die goedkoopste kis en die ondernemer reël die verassing.
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Alhoewel verassings ’n baie algemene praktyk is wat deur die meeste
kerkgenootskappe aanvaar word, heers daar tog verwarring oor die proses.
Daarom net enkele punte ter verduideliking:
• Voor die verassing maak die verantwoordelike amptenare seker dat al die
dokumentasie wetlik in orde is en dat die inligting op die kis en die inligting op
die dokumentasie ooreenstem.
• Slegs kiste wat van ’n natuurlike, brandbare materiaal vervaardig is, word gebruik.
• Aangesien die verassing teen ’n baie hoë temperatuur geskied, word die
liggaam nie uit die kis verwyder nie.
• Die naasbestaandes word nie tydens die verassing in die verassingskamer
toegelaat nie.
• Elke liggaam word afsonderlik veras waarna die as aan die naasbestaandes
oorhandig word. Daar is streng beheer om seker te maak dat daar geen
onreëlmatighede plaasvind nie en om te verseker dat die korrekte as aan die
familie oorhandig word.
• Besluit wat julle met die as gaan doen. Die algemeenste opsies is om dit in
’n familiegraf te begrawe, in ’n nis in ’n gedenkmuur te plaas, in ’n gedenktuin
te begrawe of op ’n spesiale plek te strooi. In die geval van ’n begrafnis moet
julle ’n grafsteen en grafskrif kies. Die begrafnisondernemer sal julle hiermee
kan help.
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5

Wat doen ek direk
ná ’n sterfte?

Wanneer ’n geliefde sterf, hetsy onverwags of ná ’n lang siekbed, is dit
onvermydelik dat die naasbestaandes verslae en magteloos sal voel. Dis moeilik
om in so ’n tyd rasioneel en doelgerig op te tree. Tog is dit belangrik dat jy sal
kennis neem van sekere reëlings wat direk ná die sterfte getref moet word.
Hierdie hoofstuk wil jou daarmee help.

Natuurlike en onnatuurlike sterftes
Natuurlike sterftes is wanneer ’n persoon sterf as gevolg van natuurlike oorsake
soos ’n hartaanval, beroerte, kanker, en so meer. Dit kan onverwags of ná
’n lang siekbed gebeur.
Indien die sterfte in die hospitaal plaasvind, sal die dokter ’n doodsertifikaat
uitreik. Die familie skakel met die hulp van die hospitaalpersoneel die
begrafnisondernemer van hulle keuse. Die begrafnisondernemer sal die liggaam
kom haal en die doodsertifikaat saamneem.
As die sterfte tuis of by ’n aftree- of versorgingsoord gebeur, moet die dokter
wat die oorledene behandel het, gekontak word vir die uitreiking van die
doodsertifikaat. Dit word deur die familie of die personeel van die oord gedoen.
Kontak ook die begrafnisondernemer van jou keuse. Hulle sal die liggaam kom
haal en met die dokter reël vir die doodsertifikaat.
Indien die sterfte nie by die huis, in ’n aftree- of versorgingsoord of in die hospitaal
plaasgevind het nie, kontak ’n begrafnisondernemer van jou keuse om jou by te
staan met die reëlings. As die sterfte in die buiteland plaasgevind het, kontak
’n dokter, begrafnisondernemer en die Suid-Afrikaanse ambassade of konsulaat.
Onnatuurlike sterftes is wanneer die oorledene gesterf het as gevolg van
’n ongeluk, moord, selfdood, verdrinking, epileptiese aanval, ensovoorts. Indien
dit in die hospitaal of versorgingsoord gebeur het, sal die personeel van die
instelling die polisie skakel.
Indien dit tuis plaasvind, kontak self die polisie. Hulle sal die nodige verklarings
kom afneem en die ter plaatse ondersoek doen. Die polisie se patologiese
dienste sal dan die liggaam kom haal en na die staatslykhuis neem waar
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’n lykskouing gedoen sal word om die oorsaak van dood te bepaal. Daarna
sal ’n doodsertifikaat uitgereik word. Moet onder geen omstandighede met
enige forensiese bewyse of mediese toerusting by die sterftoneel inmeng nie.
Die familie sal ook gevra word om die liggaam te kom uitken. Neem jou en die
oorledene se identiteitsdokumente saam. Die begrafnisondernemer van julle
keuse sal dan die liggaam en die doodsertifikaat kom haal.

Orgaanskenking
Indien orgaanskenking vir julle belangrik is, moet julle by die relevante instansie
daarvoor registreer. Na afloop van die skenking word die liggaam veras of
begrawe soos deur die familie gereël met ’n begrafnisondernemer.

Praktiese wenke vir direk ná ’n sterfte
• Skakel jou naaste familielede, beste vriende en predikant, of vra iemand om
dit namens jou te doen (sien bladsy 24-25 vir ’n lys van persone om te kontak).
• Veral met die oog op die gedenkdiens is dit goed om so wyd moontlik te
kommunikeer. Maak gebruik van sosiale media en koerante.
• Indien van toepassing, verwittig die oorledene se werkgewer so gou moontlik
– veral as daar pensioen of lewensversekering ter sprake is.
• Neem rustig besluite oor die begrafnisreëlings en finansies. Moenie oorhaastig
wees nie.
• Onthou dat die oorledene se bankrekenings gevries gaan word. Maak betyds
seker dat jy toegang tot geld sal hê met die dood van ’n lewensmaat.
• Maak minstens drie gewaarmerkte afskrifte van die oorledene se dood
sertifikaat, identiteitsdokument, huweliksertifikaat en egskeidingsdokumente,
indien van toepassing.
• Skakel die betrokke persone in jou gemeente asook die begrafnisondernemer
in verband met die reëlings vir die verassing of teraardebestelling en die
gepaardgaande gedenkdiens.
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6

Hoe hanteer
ek rou?

In sy boek Oorstaptyd skryf Ferdinand Deist: “Ons het so baie dinge wat ons nog
graag wil doen, so baie voornemens en ideale. Sal ons dit nog kan uitvoer? Ons weet
dat sommige mense op 5, ander op 15 en ander op 50 die lewe hier verlaat. Maar wat
van ons? Die dood kan ons nog altyd verras en ons beplanning in die war stuur.”
Die mens het ’n ver pad gekom. Tegnologies kan ons merkwaardige dinge doen;
op mediese gebied kan ons wondere verrig. Maar ten spyte hiervan weet ons
ons is kwesbaar en broos. Ons kan nie alle siektes genees nie. Ons kan nie alle
wonde heel nie. En soms kom die dood heeltemal onverwags.
Daarom worstel die psalmdigter ook op ’n amper nostalgiese manier met die
kortstondigheid en broosheid van die lewe. Hy skryf in Psalm 90 dat die lewe
soos ’n enkele wagbeurt in die nag is; soos gras wat in die oggend nog groen is,
maar dan afgesny word en teen die aand verlep is en verdroog. Die 70 of miskien
selfs 80 jaar van ons lewe gaan soos ’n gedagte verby (v 4-5, 10).
Ook in Oorstaptyd skryf Ferdinand Deist: “Dit is miskien juis omdat die dood so
’n onbekende faktor is, omdat niemand teruggekom het om jou te kom vertel hoe
dit is en wat om daar te verwag nie, dat die dood ’n vreeswekkende ervaring is. Wat
ons van die dood weet, is dat mense in grafte gelê word of in ’n krematorium veras
word, en dat die dierbare wat afgesterf het se plek leeg bly. Die dood is vir ons die
finale afskeid, die laaste hoofstuk in die geskiedenis van ’n mens. Die gedagte aan
die dood wek daarom by die meeste mense ’n gevoel van vrees en selfs angs op.”
Om hierdie rede is dit altyd moeilik wanneer ’n geliefde, ’n vriend of ’n familielid
sterf, ongeag hoe oud hulle was of hoe lank hulle siek was. Aanvanklik is ’n mens
geskok daaroor, maar stelselmatig begin die herinneringe terugkom. Hoe onthou
jy die persoon? Wat was uniek aan hom of haar? Waaroor lag of huil jy as jy aan
sy of haar lewe dink?
Paulus praat in 1 Korintiërs 12 van al die verskillende geestelike gawes – gesond
making, spreek in tale, bonatuurlike kennis – maar sê dan in 1 Korintiërs 13:1: “Nou
wys ek julle wat nog die allerbeste gawe is …” Die liefde. Die liefde is natuurlik die
een ding wat maak dat ons so moeilik afskeid neem en so met die herinneringe
worstel. Hoe liewer ons iemand gehad het, hoe moeiliker is dit om afskeid te
neem. Die pyn en hartseer van afskeid neem, gaan dus nie net oor die verlies nie,
maar ook oor ons liefde vir die oorledene.

37

Kahlil Gibran skryf die volgende oor liefde: “When love beckons you, follow him,
though his ways are hard and steep. And when his wings enfold you yield to
him, though the sword hidden among his pinions may wound you. And when
he speaks to you, believe him. Though his voice may shatter your dreams as the
north wind lays waste the garden. For even as love crowns you, shall he crucify
you. Even as he is for your growth, is he for your pruning. Even as he ascends to
your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, so shall
he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.”
Om lief te wees vir iemand, is om te aanvaar dat dit lekker en vol vreugde sal
wees, maar daar is ook die besef dat dit met hartseer en pyn gepaardgaan. In
die lied “I am a rock” sing Simon & Garfunkel: “If I never loved, I never would have
cried.” Dis omdat ons liefhet dat dit so moeilik is om afskeid te neem.

Die rouproses
Met die voorafgaande in gedagte, is dit goed om bewus te wees van die rouproses
waardeur ons gaan wanneer ons ’n geliefde aan die dood afgestaan het. Daar is nie
kitsoplossings hiervoor nie. Dis nie iets wat vrygespring kan word of afgejaag kan
en moet word nie. Elke mens gaan op ’n unieke manier daardeur. Vir sommige is die
proses vinniger, vir ander duur dit langer. Daar is nie ’n resep vir die rouproses nie. Al
waarvan ons seker kan wees, is dat die rouproses normaal is, dat ons almal daardeur
gaan en dat ons dit vir onsself moet gun om dit op ons unieke manier te deurleef.

Hoe lyk en voel die rouproses?
Almal rou anders. Tog gebeur dit dat mense sekere vrae daaroor het. Is ek
veronderstel om só te voel? Is dit wat ek voel verkeerd, veral omdat ander mense
anders voel? Hoe baie is ek veronderstel om te voel? Hoekom voel ek soos ek
voel? Die sleutel is om te besef dat dit normaal is om hierdeur te gaan en om te
verstaan waar jy jou in die rouproses bevind.
Rou speel op verskillende maniere uit. Die emosies wat ons beleef, kan wissel
van intense hartseer tot woede, en selfs ’n algehele gevoel van doodsheid en
afgestompheid. Weet net dat alles wat jy voel geldig is, en gun jouself kans om
daardeur te werk.
Tekens van rou manifesteer liggaamlik, sosiaal en geestelik. Die algemeenste tekens
is dat jy hartseer is en huil, hoofpyn kry, sukkel om te slaap of onrustig slaap, vrae
oor die doel van die lewe het en selfs jou geloof bevraagteken, dat jy afgetrokke
voel, jou van vriende en familie onttrek, abnormaal optree, bekommerd voel, angstig
en gefrustreerd raak, skuldig voel, moeg word, kwaad word, rusteloos is, jou eetlus
verloor, pyne en skete ontwikkel, spanning ervaar en gewig aansit of verloor.
Die aanwesigheid van hierdie emosies en tekens – ongeag hoe intens dit is –
dui waarskynlik daarop dat jy besig is om deur die verskillende fases van die
rouproses te beweeg.
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Ses fases van rou
Volgens Elizabeth Kübler-Ross en David Kessler kan die rouproses in ses fases
verdeel word:
1 Ontkenning is die eerste fase. Dit help jou om die verlies wat jy ervaar te
oorleef. In hierdie fase voel die wêreld betekenisloos en oorweldigend. Niks
maak sin nie. Jy ly aan skok en is geneig om emosioneel leeg en doods te voel.
Jy wonder of, hoe en hoekom jy sal voortgaan. Jy probeer ’n manier vind om net
deur elke dag te kom. Tog is daar ook genade in ontkenning, want dit help jou om
die gebeure te hanteer en te oorleef. Dit verhoed dat die gebeure jou heeltemal
oorweldig. Dis asof jou liggaam vir jou sê: “Daar is net soveel wat ek op een slag
kan hanteer.” Namate die ontkenning en skok op die agtergrond begin skuif, kan jy
jou gevoelens in die oë kyk. Sodoende kan die heelwordproses begin.
2 Woede is ’n noodsaaklike fase in die rouproses en jy moet dit nie probeer
onderdruk nie. Hierdie woede word dikwels op jou familie, vriende, die dokter,
op jouself en op God uitgehaal. Vrae wat dikwels met woede gepaardgaan, is:
Hoekom ek? Hoekom is die lewe so onregverdig? Waar is God? Hoekom het God
dit toegelaat? In ons wêreld word woede as ’n negatiewe emosie beskou, maar
onderliggend aan die woede is intense hartseer wat die liefde wat jy vir die
oorledene het, bevestig. Daarom moet dit liewer nie onderdruk word nie. Hoe
meer jy jouself toelaat om die woede te voel, hoe gouer sal dit verdwyn en hoe
vinniger kan jy die pad van heelwording begin stap.
3 Onderhandeling wanneer iets slegs gebeur, is ’n manier om die rou en die
hartseer te verhoed. Dis ’n poging om te verseker dat dinge normaal sal bly of
na normaal sal terugkeer. Dis om ’n ooreenkoms met God te probeer aangaan:
“Ag Here, as U my man genees, sal ek nooit weer kla nie en meer betrokke raak
by die kerk.” Jy wil so graag terugkeer na normaliteit dat jy bereid is om groot
lewensveranderings te maak. In sekere sin skep dit vals hoop, want jy dink jy kan
die rou en die seer weg onderhandel. Skuldgevoelens en onderhandeling gaan
gewoonlik hand aan hand en speel uit in die eindelose “wat as”-vrae. “Wat as ek
vroeër by die huis gekom het?”; “Wat as ek hom net vroeër aangemoedig het om
dokter toe te gaan?” Ons sal enigiets doen om nie die pyn van die verlies in die
oë te kyk nie.
4 Depressie volg ná onderhandeling en neem jou denke terug na die hede. Dis
’n normale deel van die rouproses en dui nie noodwendig op ’n klinies depressiewe
toestand nie. Dis ’n leë gevoel wat jy kry wanneer die besef inskop dat die persoon
vir wie jy lief is nooit weer sal terugkom nie. Jy kan jou onttrek van die lewe,
vriende en familie. Dis asof jy in ’n dwaal leef, en jy sien nie eens kans om uit die
bed te klim nie. Die wêreld voel oorweldigend, jy wil nie tussen ander mense wees
nie en jy ervaar gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop. Jy kan selfs begin
wonder of dit sinvol is om aan te gaan met die lewe. Dis normaal en verstaanbaar
om depressief te voel ná die dood van ’n geliefde. Dit sou ongewoon wees as jy dit
nie beleef nie. Dis ’n onvermydelike deel van die heelwordproses.

39

5 Aanvaarding beteken nie alles is nou weer reg en dat dit oukei is dat jou
geliefde gesterf het nie. Wat dit wel beteken, is dat jy oukei gaan wees ten
spyte daarvan. In hierdie fase begin jou emosies rustiger raak en jy begin die
werklikheid in die oë kyk. Jy aanvaar dat jou geliefde nooit weer sal terugkom
nie, en alhoewel dit nie ’n goeie ding is nie, kan jy daarmee saamleef. Jy maak
vrede daarmee dat daar slegte en hartseer dae sal wees, maar dat daar ook
weer goeie dae sal aanbreek. Jy begin weer vriende opsoek en maak selfs nuwe
vriende. Jy verstaan dat jou geliefde nooit vervang sal kan word nie, maar jy
beweeg aan, groei en raak gewoond aan jou nuwe werklikheid.
6 Vind betekenis is ’n sesde fase wat David Kessler by die rouproses gevoeg het.
Volgens hom moet jy leer om jou geliefde met meer liefde as pyn te onthou, en
dan vorentoe beweeg op ’n manier wat jou geliefde se lewe sal eer. Jy sal betekenis
vind wanneer jy maniere kry om jou liefde vir jou geliefde in stand te hou terwyl
jy met jou lewe aangaan. Dit beteken nie dat jy ophou om jou geliefde te mis nie.
Dit beteken wel dat jy ’n nuwe waardering het vir hoe geweldig kosbaar die lewe
is. Sommige mense vind hierdie betekenis in geloof en die wete dat daar lewe
ná die dood is. Ander vind dit deur by die hospies betrokke te raak nadat hulle
lewensmaat aan kanker oorlede is, of in die wete dat hulle iemand se lewe kon
red deur hulle geliefde se organe te skenk. Wanneer ’n kind sterf, vind ouers soms
betekenis deur nog ’n kind te hê of kinders aan te neem. Vir party help dit om by
aktiwiteite en aksies by hulle kerk of ander organisasies betrokke te raak. Dis egter
’n goeie tyd om jou waardes en prioriteite te herevalueer en met aanvaarding en
nuwe betekenis vorentoe te gaan.
Ten slotte is dit belangrik om te weet dat hierdie ses fases van die rouproses nie
noodwendig ’n liniêre proses is nie. Jy kan dit in enige volgorde beleef en selfs
verskeie kere. Jy sal dalk aan die begin depressief voel, dan na woede beweeg
en dan terugspring na depressie. Ons kan ook nie ’n spesifieke tyd aan die
proses koppel nie. Omdat dit gevoelsreaksies is, kos dit sommige mense weke of
maande om deur ’n spesifieke fase te gaan, terwyl ander in enkele ure deur
’n fase beweeg. Wees genadig met jouself en gee jouself tyd om te rou. Gun dit
vir jouself om op jou unieke manier daardeur te gaan. En indien jy sukkel, moenie
huiwer om hulp te vra nie. Daar is mense wat opgelei is om jou te help.
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’n Volledig ingevulde lewenslêer is ’n geskenk wat jy agterlaat vir
die mense rondom jou. Papierwerk wat uitgesorteer is, maak die
hantering van die hartseer rondom jou afsterwe (of die dood van
iemand naby aan jou) minder stresvol.
Bybel-Media se Lewenslêer wil dit vir jou moontlik maak om
gerus te wees dat jou papierwerk in orde is. Hierdie boek begelei
jou om jou lewe beter te organiseer sodat jy of jou geliefdes
vinnig die nodige inligting en dokumente in die hande kan kry as
iets onverwags gebeur.
Hierdie boek wil jou ook help om beter voorbereid te wees vir die
onverwagte gebeure van die lewe.
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