
        
 

 

Nuusbrief van die NG Kerk Lyttelton-Noord 

JAARGANG 12 JANUARIE 2015 

NOG ‘N JAAR, SOOS ALTYD? 

Toe ek dink aan ‘n opskrif vir hier-

die inleidingsartikel, het daar baie 

gedagtes deur my kop gegaan   ̶   

meesal dié van hoop en verwag-

ting, maar ook van onsekerheid 

agv alles wat in die onlangse ver-

lede gebeur het en die pessimistie-

se voorspellings vir ons land. Ons 

hoop dat al die negatiewe wat 

voorspel word, nie sal gebeur nie. 

Ons (en die kerkraad) het besluit 

om in Desember nie ‘n uitgawe 

van Die Kandelaar die lig te laat 

sien nie, maar eerder in Januarie 

(anders as in die verlede). Daarom 

is daar in hierdie uitgawe artikels 

in wat nog iets van die gees van 

Kersfees adem, maar ook artikels 

wat gerig is op die nuwe jaar en 

wat probeer om met hoop voren-

toe te kyk. Ons hoop die inhoud 

van die eerste Die Kandelaar van 

2015 geval julle. 

‘n Saak wat ons swaar op die hart 

lê hier aan die begin van die nuwe 

jaar, is ons skoliere en studente 

wat ‘n nuwe studiejaar betree. Aan 

hulle almal en hulle ouers wens 

ons ‘n jaar van sukses toe. Maar 

ons wil ook dink aan af-

gestudeerde studente en matriku-

lante wat nou die arbeidsmark wil 

betree. Die vooruitsigte vir werk is, 

volgens alle kommentators, nie 

goed nie. Vir julle almal wil ons 

verseker dat ons aan julle dink en 

vir julle bid. Bly hoop en hou aan 

probeer. 

Aan al die lesers van Die Kande-

laar wens ons ‘n geseënde nuwe 

jaar toe en geniet hierdie uitgawe. 

Daan en Jansie Kilian 

NUWE JAAR: ONS HOOP 

Teen die einde van verlede jaar 

het ons ‘n boekie van prof Dirkie 

Smit:....want God is ons hoop. By-

belse meditasies in ‘n verwarrende 

tyd, Lux Verbi.BM, 2000, gelees. 

Sy laaste stuk, getiteld ‘n Woord 

Agterna, is eintlik ‘n weergawe van 

die inhoud van die hele boek en 

die boodskap wat hy wou oordra 

met die skrywe van die boek. Dit 

pas, mi, aan die begin van die 

nuwe jaar en ek gee dit graag hier 

weer:- 

Dit is nooit te laat nie. Nie vir God 

nie. In dié belydenis klop die hart 

van die Christelike geloof. Ons er-

varings van die tyd  ̶  met sy 

terugslae en teleurstellings, sy 

leegheid en leed, sy sleur en sy 

sinloosheid, sy wanhoop en sy 

verwarring  ̶  het nooit die laaste sê 

nie. Want God is ons toekoms. Met 

God, deur God, danksy God, kan 

die donkerste duisternis ook weer, 

op wonderbare wyses, in lig ve-

rander. Ons oomblikke van wan-

hoop in tye van hoop. 

Want God is ons hoop. 

Hierdie gedagtes loop soos ‘n ver-

borge motief deur al die medita-

sies in hierdie bundel. So het ons 

gesien hoe die opstanding van Je-

sus Christus die oorwinning van 

die geloof waarborg, ook as die 

doodsheid van die winter oor ons 

harte neersak, as die mineur-tone 

van ons alleenheid en hunkering 

die majeur-klanke van die blyd-

skap en lof wil verdoof. Jesus dra 

ons wonde tot voor die troon van 

God. Die Vader weet van ons vrae 

en nood. En die Gees is by magte 

om wat vir ons onherroeplik dood 

lyk, lewend te maak.  

God is ons hoop. 

En dis nie net ‘n goeie storie, te 

goed om waar te wees nie. Dis die 

evangelie self, nou en vir altyd. Of 

ons sit en of ons opstaan, God is 

by ons. Nou en vir altyd. Ons kan 

getroos lewe, ook as die aller-

ergste versoekings en aanvegtinge 

ons bedreig, van links en regs. 

Want God is ons hoop. 

Dié wete dat God groter is as ons 

ervarings van die tyd, die alle-

daagsheid daarvan, die sleur, dit 

bring hoop, genesing en rus. Dit 

laat ontspan, ten spyte van die 

stres en die daaglikse stryd. Dit 

help ons om te vergewe  ̶  en selfs 

te vergeet. Om ons naastes te kan 

hoor en sien. Dié wete help ons 

om bevry te lewe van die suigkrag 

van die wêreld; om te leer bid vir 

ander in nood en hulle lot, gebede 

wat óns afwas, reinig en vernuwe. 

Dit help ons om erkentlik te leef, 
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vir die talle seëninge wat ons lewe 

vul. 

Ons hoor, en vier, dié tyding Son-

dae in die erediens. Waar ons 

telkens herinner word dat die ou 

dinge verbygaan en die nuwe ge-

kom het. Dat ons tyd nie God se 

tyd is nie. Ons prioriteite nie God 

se prioriteite nie. En waar ons elke 

keer opnuut ontdek dat die lewe 

een groot Sondag is, rustyd, voor 

Gods aangesig. En hoe ons in dié 

tyd, óns tyd en tye, behoort te 

lewe. Hoe om Gods vinger in die 

geskiedenis te sien. 

Só leer die Evangelies ons om 

menslik te leef, soos mense onder 

mense (Matteus), om Jesus te 

volg op sy weë deur die wêreld, 

sonder vrees (Markus), om nie 

haastig, ongeduldig of moedeloos 

te wees as die dae swaar word nie 

(Lukas), om nie al omkyk-omkyk te 

leef, soos mense wat dit vroeër 

altyd beter gehad het nie, maar 

vorentoe, na die toekoms toe, na 

God toe, dié God wat ons met oë 

van geloof laat sien (Johannes). 

Ons onthou dat ons nie aan ons-

self behoort nie, maar aan Jesus 

Christus, die getroue, wat was, wat 

is en wat kom, altyd diesélfde. 

Ja, God is ons hoop, ons toekoms 

deurdat Hy na ons toe kom, op 

ons afkom, ons tegemoetkom, in 

die tyd. In tallose gestaltes en op 

sovele maniere, elke “vandag” 

weer nuut. Deurdat Hy by ons 

pleit, om nie vir ewig na die hemel 

te bly staar, of altyd uitstel te vra, 

en te sê: “Nie nou al nie”. Om nie 

te bly wag nie, maar ons gewag ‘n 

slag te laat wag, en te sóék wat 

eerste gesoek behoort te word: 

Vrede, voor die son sak. Liefde, 

voor ons bid. Versoening, voor ons 

offer. Geregtigheid, voor ons 

lofliedere sing. Gemeenskap, voor 

ons nagmaal vier. Gód, ons enig-

ste hoop, altyd, by ons; verborge 

in en agter die oomblikke van die 

tyd, elke dag. 

Daan Kilian 

NUWEJAARSVOORNEMENS 

Aan die begin van ‘n nuwe jaar 
word daar nogal baie gepraat oor 
nuwejaarsvoornemens. Jy hoor 
van mense wat sê: “Vanjaar wil ek 
10kg afskud”, of: “Van vandag af 
gaan ek nie meer rook nie”. Mis-
kien iets soos: “Hierdie jaar gaan 
ons ‘n punt daarvan maak om 
meer gereeld Bybel te lees en 
selfs huisgodsdiens te hou”. Daar 
is ook nie fout om vir jouself doel-
stellings te stel nie en soms is jy 
suksesvol. Jy verloor daai 10kg of 
jy hou by jou belofte om op te hou 
rook. Maar wat is dit wat ‘n mens 
eintlik gelukkig maak? Wat moet 
verander sodat ons gelukkig kan 
wees? Wat sal jou, meneer, me-
vrou, tannie, oom, dogter, seun ge-
lukkig maak?   

Ek dink dat die kern van ons geluk 
lê in ons verhoudings – ons ver-
houdings met die mense naaste 
aan ons tot diegene op die verste 
punt met wie ons kommunikeer. 
En daarom wil ek u uitdaag om in 
hierdie jaar dít jou voorneme te 
maak: om na jou verhoudings te 
kyk. Waag dit om vrede te maak 
met mense van wie jy verskil of 
met wie jy in onenigheid leef.  
Moenie kleinserig wees nie en 
moenie wag vir die persoon aan 
die ander kant om eerste toe-
nadering te soek nie. Waag dit en 
neem jy die eerste stap. Dalk is jy 
verras oor hoe die saak verloop.  

Doen moeite met jou naaste. 
Neem jou voor om eerste jou hand 
uit te steek na jou nuwe bure, na 
vreemdelinge in die gemeente, na 
mense wat eensaam en ongeluk-
kig lyk. Tel maar die telefoon op en 
maak daardie oproep wat jy so 
lank reeds jou voorgeneem het om 
te maak. Bel iemand wat jy wou 
bemoedig het, maar met tyd weer 
op die agtergrond geskuif het. Ons 
staan bekend as die Omgee Ge-
meente. Kom ons maak dit ‘n re-
aliteit in ons gemeente in hierdie 
jaar. Kom ons gee om vir mekaar, 

stel belang in mekaar, kom ons 
doen dit op’n praktiese wyse in die 
klein dingetjies wat ons doen. Ons 
kan bv. die persone wat verjaar 
wat Sue so getrou in ons Aankon-
diger plaas (nogal gerieflik want 
die telefoonnommers is daarby), 
bel en wys dat ons omgee. Die lys 
van persone wat lief en leed 
beleef, is altyd in die Aankondiger. 
Ons kan maar gerus bietjie moeite 
doen, bietjie van ons tyd afknyp en 
van die persone bel of gaan be-
soek. Ons is nie almal so gelukkig 
om ‘n voertuig te besit nie. Dink 
daaraan om aan te bied om te help 
met vervoer. Dalk het iemand reg-
tig nodig om by ‘n winkel of dokter 
uit te kom en het nie die vry-
moedigheid om te vra vir hulp nie. 
En weet julle, ek dink ons kan leer 
om te luister   ̶ luister na mense as 
hulle ons iets wil vertel. Ons is 
altyd so haastig en vind dit moeilik 
om ‘n tydjie af te staan. Maar weet 
jy wat dit kan beteken vir die ander 
persoon as jy net ‘n tydjie sal 
afknyp om na sy/haar verhaal te 
luister. Ons vind dit so moeilik om 
onsself in die skoene van iemand 
anders te plaas. Maar, liewe Om-
gee Gemeente, dit is wat nodig is. 
Dat ons onsself nie so belangrik 
sal ag nie en moeite sal doen met 
ander wat dikwels baie swaarder 
kry as onsself.                                                                                                                                                                

Glimlag ‘n slag! Wees blymoedig! 
Dalk is dit nét wat iemand om jou 
nodig het – ‘n glimlag van be-
moediging. En ai! Ons moet ons-
self tog nie so ernstig opneem nie. 
Ons is nie altyd reg en die ander 
een verkeerd nie Ons is nie meer 
of minder belangrik in die oë van 
die Here nie. Laat dit ons nuwe-
jaarsvoorneme wees: om bedag-
saam te lewe en ‘n Omgee Ge-
meente in praktyk te wees. 

“Wees altyd bly omdat julle Chris-
tene is. Ek sê weer: ‘Wees bly!’ 
laat almal sien hoe bedagsaam 
julle lewe. Onthou die Here kom 
binnekort.” (Fil 4:4) 

Jansie Kilian 
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DIE KERK BRING LEWE 

Johannes 1:4: “In die Woord was 

daar lewe en dié lewe was die lig 

vir die mense”. Willem Nicol het in 

‘n unieke kyk na die Johannes-

evangelie ‘n boek geskryf met die 

titel “’n Dieper Dors”. Hy gee ‘n 

sleutel tot die verstaan  van die 

evangelie. 1:18: “Niemand het God 

ooit gesien nie – Sy enigste Seun, 

self God, wat die naaste aan die 

Vader is, dié het Hom bekend ge-

maak”. Lig beteken in die eerste 

plek dat ons die Vader in Jesus 

sien. As jy lig ontvang, leer jy vir 

God ken. Lig is ook meer, dit word 

ook met lewe verbind. Johannes 

11:9-10: “As iemand in die dag 

loop, struikel hy nie, omdat hy die 

lig van hierdie wêreld sien. Maar 

as hy in die nag loop, struikel hy, 

omdat hy nie die lig het nie”.  Son-

der lig is jy blind, struikel jy en 

weet jy nie waar jy gaan uitkom 

nie. Lig help jou nie net om God te 

ken nie, maar ook om die lewe te 

hanteer. 

Om vir God te leer ken, beteken 
ook om jouself te leer ken as die 
geliefde van die Here. Dit maak 
jou oë oop om te sien wat jou le-
wenstaak is: om liefde deur te gee. 
Jy verstaan die plek waar jy ge-
plaas is, hoe jy daar ‘n kanaal van 
die Groot Liefde kan wees. 

Wat is die taak van die kerk? ‘n 
Konferensie van die Wêreldraad 
van Kerke het dit saamgevat: om 
lewe te bring. Die kerk van die 
Here Jesus is daar om die lewe/
liefde wat Hy gebring het, uit te dra 
na elke faset van menslike 
bestaan. 

Ons het verlede jaar ‘n lewende 
metafoor in ons midde gehad wat 
ons baie geleer het.  Louis Gerber 
het ‘n bipolêre versteuring gehad 
wat handuit geruk het. Hy het 
psigies en fisies agteruitgegaan en 
almal kon sien dat hy afgetakel 
word. Hy het sy huis letterlik begin 
afbreek en vreemdes toegelaat om 
sy huis in te neem. Die gemeen-

skap het begin rebelleer, baie 
gerugte is versprei, onder andere 
dat ‘n Nigeriër wat in ‘n buitege-
boutjie gebly het, dwelms versprei.  
Aanvanklik was daar weerstand 
teen die betrokkenheid van die 
kerk, ons moes egter vir Louis 
bystaan en verseker dat hy deur 
die nodige behandeling weer sy 
menswaardigheid kon terugkry. 
Toe laat die Here God die een 
wonderwerk na die ander gebeur 
om almal van ons aan te spreek: 
Hy is die Een wat lewe gee! 

Eerstens het die SAPD saam-
gewerk nadat die familie, buurman 
(sielkundige) en maatskaplike wer-
ker verslae ingedien het, en is hy 
in die ou HF Verwoerd hospitaal 
opgeneem vir observasie. Die 
grootste kopseer was hoe om die 
huurders van die terrein af te kry, 
almal het ons ingelig dat dit nie ‘n 
maklike taak sou wees nie. Dit sou 
minstens ‘n hofbevel verg wat ‘n 
lang proses sou behels en ‘n finan-
siële implikasie sou hê. ‘n Maand 
van tevore is almal in die huis 
ingelig dat hulle die perseel binne 
30 dae moet ontruim, sou die 
mense gehoor gee? Deur God se 
genade het die mense op die 1ste 
van die nuwe maand begin trek. 

Sy een voertuig staan nou maande 
lank in ‘n Polisie-skut, ons probeer 
om die bates van Louis te 
beskerm, nie net vir hom nie, maar 
ook vir sy seun. Eintlik is die SAPD 
teen die tyd geregtig om die voer-
tuig te verkoop, maar weer die 
wonder! ‘n Lid van die SAPD 
skakel, hy wil die voertuig aan die 
familie terugbesorg en sal behulp-
saam wees om dit te vermag. Bid 
asseblief dat hierdie wonderwerk 
ook sal realiseer. 

Die uitdagings bly, die munisipale 
dienste is opgeskort en ‘n rekening 
van R15000 + is uitstaande en die 
gras het agter in die erf handuit 
geruk. Tog weet ons dat God lig en 
lewe bring en is die gemeente ook 
daartoe geroep! Hier sal God ook 
uitkoms gee.               

 Ds Gideon  

 

KERSFEES NABETRAGTING 

“Loof daardie Kindjie  tot ons 

heil gebore!!” Op een “Stille 

Nag”. Ons het met groot lus en 

ywer en entoesiasme gereeld die 

afgelope maand by Kerssang-

dienste en kerkdienste al die be-

kende Kersliedere gesing. Soos in 

al die afgelope dekades. Nou, 

weer, is die Kersliedere verby en 

stil. Het dit enige verskil aan ons 

gemaak? Die dom onopgevoede 

herders, goed vir niks anders nie, 

nooit genooi na gesiene geleent-

hede nie, sou NOOIT daardie eer-

ste Kersnag vergeet, toe hulle ‘n 

engel gesien en die “Blye Enge-

lelied aan ‘n Koningseun gebied” 

gehoor het nie. Dit is nêrens  in 

enige iemand se dagboek 

aangeteken dat enige iemand an-

ders in Bethlehem, die stad van 

Dawid, die grootste musiek-

ekstravaganza van alle tye gehoor 

het nie.  Daar was ook nie net ‘n 

bedjie vir ‘n hoogswanger meisie-

tjie nie. 

Ons tafels het gekreun van die 

heerlikste geregte en lekkernye 

wat ons kon voorsit. In die stal was 

daar net padkos. Was daar ‘n ge-

sin wat die kersgeskenke, pragtig 

toegedraai, uitgedeel het ? En was 

daar een GROOT pakkie, pragtig 

toegedraai, “Vir Jesus”? Nou nie 

eintlik so dat iemand dit sou agter-

kom nie.   “What happens next?” 

Die “Wyse Manne kom van ver” en 

in verwondering en aanbidding 

bring hulle pragtige aardse ge-

skenke. “Waar is Hy wat gebore is 

as die Koning van die Jode?”  Ja, 

werklik, waar is Hy? In ons huise, 

saam met die flitsende liggies, 

kersboom, kersversierings en 

feestelikhede? Of is Hy nog steeds 

in die stal? En watter gepaste 

aardse geskenke bring aardse 

mense aan ‘n Hemelse Koning? 

Goud? In die hemel is die strate 
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van goud, mense loop daarop. 

Wierook? In die tempel was dit 

noodsaaklik om die reuk van al die 

saamgedromde geswete lywe en 

vuil voete, wat ver geloop het, te 

verberg en die heiligheid van die 

tempel daarmee te verhoog. 

In Openbaring 6 sien ons die ge-

bede van die gelowiges is die aan-

gename geur in die hemel.   

Mirre? “Wie in my glo sal lewe al 

het hy gesterwe” 

 Dawid skryf in Psalm 50: ”Al die 

diere in die bos is Myne, al die wild 

op ‘n duisend berge. Ek sou jou 

nie vra as Ek honger sou kry nie 

want die aarde en alles wat daarop 

is, behoort aan My.” Maar in Psalm 

51 v 19 skryf Dawid :”Die offer wat 

U wil hê, o God, is veroot-

moediging.” Jesus self sê: “As Ek, 

wat julle Here en julle Leermeester 

is, dan julle voete gewas het, be-

hoort julle ook mekaar se voete te 

was.” As julle mekaar liefhet, sal 

almal weet dat julle My dissipels 

is.” Joh 15 v 10:  “Julle moet in My 

liefde bly. As julle My opdragte uit-

voer, sal julle in My liefde bly.”  Joh 

13 v 34: ”Ek gee julle ‘n nuwe ge-

bod, julle moet mekaar liefhê.” Jak 

3 v 11: ”’n Fontein laat tog nie uit 

dieselfde oog vars en brak water 

opborrel nie.” St Francis van Assisi 

het gesê: ”Do senseless deeds of 

kindness and unpremeditated acts 

of love.” Paulus skryf (Gal 6 v 10): 

“Solank ons die geleentheid het, 

moet ons aan almal goed doen.” 

Matt 25 v 40 : ”Dit verseker Ek 

julle, vir sover julle dit aan een van 

die geringstes gedoen het, het julle 

dit ook aan My gedoen.”  

En hoekom is hierdie Kindjie ge-

bore?  Sodat egte Jode, wat die 

koms van die Messias verwag het, 

Hom kon verbrysel en aan ‘n 

kruishout vasspyker totdat Hy 

dood is. Sodat Hy vir ons ge-

skenke kon bring, soos die ewige 

lewe (Joh 3 v 16). “Dit is vir julle 

voordelig dat Ek weggaan, want ek 

sal vir julle die Trooster stuur, en 

Hy sal julle in die volle waarheid 

lei”. Joh 14 v 1 tot 4: “In My Vader 

se huis is baie wonings. Ek gaan 

om vir julle ‘n plek voor te te berei. 

En as Ek gegaan het, kom Ek 

weer om julle te kom haal, sodat 

waar Ek is, julle ook mag wees.”   

O Here, mag dit my strewe wees 

om hierdie hele jaar vir U ge-

skenke aan te dra. 

Andy Malan.  

LEWENSLES 

Jare gelede, as jongmense, het ek 

en my man in die Vrystaat gewoon 

en was deel van ‘n gemeente wat 

vir my geloofslewe baie beteken 

het. In ons gemeente was ‘n man 

met die naam Koos. Hy was ‘n 

baie lelike man. Hy het ‘n boggel-

rug gehad, uitpeuloë, sy tande was 

lelik en geel, hy het stokkieshare 

hare gehad en sy vel het merke 

gehad van ‘n puisiebesmette 

tienervel. Maar Koos het ‘n won-

derlike verhouding met die Here 

gehad en sy lewe het daarvan 

getuig. Koos was altyd gelukkig en 

vriendelik, hy was altyd opgeruimd 

en het gelag, hy was vergenoegd 

met sy omstandighede. Koos het 

in die gemeente voluit geleef. 

Koos het altyd ander mense ge-

help, in die gemeente sowel as 

buite die gemeente en dit het on-

gelowiges ingesluit. 

Ek en my man het ‘n vriendekring 

gehad wat baie dikwels saam 

geëet het. Op ‘n stadium trek daar 

nuwe jongmense in die gemeente 

in en na ‘n paar maande nooi ons 

hulle om saam met die vriende-

kring ‘n vleisie te braai. Gedurende 

die kuier gesels ons ook oor die 

gemeente en die nuwe dame wil 

vir ons iets van Koos vra. Sy 

probeer baie beleefd verduidelik 

van wie sy praat, want sy ken nie 

Koos se naam nie, maar ons kan 

nie agterkom van wie sy praat nie. 

Op ‘n stadium, uit moedeloosheid, 

sê sy: “Man, dit is daai lelike ou.” 

Ons verstaan nog steeds nie van 

wie sy praat nie en na nog ver-

duidelikings kom ons agter sy 

praat van Koos. En ek onthou so 

goed, een van die ander vrien-

dinne sê vir haar: “Haai, is Koos vir 

jou lelik?” 

U sien, ons wat Koos geken het vir 

hoe mooi hy gelewe het, kon nie 

meer sy uiterlike lelik raaksien nie. 

Koos se liefde vir die Here en sy 

mooi uitleef daarvan het só oor-

heers dat dit sy “lelik” heeltemal 

weggevat het. 

Is dit nie waaroor dit moet gaan 

nie? Moet ons lewens en dit wat 

en wie ons is nie die belangrikste 

wees nie? Moet wie ons is nie 

belangriker wees as hoe ons lyk 

nie? Koos was so “mooi” dat hy 

nie meer lelik kon lyk nie. 

Ek wens dikwels ek was so mooi 

soos Koos! 

Anonieme lidmaat.  

 

Pak ‘n tas vir 2015 met.. 

Die geloof van Abraham, 

Die getrouheid van Rut, 

Die geduld van Job, 

Die wysheid van Salomo, 

Die deursettingsvermoë van Paulus, 

Die nederigheid van Maria en  

Die liefde van Jesus 

 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/luggage-16535537
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KERSFEES 

Kersfees vol geskenke en plesier 

Jesus vir my gekom 

Toe U in moederskoot gevorm 
word 

Het U reeds U dood gesien 

Geweet U het die mensdom kom 
seën? 

 

U gekom vir my na hierdie aarde 

Kom regmaak Adam en Eva se 
skade 

Kom red almal wat U aanneem 

Kom liefde uitdeel aan almal on-
verdiend 

 

Ewiglik het U aan ons gedink 

U oor die mensdom gehuil 

Toe die ondenkbare, die vreemde 

U eie Seun vir my vrede 

 

Dankie Heer vir U genade, vir U 
liefde 

Dankie vir die skepping vir my ge-
skep 

Dankie vir die redding wat U my 
bied 

 

Heer Ek sien vandag U wonderlike 
werk 

Die skepping wat U gemaak het as 
n ope kerk 

Die wonderlike dinge wat ons 
mense ontdek 

Het U lankal beskik 

Anonieme lidmaat 

 

 

 

 

 

S E N D I N G N U U S 

Ingestuur deur Betsie de Wet 

Lilydale gehou en die opkoms was 
goed, veral die jongmense het baie 
gekom. Die ouer mense kom nie 
graag kerk toe nie, want daar is te 
veel geraas (dromme ens). Ons het 
met David gesels en daar is besluit 
om aparte dienste vir die jonges en 
die volwassenes te hou. Ons het 
self gesien dat die kerk vol word 
met die jongmense. Dankie aan 
Mma Cox – sy het hard gewerk om 
alles reg te kry en ons het nooit 
honger gely nie. Ook aan mnr SW 
vir die vervoer, en aan almal wat 
geld gegee het om die veldtogte 
moontlik te maak.” Dit is Samuel se 
verslag in ‘n neutedop 

NELLMAPIUS: Die veldtog te Nell-
mapius het nie so goed afgeskop 
nie. Water en elektrisiteit was ‘n 
groot probleem maar ons het vinnig 
‘n plan gemaak. Stoele is gehuur, 
water is aangery en SW het ‘n 
kragopwekker tot ons beskikking 
gestel. Baie dankie aan Groenkloof 
gemeente vir hul groot bydrae van 
voedsel vir die span. Dit word opreg 
waardeer. Dankie aan ds Louis 
Thobela wat op 80+jarige ouderdom 
so laat in die aand vir ons gewag 
het om die span vanaf Lilydale te 
bring. Dit gaan nie ongesiens verby 
nie. 

Oral in Nellmapius sien jy net tente 
staan. Grotes en kleintjies maar 
een en almal baie vuil en ook nie 
altyd baie netjies opgeslaan nie.  
Die VGK se tent word op ‘n koppie 
opgeslaan, helderblou en wit, 
skoon gewas. Die pale staan soos 
die presidentswag – in gelid. Maar 
o wee! Toe kom die wind. Al wat 
ons kan doen, is om te bid dat die 
Vader sy hand oor die span en die 
tent sal hou. Ek en SW ry Nell-
mapius binne. Hoe verder ons ry 
hoe groter rek my oë en hoe stiller 
word my mond. Oral lê die tente 
om, baie het geskeur, ander het 
weggewaai. Wat gaan ek op die 
bult kry? Maar weer eens besef ons 
hoe groot is die genade van die 
Here. Bo op die bult staan die VGK 
se tent – ongeskonde! Een kant-
paal en een middelpaal is gebuig 
en die span is ook veilig.  Gelukkig 
is daar nog ‘n paal beskikbaar, ‘n 
bietjie kort maar dit word sommer 

1.  VGK – SUIDER-AFRIKA 

‘n DANKIE-Sê BRIEF 

SOMERSET: Op 28 September 
was daar nie ‘n enkele leë stoel in 
die tent nie. David Khosa se 
kleiner tent word aangelas en gou-
gou is daar ook nie plek vir ‘n muis 
nie. ‘n Groter tent word dringend 
benodig. Van heinde en ver kom 
hulle te voet om die diens by te 
woon. Die meeste mense daar is 
maar arm en kan nie vervoer be-
kostig nie.  

BELFAST: “Baie dankie dat u aan 
ons gedink het. Die span het ons 
baie gehelp. Dit was die eerste 
maal dat die gemeente kan besef 
hoe lyk ‘n mens se hart wat in 
donker bly. Hulle het dit geniet.  
Deur huisbesoek te doen, het hulle 
mense gekry wat deur die duiwel 
van die Here afgedwaal het, en in 
die duisternis bly. Mense wat nie 
die waarheid ken nie. Aanddienste 
word deur baie min lidmate byge-
woon. Die meeste kom laat van die 
werk af. In die algemeen was dit 
lekker om saam met hulle weer te 
kon werk. Ons het saam die By-
belstudies geniet. Mag Sy seën op 
u rus tot Sy wederkoms”, soos ver-
woord deur ds Joseph Sekgogoba. 

“Ons het elke oggend Bybelstudie 
saam met ds Sekgogoba gehou.  
Ons het dit baie geniet. Dit was vir 
ons ‘n belewenis. Ons het van 
10:00 huisbesoek gaan doen.  Ons 
het 29 huise besoek en lidmate 
aangespoor om die dienste by te 
woon. Ons het elke aand dienste 
gehou. Die bywoning was swak, 
maar ons het aangehou.  Ons het 
elke namiddag kinder-dienste ge-
hou en Donderdae het Thembi en 
Juffrou M S Sekgogoba dienste vir 
dames gehou. Dit was vir ons aan-
genaam om weer eens met ds 
Sekgogoba te werk. Ons het dit 
geniet. Hy het ons geestelike op-
voeding gegee. Mag die Here se 
seën op elke deelnemer rus tot sy 
wederkoms”, soos verwoord deur 
Samuel Rambau. 

LILYDALE: “Ons het veldtog by 
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gou-gou op ‘n klip staangemaak 
en die tent se dak word weer net-
jies reguit getrek.   

Woensdagaand kom wys Johan 
van Kwena in Northam die “Jesus 
Film” en word daar lekker koffie en 
koeldrank aan almal gegee. 

DIE TENT SAK! Na twee maande 
van harde werk, moeë arms en 
bene sak die tent se dak te Nell-
mapius. Die ou duiwel het sy bes 
probeer om klippe in ons pad te 
rol, maar ons het as ‘n span hulle 
net eenvoudig uit die pad gerol of 
oor hulle geklouter om Samuel, 
Esau en Thembi in staat te stel om 
die Woord ongesteurd te verkon-
dig. Wat ‘n voorreg was dit nie ge-
wees nie. Baie, baie dankie aan al-
mal vir u voorbidding, meelewing, 
skenkings en woorde van be-
moediging as die probleme letterlik 
soos die tien plae op ons gereën 
het. Ook aan Robert en Sina Ma-
hlangu wat jare by Evangelisasie 
betrokke was, wat fluks gehelp het 
om die wiele te Nellmapius ge-olie 
te hou. Hulle was twee regte staat-
makers. 

GA-RANKUWA:  My ou beste het 
vandag weer ‘n vrag goed by die 
kleuterskool in Ga-Rankuwa gaan 
aflaai en ook sommer aandag ge-
skenk aan ‘n paar stukkende goed. 
Margaret was baie bly en vra dat 
ons hulle dank aan almal moet 
oordra omdat die kleuters aldaar 
nie vergeet word nie. 

Groete met ‘n dankbare hart!                    

Marinda Cox. 
Bron:  Evangelienuus – Oktober 2014; Adres: Marinda Cox, 
Posbus 7218, Pretoria 0001; Telefoonnommer:  012 259 
0152; Selnommer: 082 574 1340; E-pos: marin-
dacox@mweb.co.za; Bankbesonderhede:   ABSA;  Reken-

ingnommer:  0690 750 252; Takkode: 632005 

 

2.  FRANSE  SENDING :   KIN-

DEREVANGELISASIE 

Liewe vriend(in), 

Dankie dat jy bid en deelneem aan 

die Franse Sending. 

Hy is vir ons belangrik en kosbaar. 

So ŉ bietjie vars nuus: God doen 

VER BO dit wat ons sou kon vra ! 

Hy is almagtig en getrou. 

 Tydens ons onlangse Kinder-

evangelisasie werkersbyeenkoms 

was die Beheerraad oorweldig met 

die aansoeke van nuwe werkers. 

12 Mense is in die proses om in 

die “onbereikte” streke te vestig. 

Dit is asof hulle uit die hemel uit 

val – elkeen kan permanensie bied 

vir honderde buitekerklike kinders 

wat die evangelie jaarliks hoor.  

 Loof die Here vir heelwat 

buitekerklike kinders wat die 

afgelope maande tot bekering 

gekom het. 

 Dank die Here wat werkers na 

Sy oes stuur en bid asseblief 

vir nog 28 werkers in die 

streke en vir nog 34 werkers 

vir die internet evangelisasie 

bediening. 

OP DIE SPORE VAN DIE 

FRANSE HUGENOTE GEBEDS-

UITREIK  

Ds Stephan Weyers van Nigel-Oos 

het weer  ‘n wonderlike uitreik-

groep gelei. Duisende mense kon 

die evangelie hoor in baie dorpe 

en op plase in die pragtige 

natuurskone CREUSE – Limousin 

streek. Daar was ŉ noue 

ontkoming. ‘n Vyandiggesinde 

plaasboer teen die evangelie het 

feitlik met sy reuse trekker oor 2 

uitreikers gery. Maar God het ons 

enduit beskerm. 

 ŉ Hoogtepunt van dié gebeds-
uitreik was om Nagmaal te gebruik 
in die grot waar Johannes Calvyn 
die 1e Gereformeerde  Nagmaal 
ingestel het tydens die Refor-
masie. Saam kon ons sing "Jesus 
is BO alles die HEER. Loof Hom 
Christus die Heer". Jesus bou 
steeds Sy koninkryk en is op die 
troon in ons deurmekaar tyd. Daar 
sal, DV, weer volgende jaar ŉ 
soortgelyke uitreik in September 
wees. Sê indien jy belangstel. 

 Spesiale Gebedsversoek: Ons 
meisiekind, Hélène-Laure (24 jr) is 
gediagnoseer met RCH, 'n inge-
wandsiekte (kiem) wat veroorsaak 

het dat sy konstant bloed verloor 
het. Die bloeding is nou gestop, 
maar dit blyk dat haar hart ook 
aangetas kan wees. Bid asb vir 
wysheid vir die medici en vir 
genesing.  
Seënbede vir elkeen van julle.       
Johan en Rita BLOEMHOF 

Bron:  ’n E-pos van ds. Johan en Rita Bloemhof ontvang op 8 
November 2014. Adres ivm nuusbriewe: Franse Sending, 
NGK Nigel-Oos, Posbus 619, Nigel 1490 (ds Weyers); Adres 
waarheen tjekbydraes gestuur kan word: CEF SA, Posbus 
3139, Somerset-Wes 7129; e-posadres: bloemhof@free.fr, 
Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Child Evangelism Fel-
lowship, FNB, Rekeningnr: 53 800 042 847, Takkode: 200 
912,Verwysing: Meld "vir ds J Bloemhof nr 30". 

3.  GEOPENDE  DEURE 

U  ONDERSTEUNING  VER-
STERK  'DIE  WAT  OORBLY'  IN 

NOORD-KOREA 

Buiten dat Chun gebore en getoë 
is onder ’n militêre diktatorskap 
wat haar verraai het, was sy ook 
vasgevang in ’n huwelik met ’n eg-
genoot wat haar gereeld geslaan 
het en drank misbruik het. "Ek het 
soos die kotchebi's, straatkinders, 
geleef," het Chun gesê. "Ek wou 
nie by die huis wees nie. Ek het 
verskeie kere probeer om te vlug 
na China; ongelukkig is ek elke 
keer gearresteer en teruggestuur 
na my eie land toe." 

In ’n  klein, oorbevolkte en vuil 
tronksel in Noord-Korea het sy on-
wetend die liefde van Christus vir 
die eerste keer ervaar.  Een van 
die medegevangenes het goed-
heid aan haar bewys en saam met 
haar gebid nadat sy swaar gestraf 
is vir haar oortreding. Chun is later 
na ’n ander sel oorgeplaas en het 
daardie vrou nooit weer gesien 
nie. 

Na haar vrylating het Chun terug-
gekeer na haar man en het sy 
swanger geraak, maar sy aan-
houdende beledigende gedrag het 
haar oplaas weer na die strate toe 
gedryf. Die lewe op straat het 
ondraaglik geraak... Saam met 
haar toe tweejarige dogter en drie 
ander hawelose ma's en hul 
kinders, het hulle een laaste keer 
probeer vlug na China. 

Hulle het die gevriesde rivier na 
China oorgesteek en hul daar vas-
geloop in die Chinese polisie. "Die 
offisiere het oproepe begin maak, 
maar ons nie gearresteer nie. In 

mailto:marindacox@mweb.co.za
mailto:marindacox@mweb.co.za
mailto:bloemhof@free.fr
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plaas daarvan het hulle twee 
plaaslike taxi's gebel. Een taxi was 
vir die kinders en die ander een vir 
ons. Die taxi met die kinders het 
om ’n draai gery en ek het nooit 
weer my dogter gesien nie," vertel 
Chun verder. 

Die dames self is ook verkoop aan 
mensehandelaars. "Al die mense 
van die dorpie het na ons kom kyk. 
Ons is opgeveil soos ’n trop 
beeste. Ek het nog nooit so 
verneder gevoel nie. Ek is vir 
minder as ’n duisend dollar 
(ongeveer R10 700) gekoop deur 
’n Chinese man en sy pa. Hulle het 
my daagliks mishandel en verkrag, 
totdat ek deur ’n gat in die buite-
toilet gekruip het en van hulle 
plaas af gevlug het. 

Genadiglik het Chun hierdie keer 
Christene raakgeloop. Hulle het 
haar mooi versorg en gehelp om 
by die Suid-Koreaanse ambas-
sade uit te kom. Hulle het ook die 
evangelie met haar gedeel. Nes 
ander vlugtelinge wat van China 
na Suid-Korea vlug, het Chun en 
’n paar ander vlugtelinge na Mon-
golië begin stap. Daar is hulle 
gearresteer en na ’n vlugte-
lingskamp geneem deur die 
polisie. 

Dit was juis in hierdie vlugte-
lingskamp waar sy die waarheid 
aangaande die evangelie, wat sy 
voorheen ervaar en van gehoor 
het, ontdek het. Sy het ook later by 
’n groep gelowiges aangesluit wat 
gereeld byeengekom het in die 
kamp. Na ’n verloop van tyd het 
die Mongoolse owerhede besluit 
wie op die volgende vliegtuig na 
Suid-Korea kon klim en sy is 
verkies! 

"Ek is daarvan oortuig dat ek 
eendag weer my dogter gaan 
sien," sê Chun. "In hierdie lewe of 
in die volgende. Sy is nou 11 jaar 
oud. Ten spyte van al my swaarkry, 
het ek die Here lief met my hele 
hart." 

Talle Noord-Koreane kan hulself 
vereenselwig met Chun se storie. 
Diktatorskap. Hongersnood. Mis-
handeling. Gevangenskap. Maar 
ook geloof. Bid saam met ons dat 

die Here Sy kinders sal verlos, vir 
hoop en moed om in elke gelowige 
se hart op te staan en dat hierdie 
gevaarlike land met Sy liefde deur-
drenk sal word. 

Te danke aan vriende soos u, kan 
Geopende Deure 'die wat oorbly, 
wat op die punt staan om te 
sterwe' (sien Openbaring 3:2) in 
Noord-Korea en China versterk. 
Met u ondersteuning kan ons die 
Christene daar wat swaarkry, help 
deur aan hul kos, medisyne, klere 
en ander noodlenigingsvoorraad te 
voorsien. Ons kan hul ook onder-
steun deur die verspreiding van 
Bybels, Christelike materiaal, 
asook deur radio-uitsendings en 
opleidingsmateriaal. Dankie vir u 
volgehoue geskenke en gebede! 

IRAKESE  CHRISTENE  GE-
SEëND  DEUR  U  VRY-

GEWIGHEID 

In teenstelling met die ten minste 
1,2 miljoen gelowiges in Irak in die 
90's, is die klein Irakese Kerk van-
dag regoor die land versprei en 
sommige soek skuiling in naburige 
lande en veg om oorlewing. 

Met die anti-christelike geweld 
deur Islamitiese ekstremiste, die 
toenemende Islamisering van die 
gemeenskap en die onlangse uit-
breiding van die Islamitiese Staat 
(ISIS of IS), word die Christen-
minderheid by al die besluit-
nemingsprosesse uitgesluit en 
word daar teen hul gediskrimineer 
deur die owerhede. Christene in 
Irak ontvang ook nie genoegsame 
beskerming vanaf die Irakese of 
Koerdiese regerings nie, ten spyte 
van hul stormagtige omstan-
dighede. 

Een Irakese gesin – pa, ma en  

vier klein kinders – het in Junie 
gevlug nadat twee huise in hul 
straat met bomme getref en aan 
die brand gesteek is tydens die 
skielike inval deur die Islamitiese 
Staat (ISIS of IS). Hulle het met 
slegs die klere aan hul lywe ge-
vlug. Meeste gesinne het na stede 
in die noorde van Irak gevlug; an-
der het in die buitewyke van Mo-
soel gebly by hul families of skui-
ling gaan soek in skole, geboue 

onder konstruksie en kam-
peerterreine. Met u ondersteuning 
is Geopende Deure in staat om ten 
minste 3 000 gesinne, soos hier-
die, met kos en noodleni-
gingsvoorraad te seën in same-
werking met plaaslike gemeentes 
en groepe. 

Kom ons roep saam met die 
Irakese kerk na die Here. Kom ons 
bid dat Hy kragtig sal ingryp in 
hierdie land, vir Sy vertroosting en 
raad om die talle gebroke lewens 
te herstel en dat die oorblywende 
kerk moedig in liefde sal wandel 
teenoor hul naastes – selfs al het 
daardie einste mense voorheen ’n 
onchristelike gesindheid jeens 
hulle gehad. 

IN  DIE  LOOPGRAAF 

Die Soedanese Minister van Gods-
dienstige Aangeleenhede, Shalil 
Abdullah, het aangekondig dat alle 
permitte rakende die bou van 
nuwe kerke in Soedan, gevries 
word. Die Minister het verduidelik 
dat hierdie besluit voortspruit uit 
die feit dat die Christengemeen-
skap in Soedan drasties gekrimp 
het na afloop van die resessie van 
Suid-Soedan en dat daar genoeg 
kerke is om aan die behoefte van 
Christene te voldoen. 

"Die regsituasie waarin Christene 
hulself in Soedan bevind, is kom-
merwekkend," sê ’n plaaslike kerk-
leier. "Alhoewel die grondwet ge-
lyke regte vir alle Soedanese 
waarborg, sonder onderskeid tus-
sen gelowe, word Christene 
beskou en behandel as tweede-
klas burgers. Lede in die bediening 
kan nie ’n nuwe paspoort bekom 
nie en wanneer hulle die land ver-
laat, is hulle nie seker of hulle ooit 
weer sal terugkeer nie," het hy aan 
die Fides-nuusagentskap gesê. 
Volgens hom is dit die gewone 
getroues, soos Meriam Ibrahim, 
wat die swaarste kry. 

Maar die kerk groei en meer kerke 
is nodig! Bid dat Sy kinders in die 
aangesig van sosiale uitsluiting en 
vyandigheid, die genade sal hê om 
voort te gaan om vir Christus te 
leef en dat nog meer mense in 
Soedan tot bekering sal kom. 
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Bron:  Geopende Deure se nuusbrief 
"FRONTLINIE Geloof" – Oktober 2014; Adres: 
Posbus 1771, Cresta, 2118; 
Telefoonnommer: 011 888 9341; E-pos: 
southafrica@od.org: Web: 
www.opendoors.org.za, Bankbesonderhede: 
Geopende Deure – Open Doors, ABSA, 
Rekeningnommer: 160 340 568; Takkode: 
632005. 

 

 VIER OPROEPE TOT ‘N NUWE 

LEWE DEUR GOD (1) 

Die hele boek 1 Petrus word 

hierdeur betrek. 

Oproep A. Om alle hoop op die 

genade te vestig en om te sorg 

dat die lewenswandel heilig is. 

1 Petrus 1:13 Wanneer jy as 

gevolg van swaarkry moede-

loos word, moet jy twee dinge 

doen: jy moet verstandelik 

wakker en nugter wees, en jy 

moet vashou aan GOD se be-

loftes. Soos ‘n bergklimmer 

homself ophys aan sy anker-

tou, so moet jy as gelowige 

jou vashouplek vind in die be-

loftes van GOD wat met die 

terugkeer van Jesus Christus 

volledig werklikheid gaan 

word. 

1 Petrus 1:14 – 16 Hier word uit-

gespel hoe iemand wat sy 

hoop volkome op die genade 

vestig, sy lewe elke dag moet 

inrig. Aangesien jy ‘n kind van 

GOD geword het, kan jy nie 

maar jou natuurlike geaard-

heid vrye teuls gee nie. Jy 

kan nie maar net doen waar-

voor jy lus het nie. Jou lewe 

moet wys dat jy ‘n kind van 

GOD is en dat jy daarom wil 

leef soos jou Vader in die he-

mel dit wil hê. GOD stel nou 

vir jou die standaard, nie 

meer bloot jou gewete of son-

dige natuur nie. God is heilig 

en dit is waartoe ons op-

geroep word; ons moet ons 

hele lewenswandel instel op 

God se heiligheid. Met ander 

woorde, dit kom daarop neer 

dat ons as gelowiges met 

alles wat ons is, het, sê en 

doen  in diens van God staan. 

1 Petrus 1:17 – 21 Destyds is 

goud en silwer gebruik om ‘n 

slaaf los te koop, sodat hy vry 

kan wees. God het ons ook 

losgekoop. Ons is vrygemaak 

van verslawing aan ons eie 

sondige natuur om in God se 

diens te staan. Hy het egter 

die duurste prys betaal, dit 

het die lewe van sy Seun ge-

kos. Die enigste manier 

waarop ons bevry kon word is 

deur die kruisiging van Jesus. 

In swaar tye moet ons altyd 

die twee verse van 1 Petrus 

1:19 – 20 lees om ons te her-

inner hoe lief God ons het. 

Onthou ons is van die begin 

af al deel van God se verloss-

ingsplan. Die feit dat God vir 

Christus uit die dood opge-

wek het, maak dat ons God 

ten volle kan vertrou, want die 

versekering is daar dat ons 

gaan deel aan die heerlikheid 

van Christus by Sy weder-

koms. 

1 Petrus 1:22 – 25 Met hierdie 

verse word geïllustreer hoe 

ons moet optree teenoor ons 

medemens, as jou gedrag nie 

bepaal word deur jou natuur-

like geaardheid nie. Met an-

der woorde, aangesien ons 

saam kinders van GOD is, 

moet ons mekaar liefhê. Ware 

liefde beteken dat ons nie net 

meer aan ons eie behoeftes 

dink nie, maar ook aan jou 

medemens. As mens eers die 

liefde van God ervaar het, wil 

jy die liefde met almal deel 

waarmee jy te doen kry. Die 

saad wat God gebruik het om 

nuwe lewe in jou te wek, is Sy 

onfeilbare Woord (die Bybel). 

Deur die Bybel leer ons God 

werklik ken en weet hoe Hy 

verlang dat ons moet leef. 

Oproep B. Persoonlike groei en 

saamgroei met medegelowiges. 

1 Petrus 2:1 – 3 Ons word opge-

roep as weergeborenes tot 

persoonlike groei en tot 

saamgroei met medege-

lowiges. Wanneer ‘n mens 

bewus word van jou weder-

geboorte is jy nog ‘n gees-

telike babatjie. Soos wat ‘n 

babatjie nie sal groei as hy 

nie melk kry nie so sal ons as 

geestelike babatjie nie groei 

as ons nie geestelike kos kry 

nie. Die geestelike kos kry 

ons in die Bybel, preke, hulp 

aan mense en deur met 

medegelowiges te kommuni-

keer. As jy dit nie regkry om 

op te hou met kwaaddoen, 

bedrog, huigelary, jaloesie en 

kwaadpratery nie, besef dat jy 

des te meer suiwer geestelike 

melk moet inkry. So groei ons 

tot geloofsvolwassenheid. 

Gebruik elke geleentheid om 

vertroud te raak met dit wat 

God in die Bybel vir ons 

openbaar. So sal jy groei er-

vaar en des te meer groter 

sekerheid kry oor jou salig-

heid. As jy eers geleer het 

wat jou behoeftes is en in 

Christus jou vervulling begin 

vind, sal jou geestelike aptyt 

al hoe groter word en sal jy al 

meer groei na die volmaakte 

volwassenheid van Christus. 

1 Petrus 2:4 – 10 In hierdie verse 

word die wedergeborene op-

geroep om sy plig tot saam-

groei met medegelowiges na 

te kom. In die vorige oproep 

mag die indruk geskep word 

dat die wedergeborene op sy 

eie kan bestaan, maar die 

beeld van die geestelike huis 

en jou plek as lewende steen, 

wys egter dat jy nie kan nie. 

Ons word self ‘n lewende 

steen as ons na die Here toe 

kom. Jy mag vind dat die 

mailto:southafrica@od.org
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mense jou gaan teenstaan 

omdat jy die dinge van die 

wêreld prysgegee het. Moe-

nie dat dit jou afskrik nie, 

want as jy jou laat opbou met 

ander gelowige stene, sal jy 

nie in godsdienstige individu-

alisme verval nie. Jou 

vriendekring gaan verander 

van wêreldse vriende na 

godsdienstige vriende. God 

wil ons gebruik om as mede-

gelowiges saam, vir Hom ‘n 

aanwins vir Sy koninkryk te 

wees.  

Saamgstel deur Steve Otto aan 

alle medegelowiges en nie-

gelowiges. Indien jy behoefte het 

aan gesels, skakel of kontak my 

asseblief. 

082-922-1903 - (012)664-6969 - 

oupasteve@gmail.com 

(Deel 2 verskyn in die volgende 

uitgawe van Die Kandelaar) 

BESIGE VAKANSIETYD 

Hoewel dit gewoonlik na die ek-

samentyd stil word in Centurion en 

die stad in die vakansietyd leeg-

loop, het daar heelwat in die ge-

meente gebeur aan die einde van 

die jaar. 

Op 30 November is ‘n kers-

sangdiens gehou waartydens die 

solis, Wim Verhagen, ons vergas 

het met pragtige gewyde liedere. 

Op 7 Desember is nog ‘n kers-

sangdiens gehou  ̶  op ds Gideon 

se verjaarsdag  ̶  waartydens ons 

vergas is met sang van die bariton, 

Niek Meerkotter, en vioolspel van 

Liezl Smith en haar dogter, Mila. 

Iets besonders was dat hulle bege-

lei is deur Mila se ouma, Marina 

Mentz. En na die diens is ons ge-

trakteer op vrugteslaai en roomys 

deur ds Petro du Toit ter viering 

van haar man se verjaarsdag. 

Op 28 Desember is Nico Janse 

van Rensburg (seun van Klaas en 

Annatjie) en sy vrou, Antonia, se 

baba gedoop. Haar naam is Nika. 

Hartlik geluk aan hulle en aan die 

grootouers. 

Op 28 Desember was daar nog ‘n 

groot geleentheid: vier nuwe lid-

mate het belydenis van geloof af-

gelê, nl Janri Horn, Ruan en Juan 

du Randt en Andene Smart. Ons 

verwelkom hulle graag in die ge-

meente en wens hulle ouers van 

harte geluk. 

Daar is vanjaar ook weer ‘n diens 

op 16 Desember, Versoenings-

dag, gehou. Andy Malan het op-

getree en gepraat oor die slag van 

Bloedrivier. 

 

  

 

mailto:oupasteve@gmail.com
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HELP DIT OM TE BID? 
 
“Help dit om te bid?” Hierdie vraag 
is deesdae so gewild dat dit dalk ’n 
vroeë gunsteling vir 2015 se vraag 
van die jaar moet wees. Wel, help 
dit? Miskien moet ons nou ’n ander 
roete aandurf, want nie alle vrae is 
noodwendig die regte vrae, of selfs 
goeie vrae nie. Vat maar die vol-
gende ene: “Help dit om motor te 
bestuur, want daar so baie onge-
lukke?” Of hierdie een: “Help dit 
om vriende te hê, want daar is so 
baie vals vriende?” Ons vrae kort 
byna altyd ’n goeie vergrootglas! 
 
’n Beter roete tot daardie “help dit 
om te bid” vraag, is om nie oor-
haastige antwoorde in plek te hê 
nie, maar om die vraagstellers met 
’n paar vars vrae te dien. Ek praat 
van vrae soos: “Wat is jou verwag-
tings van God en van gebed?” 
“Sien jy God as die Een wat altyd 
moet regstaan met ’n antwoord 
wanneer jy Hom vra, en presies 
ook soos wat jy voorskryf?” Ook 
sou ek wou weet of die vraag-
stellers besig is om God regtig met 
eerlike en opregte oorgawe te 
dien. 
 
God Self waarborg antwoorde op 
gebed, maar dan vir diegene wat 
in Christus bly, soos wat Jesus in 
Johannes 15:7 sê. Hy sê met 
name dat as ons in Hom bly soos 
die takkies van ’n wingerdstok en 
getrou doen wat Hy vir ons sê, dan 
kan ons vra net wat ons nodig het 
om getrou aan Hom te bly, en ons 
sal dit ontvang. Met ander woorde, 
dit gaan nie oor ons nie, maar oor 
God. Verhoorde gebede is gebede 
wat God se eer voorop stel en 
Hom werklik wil verheerlik!   
 
Jakobus 4:1-3 herinner ons dat on-
verhoorde gebede die resultaat is 
van biddeloosheid, selfsug en 
gierigheid. Ons moet bid, MAAR 
ons moet reg bid. Ons gebede 
moet God se eer voorop stel. An-
ders is ons maar net godsdienstige 
verbruikers (misbruikers?) van 
God se genade. Vanuit hierdie By-
belse raamwerk kan en moet ons 
die vraag beantwoord: “Help dit 

om te bid?” Ja, want God is die 
Hoorder van gebed, soos wat 
Psalm 63 sê! 
 

Stephan Joubert 

E-kerk nuusbrief Januarie 2015 

HOOR DIE WOORD 

Die Bybelgenootskap se nuwe By-

bel-luisterprogram is eerstens 

daarop gemik om die volledige By-

bel in al elf ons amptelike tale 

beskikbaar te stel aan almal wat 

na die Bybel wil luister, aan onge-

letterdes, blindes, sowel as aan ‘n 

postgeletterde samelewing waar 

mense nie meer lees nie. 

Vir die luisterprogram word die By-

bel beskikbaar gestel op die Audi-

bible, ‘n sakgrootte luister-

apparaat wat ontwikkel is om op 

enige plek gebruik te word. Dit is 

toegerus met herlaaibare batterye 

wat deur óf ‘n 220 volt laaier, óf 

deur ‘n sonpaneel herlaai word. 

Die program is uiters geskik vir 

groepe om saam na die Bybel te 

luister en dit te bespreek. Luister-

groepe kan byvoorbeeld by kerke, 

ouetehuise, skole, fabrieke, ge-

vangenisse en in informele neder-

settings gevorm word. 

Die Audibible is egter ook geskik 

vir individue om op hulle eie na die 

Bybel te luister. Iemand wat reeds 

getuig van wat die Audibible vir 

haar beteken, is 88-jarige tannie 

Bessie van Rooyen. Haar sig het 

sodanig verswak dat sy nie meer 

haar Bybel kan lees nie. “Die Audi-

bible help my nou om te luister na 

die Bybel en omdat ek so lief vir 

die Woord van die Here is, is dit vir 

my ‘n groot seëning.” Sy neem 

groot sorg om toe te sien dat die 

herlaaibare batterye gereeld gelaai 

word sodat sy kan luister. 

Die Saaier, Somer 2014 

OMGEE-VROUE 
Ons wil graag van hierdie geleen-
theid gebruik maak om almal te 
bedank wat so ruim bygedra het 
vir die geskenke wat ons op 
KERSDAG by Rusoord uitgedeel 
het. Ons het 80 pakkies opgemaak 
met ’n paar eenvoudige beno-
digdhede, bv. waslap, seep, tande-
pasta, handeroom, koekies, lek-
kers en ‘lipice’. By elke pakkie was 
daar ook ‘n mooi Bybelteks aange-
heg. 
 
Dit was voorwaar ‘n vreugde vir 
ons om die geskenke voor te berei 
en te neem. Almal was regtig baie 
dankbaar vir die klein gebaar. Ons 
hoop dat ons met ons poging iets 
van die Groot Gewer se gesind-
heid (wat Jesus self aan ons ge-
gee het) aan die mense van Rus-
oord oorgedra het. 
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OMGEE-VROUE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEF EN LEED  

 ‘n Lang tyd het verloop sedert die laaste uitgawe van 

Die Kandelaar einde November 2014. Daarom mag 

sommige name vergete wees. Ons wil graag vir die 

volgende mense  voorbidding vra:- 

Ds Kobus Keyter toon geringe beterskap, maar ons 

moenie ophou bid vir hom en sy vrou, Ains, nie. 

Louise en Jurie Human het steeds nog ons voorbid-

ding nodig. 

Pieter Baard is weer tuis. Bid vir hom en Magda met 

die uitdaging wat Alzheimer se siekte aan hulle stel. 

Jock Allison is positief oor die vordering wat hy maak. 

Longkanker is by Daantjie Roux gediagnoseer en hy 

het nou nog meer ons voorbidding nodig. 

Anette Kruger is baie beter. Dank die Here daarvoor. 

Dawina Zaayman het ‘n bloedklont in die been na al 

haar gesondheidsprobleme. Bid steeds vir haar. 

Oom Gert Rall het redelik goed herstel, maar daar is 

nog ‘n wond aan die been wat sukkel om te genees. 

Andriethe vd Berg is opgeneem in die sorgsentrum 

van Protea Oord en so ook tannie Tokkie Smal. 

Tannie Kleintjie de Villiers het beroerte gehad en ook 

‘n pasaangeër ontvang. Sy is weer tuis en herstel 

goed. 

Sylvia van Deventer herstel goed na haar sinusopera-

sie. 

Rienie du Plessis was in die hospitaal nadat sy haar 

arm gebreek het. Sy is weer terug in Rusoord. 

Tannie Mara Potgieter se hand is geopereer. Sy is 

reeds ontslaan en sterk goed aan. 

Connie Schaefer het ‘n hartomleiding gehad. Sy is 

weer tuis maar bly nog moeg. Bid dat haar kragte sal 

terugkeer. 

Isabel Maartens se vader is opgeneem in die sorgsen-

trum by Heuweloord. 

Brian Botha, vroeër van ons gemeente, is oorlede. Bid 

vir sy naasbestaandes. 

Jeanette Kalp was in die hospitaal met nierversaking 

maar is weer tuis. Bid steeds vir haar en hul gesin. 

Elsie Calitz is met kanker gediagnoseer. Sy is weer 

tuis na hospitalisasie en begin binnekort met kanker-

behandeling. 

Bid asb steeds vir Petro Hanekom. 

Pat Martens se dogter, Karen, het komplikasies na ‘n 

hartklep-vervanging. Bid asb vir hulle. 

Sakkie Jacobs is oorlede en begrawe op 8 Januarie. 

Bid asb vir Helena en die res van die familie. 

David Francis is oorlede op 19 Jan en begrawe op 23 

Jan. Bid asb vir Louise en die res van die familie. 

Daar was darem ook lief in die gemeente. Ons is bly 

saam met Anton en Julia Bekker wie se dogter, Lian, 

op 29 November getroud is met Chris Sachse. Ons 

verwelkom ook graag die nuwe huisouers van Huis 

Gideon, Martin en René Odendaal en hul dogter, 

Olive, in die gemeente. Mag julle gelukkig wees hier 

en vreugde vind in julle werk. 

Op Saterdag 7 Februarie om 9vm word die eer-
ste Omgee-Vroue Byeenkoms van 2015 in die 
kerksaal gehou. Erika Barnard van There4Minis-
tries Bedieninge  gaan vir ons meer vertel van 
hulle werk met die vervolgde kerk deur te fokus 
op die huidige situasie vir Christene in Egipte en 
Irak. Dit behoort baie insiggewend te wees om 
meer van hierdie onderwerp te hoor.  Almal (ook 
mans) word hartlik uitgenooi om hierdie aktuele 
bespreking by te woon.  

 

Op Sondag 22 Feb 2015 eet ons as gemeente 
weer saam om die Nagmaal van 15 Februarie te 
vier. Die Omgee-Vroue sal sorg vir mooi gedekte ta-
fels, koue vleis, ‘n broodjie en roomys.  Bring net ‘n 
slaai, bietjie nagereg, ‘n donasie, jou eie drinkgoed 
en eetgerei saam en kom geniet hierdie somer-ete 
saam met mense wat omgee vir mekaar. 
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ONS NUWE WEBBLAD: 

 WWW.OMGEEKERK.CO.ZA 

 

Wanneer laas het u ons webblad besoek? 

Was ek nou verras oor die nuwe webblad! 

 

Dit is werklik verbruikersvriendelik en daar verskyn daagliks nuwe insette. 

Daar is ’n bladsy: “Boodskap  vir die dag” en elke môre kan mens bietjie iets kry om aan te dink. 

Die Kandelaar gaan ook maandeliks daarop verskyn en is maklik om oop te maak  en te lees. 

Dieselfde met die Aankondiger. Dit sal elke Sondagoggend verskyn en as jy nie die kerk die betrokke Sondag 

kon bywoon nie, kan jy steeds die afkondigings op die webblad kry. 

Daar is ook ’n bladsy: “Bybelkennis.” Hier kry mens daagliks nuwe artikels wat jou ’n breër insig in die Bybel  

gee. Daar is ook op die bladsy ’n soekafdeling  en  ’n navraagafdeling waar jy  kan  vrae vra en dan word dit 

deur ’n Bybelkenner beantwoord. Ek het dit gebruik en was verras deur die antwoord. 

Besoek gerus ons webblad by www.omgeekerk.co.za 

 en laat weet my wat u daarvan dink. 

Kantoorgroete. 

Sue. 

 


