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Lydenstyd 2017

S

oms volg gemeentes in lydenstyd die tema van Jesus se kruiswoorde. In die vierde lydensweek
dink hulle dan na oor die vierde kruiswoord van Jesus: (Matt.27:46) “...My God, My God,
waarom het U My verlaat?”

Hierdie woorde tref jou diep as jy net ‘n paar maande gelede op Kersdag nagedink het oor
Matteus se herinnering aan Jesus wat Immanuel genoem word, “… Die naam beteken God by
ons.” (Matt.1:23) Jesus roep dus uit, “waarom het U my verlaat”, sodat ons kan weet “God is by
ons”. En later, met die uitstorting van die Heilige Gees, raak Hy “God IN ons”. Iemand anders sê die
hel is daardie plek waar God NIE is nie. Dit beteken dat Jesus op daardie stadium aan die kruis in der waarheid in die
diepste hel van godverlatenheid was. Daarom bely ons ook
dat Hy “ter helle neergedaal het”. Jesus se fisiese lyding
van sweepslae en ‘n doringkroon en spykers deur sy hande
en voete, was niks in vergelyking met Sy geestelike lyding
om van God, Sy Vader, verlate te voel nie. Ons kan nie eens
begin verstaan watter hel dit moes wees nie!
Dit is die paradoks van die evangelie. God is van God verlate sodat ons nooit van Hom verlate sal wees nie. Die lewende God sterf, sodat ons nie hoef te sterf nie. Jesus gee
vir ons ‘n sagte juk. (As ‘n trekos sou kon praat sou hy verduidelik dat ‘n juk nie eintlik sag kan wees nie.) Hy leer ons
dat reg en geregtigheid aan die een kant en liefde en vrede
aan die ander kant, inderdaad twee kante van dieselfde saak is en nie teenoor mekaar staan nie.
Hier, aan die kruis, demonstreer Jesus vir ons sy eie lering: draai die ander wang, kry jou vyande lief,
bid vir die wat jou te na kom – “Vader vergeef hulle” en “My God My God, waarom het U my verlaat?”
Mag ek en jy dit ook reg kry om die ander wang te draai, en mense lief te kry, en
vir hulle te bid wat ons te na kom. En mag ons nooit ooit van God verlate voel nie.
Want sien, aan die kruis kom bevestig Hy dat Hy ons inderdaad nooit sal verlaat nie!
Dit is ook die vreugde van die evangelie! Ek stem saam met pous Franciskus as hy
“Evangelii Gaudium“ (die vreugde van die evangelie). Dit is die beste manier om die
vandag te bereik. Nog ‘n paradoks, nie waar nie! Die “Evangelium autem Crucis”
gelie van die kruis) raak in ons hande “Evangelii Gaudium“ (die vreugde van die

klem lê op
wêreld van
(die evanevangelie).

Mag dit vir jou so wees!
- Dr. Botha van Aarde
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SUNWARDPARK GEMEENSKAPSKERK SIEN ‘N

GELEENTHEID DEUR MIDDEL VAN DIE UKUBA PROJEK
Op die foto hieronder is kinders van die Rebone Day Care besig om hulle voor te berei vir
‘n interskole kleurterskoolkompetisie. Deur middel van die UKUBA-projek is balle aan hulle
beskikbaar gestel sodat nog beter groot motoriese ontwikkeling kan geskied. Dieselfde aandag
word ook gegee by die Rubona Kleuterskool in die informele woongebied Hlomisa. Saam
met ‘n gebalanseerde aanvulling van die dieet van die kinders poog die Gemeenskapskerk
Sunwardpark om ‘n verskil te wees daarin dat ‘n bydrae gelewer word op die vlak van vroeë
kindontwikkeling met die oog op skoolgereedheid.

Vir meer inligting oor UKUBA, kontak Mona van Heerden by 011 975 8220 en by
Sunwardpark Gemeenskapskerk kan met ds. Ernst Zeelie by 082 377 9677 kontak gemaak
word.
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unward Park Gemeenskapkerk se Vrouebediening nooi jou graag na die reeks
werkswinkels vir Dames
Gesonde Seks Ladies Night saam met Timothy Kieswetter
Wat klink beter as dit? Bietjie alleen tyd, weg van die kinders,
weg van die huis, saam met jou vriendinne of skoonma, as sy
cool is.
Geniet ‘n humoristiese praatjie deur Timothy Kieswetter, dan
maak ons die vloer oop vir enige V&A’s wat julle mag hê.
Die Tema: Die Supervrou.
Nadat God die hemel en die aarde gemaak het, het Hy gesê dit
is goed. Nadat Hy al die diere van die veld en die voëls gemaak
het, het Hy gesê dit is goed. Nadat God ADAM gemaak het,
het Hy gesê dit is nie goed vir man om alleen te wees nie.
Toe skep God die vrou en sê, dit is sommer BAIE GOED.
Die vrou se superkrag lê in haar vermoë om iets wat “nie so
goed” te verander in iets wat sommer “baie goed” is.
Kom luister hoe Timothy Kieswetter vir jou praktiese advies
gee oor hoe om jou superkragte te gebruik in jou lewe en in
jou huwelik.
Koste: R75 per persoon per optrede

Hou solank jou dagboek oop op 18 April ook.
Kry jou kaartjies hier: https://itickets.co.za/events/377045
Uitstallers welkom - kontak Tanya 082 547 8868
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Konferensie oor
Skrifinterpretasie en
Skrifgesag
Beste kollegas
Ons nooi u graag uit na die konferensie oor Skrifinterpretasie en Skrifgesag wat aangebied word deur
die Noordelike Sinode in samewerking met Excelsus.
Hierdie konferensie vind plaas op 22 Maart 2017 by die NG Gemeente Lynnwood. (Sussexlaan 439,
PROGRAM
Lynnwood, Pretoria)
08:15 Registrasie

Die sprekers is Andries Kritzinger, 09:00 Verwelkoming
James Kirkpatrick en
09:15 Sessie 1
André van Niekerk.
Skrifinterpretasie, Skrifgesag en ‘n verantwoordelike hermeneutiek
Die kostes beloop R350 p/p.
Registrasie vanaf 08:15
10 VBO-punte word verdien!

Aanbieder: dr James Kirkpatrick met tyd vir bespreking
10:45 Tee
11:15 Sessie 2
Belydenisskrifte en die kanonisiteit van die Bybel
Aanbieder: dr Andries Kritzinger met tyd vir bespreking
12:45 Ete

Vir meer inligting en inskrywings:
Kontak Rika van Rensburg by
excelsus@up.ac.za / 012 420 6738

13:30 Sessie 3
Skrifinterpretasie, Skrifgesag en ‘n verantwoordelike etiek
Aanbieder: dr André van Niekerk met tyd vir bespreking
15:00 Tee

Klik hier vir die inskrywingsvorm. 15:20 Sessie 4
Excelsus-groete
André Bartlett

Toemaak van die gesprekke
Elke aanbieder het 15 minute om die gesprek rakende sy tema toe te maak
16:15 Afsluiting
16:30 Verdaag
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Bybel-Media nuus
Nuutste uitgawe van die Kerkbode en LiG se April uitgawe
In LiG se Paasfees-uitgawe vertel geliefde sangeres, Juanita
du Plessis hoe sy steeds Boontoe kyk. Ons gee idees vir saamdoendinge dié Paasfees en dink na oor die ware wingerdstok –
Jesus Christus.
Ons kuier by akteur Ben Kruger, meesterkok en ouderling.
En hoor die verhaal van God wat werklose vroue verander in
kreatiewe koninginne.
Leer ook hoe om kos-etikette reg te lees, kry raad oor die moets
en moenies langs jou kind se sportveld en die tien maniere
waarop jy jou huwelik kan bou.

Kerkbode van 17 Maart vertel ...
... hoe straatmense in Sunnyside, Pretoria, op eenvoudige
maniere gehelp word om hulle menswaardigheid te herwin.
Lees ook Marinda van Niekerk van die middestad-bediening
Pen se droom vir haar land en gemeenskap.
In Witrivier is daar ‘n interessante nuwe ontwikkeling met
hulle kategese, waar die klem verskuif het van kopkennis
van die geloof, na die praktiese leef van die geloof.
Kerkbode vertel die storie van Vrystaatse gemeentes se betrokkenheid in die Caprivi, en hoe Moreletapark vroue in die
plakkerkamp langs hulle kerkterrein oplei as huiwerkers.
Lees ook oor die konferensie oor die huwelik wat deur die
gemeente Raslouw aangebied is.
Daar is ook nuus oor ‘n kunsuitstalling op Wellington, oor die
eeufees van Tukkies se fakulteit teologie die verskilmakers
van die eeu wat deur hulle aangewys is, en oor Bybel-Media
en CordisTrust se boekpryse.
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Reformasie 500 & Seisoen van Menswaardigheid

Vrygemaak om te bely
Reformasie 500 - April pamflet

Die Reformasie het ons losgemaak van ‘n lewe waarin jy letterlik vir jou sondes
moes gaan betaal/boet. Ons is vrygemaak om eerlik in ons gebrokenheid voor
God te kan staan en ons gebrokenheid te bely.

Ons moderne mense het bietjie verleer en vergeet om te bely en daarom kyk ons
in hierdie pamflet na hoe ‘n eerlik en opregte belydenis lyk.
•
Wees bereid om jou spyt reg uit te spreek teenoor God en medemens
•
Aanvaar verantwoordelikheid vir jou dade
•
Wees bereid om jou foute reg te maak
•
Die ander persoon moet kan sien dat jy opreg jammer is
•
Vra om vergifnis en spreek mekaar vry
•
Wees sagter met mekaar
Bestel gerus hierdie pamflet vir julle gemeente en loop
saam met Christelike Lektuurfonds die Reformasie-pad van
vrymaking gedurende 2017. Januarie tot Maart se pamflette
“Vrygemaak deur ‘n God wat Hoop gee”, “Vrygemaak om met vreugde te dien” en
“Vrygemaak vir hierdie lewe” is ook nog beskikbaar indien julle dit misgeloop het.
Vir bestellings en navrae skakel 021 8736964 of stuur ‘n e-pos na order@clf.co.za. Die pamflette is
ook aflaaibaar op www.clf.co.za of deur CLF se gratis slimfoon-toep.
SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID PAMFLETREEKS
In die Suid-Afrikaanse samelewing is daar verskeie individue en sosiale groeperinge wat nie menswaardig
behandel word nie. As Christene het ons ‘n roeping ontvang om uit te reik na mekaar met die waardes van
liefde, respek, luister en omgee. Hierdie publikasie leer ons van ‘n nuwe wêreld met nuwe moontlikhede:
‘n Leefwêreld waar ons God se skepping met deernis en respek hanteer.
Die reeks bestaan uit die volgende ses pamflette:
1. Wanneer siekte langer saamstap
2. Rassisme
3. Geslagsgelykheid
4. Die mens se rol in God se skeppingsverhaal (Ekologie)
5. Gestremdheid
6. Armes en rykes
Pamflette word in beide Afrikaans en Engels versprei en kan gratis bestel word op ons webtuiste http://bit.ly/2mOHCNU of deur
CLF se kantoor te skakel by 021 873 6964, of deur ‘n e-pos te stuur na order@clf.co.za

12

13

pastorale beraders
Ons kry navrae vir Pastorale Beraders.
Indien u wel ‘n Pastorale Berader is, kan u asseblief vir my u kontakbesonderhede stuur. As u
nie is nie, maar weet van iemand, stuur dan vir my die kontakbesonderhede en ek sal direk met
hul kontak maak.
Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf.
Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za].
Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders.

datumlys
n Volledige datumlys, met die portefeuljeleiers se beplanning en belangrike
sperdatums, is hier beskikbaar.

aflospredikante
Klik hier vir ŉ lys van aflospredikante.

vakatures
Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures vir predikante, ander kerklike amptenare en verwante kerklike instansies.

Organisasie / Instansie
NG Melville

NG Montagu
NG Presidentsoord
NG Kempton-Kruin
NG Kempton-Kruin
NG Mooifontein

Vakante pos
Gemeentebestuurder (Halfdagpos, Maandag tot Vrydag)
Vereistes:
Sterk administrasie en organisasie vermoë
Sterk kommunikasie vaardighede
Rekenaarvaardigheid op MS Office (Power Point, Excel, Word,
Publisher en Outlook)
Basiese Boekhouding kennis
Stuur CV’s aan Irma van Wyk: Irma.vanwyk@aax.co.za of skakel
by 082 378 1121 vir meer inligting.

Medeleraar (Voltydse pos)
Leraar - Vaste termyn pos
Kommunikasiebeampte
Sekretaresse
Leraar (Vaste Termynpos vir een jaar)

Sluitingsdatum
20 Maart 2017

22 Maart 2017
31 Maart 2017
31 Maart 2017
31 Maart 2017
19 Mei 2017

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, klik hier.

14

GEBEURE

In ‘n neutedop...

MAART
22
24-26

Konferensie in Skrifinterpretasie en
Skrifgesag
Excelsus
Passiespel ‘Meester’
NG Sunwardpark

26

Manne wat glo (Paassangdiens)
NG Secunda-Oos

26

Palissander Koor
NG Aasvoëlkop

24

Vernon Barnard
NG Van Dyk Park

28-29

24

Kermis
NG Secunda-Oos

29

24

It Takes Four (Fondsinsameling)
NG Gemeente Birchleigh

Dr. Derek Morphew - The Story of the
Kingdom
NG Aasvoëlkop
Die Supervrou Ladies Night
NG Sunwardpark

APRIL
1

Jumble Sale
Uitkoms

19

SDB Vergadering

Die Sinodale Kantoor sal op Maandag, 20 Maart 2017 gesluit wees.
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VRYWARING
Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE
behels, het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies deur die NG Kerk van Suid-Transvaal
[NG Sinode Hoëveld] nie. Dus weerspieël die inligting en standpunte wat in die NUUS VANAF HOËVELD
SINODE gehuldig word nie noodwendig die van die NG Sinode Hoëveld of sy personeel en lede nie. Menings,
afleidings en ander inligting in hierdie boodskap wat nie verband hou met die amptelike werksaamhede van die
NG Sinode Hoëveld nie, verteenwoordig nie die amptelike standpunt(e) van die NG Sinode Hoëveld nie.
NUUS VANAF HOËVELD SINODE plaas slegs nuus en inligting vanaf die sinodale, rings- of gemeentelike verband.
Die NG Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade aan persone of eiendom as gevolg van produk-aanspreeklikheid, waninligting verskaf, nalatigheid of die gebruik van enige metodes, produkte, instruksies of idees wat vervat is in die
materiaal soos opgeneem in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE nie. Die inligting en advies is beskikbaar gestel in goeder trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die betrokke organisasie/persoon en word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van die bekendstelling
daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of haar eie besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid
en korrektheid van die inligting. Dit beteken dat die instansie en/of die betrokke persoon wat die plasing in die NUUS VANAF HOËVELD
SINODE versoek, dan volle verantwoordelikheid vir die gebeure of inligting aanvaar.
Vir enige navrae in verband met hierdie Nuusbrief skakel gerus me N Marais by 011- 975 8220.
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