Nuusbrief #30
14 Sep 2017
TIENERSINODE 2017
My naweek by die Tienersinode...
Met my aankoms by die Tienersinode het ek klaar tuis
gevoel met ‘n paar bekende gesigte. Die eerste sessie het
my persoonlik baie diep geraak. Dit het my baie laat dink
aan wat in my lewe aangaan. Die drama oor hoe God jou
vorm volgens Sy wil het my die diepste geraak.
Ons verstaan nie altyd hoekom God dinge in jou oor jou pad
bring nie, maar die drama het my oë oopgemaak. God laat dinge
gebeur in jou lewe wat dalk seer maak, maar dis net omdat hy
jou probeer help. Ons moet ons lewe oorgee in Sy hande. God
weet wie en wat behoort in jou lewe en wie nie. Ons moet net glo
en vertrou dat Hy niks vir jou sal gee wat jy nie kan hanteer nie.
Die kos is definitief nie kampkos nie. Dit proe soos regte mamma
kos. Die mense is vriendelik en die geselskap was goed. Dit was ‘n baie goeie geleentheid om nuwe
mense te leer ken en idees uit te ruil.
Saterdag was baie uitputtend maar tog lekker. Van vroeg
opstaan vir ‘n pragtige son-vang sessie, tot die vuurtjie laat
die aand. Dit is lekker om te sien hoe verskillende kerke kan
saamwerk in ‘n span.
Sondag was vir my baie spesiaal, dit is vir my baie lekker om
te weet ek kan alles wat my
pla en seermaak in die Here
se hande oorlaat. Die altaar wat ons gebou het was baie spesiaal
en ek sal dit nooit vergeet nie. Om af te sluit, my naweek van baie
lekker. Wens dit kon wel eendag
langer wees. Die naweek het my
hart diep geraak, ek is verskriklik
dankbaar vir almal se insette om die
naweek moontlik te maak. Dis iets wat ek sal sê moet elke jaar gebeur.
ŉ Opgewonde jeugleier.

Hoop ons sien sommer baie meer tieners en jeugleiers by die volgende
Tienersinode!
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Wat gaan ons doen? Ons gaan praat, sing en doen alles onder die tema van KERSSANGDIENS 2017!
Vir party orreliste/musiekkoördineerders is hierdie ‘n heerlike ervaring elke jaar, ander nie soseer nie! Ons gaan onder andere
bietjie stilstaan en idees uitruil …
•
•
•
•
•
•
•

Ons wil algemene idees uitruil oor die samestelling van die liturgie vir ‘n Kerssangdiens
Ons wil kyk na toepaslike nuwe liedere uit VONKK en FLAM en van daardie liedere uitlig wat gebruik kan word in ‘n Kerssangdiens
Ons wil idees uitruil oor hoe ons ‘n koor meer sinvol in die Kerssangdiens kan aanwend
Ons is so gefokus op die ‘KERS’-deel van die diens, wat van die ADVENTStyd?
Wat van ‘n Taize-diens as ‘n Kerssangdiens?
Wat om te doen as jou predikant verwag jy moet die hele gemeente betrokke kry by die jaarlikse Kerssangdiens?
Wat/Wie anders kan ons gebruik om nuwe idees in die Kerssangdiens in te trek?

Ek wil jou dus vra om, as jy wil, van jou ‘ou’ liturgieë van vorige Kerssangdienste saam te bring dat ons bietjie idees mag uitruil.
Ons gaan daardie oggend ook gebruik om ‘n volledige Kerssangdiens te beplan – bring al jou kreatiwiteit en idees saam en
kom vertel ons wat JY anders doen!
Ons is ook baie bevoorreg om daardie oggend vir Dr Gerrit Jordaan te verwelkom wat tydens ons verrigtinge vir ons ook inspirerende en kreatiewe voorstelle van orrelregistrasies gaan gee wat jy toepaslik in jou Kerssangdiens kan gebruik.
Ek dink ons het so baie om van mekaar te leer en dalk net nuwe, vars idees te kry oor hoe om hierdie sangdiens weer
eens ‘n hoogtepunt op die kerkkalender te mag maak. Ek wil dus ook vra dat as jy ‘n leraar/musiekkoördineerder/kollega/
musiekvriend(in) het wat uit die boks kan dink as dit by die samestelling van ‘n Kerssangdiens kom of jy nie hulle wil nooi om
ook daardie dag by ons aan te sluit nie!
Die sluitingsdatum vir alle inskrywings is Woensdag 13 September 2017. Let asb. daarop dat ons nie enige betalings die oggend
van die byeenkoms kan ontvang nie.
Prof. Gideon Els
Navrae: NG Gemeente Presidentsoord (Tel 011 811 4168)
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Martin Mans – die befaamde orrelis van
Nederland tree op by NG Gemeente
Primrose-Heuwel!!
Dit is voorwaar ‘n voorreg om Martin Mans te hoor speel.
Hy is wêreldwyd bekend en sy musiek is van hoogstaande
gehalte.
Ligte klassieke- gewyde- en Kersmusiek sal uitgevoer word.
PLEK:
NG GEMEENTE PRIMROSE-HEUWEL (OMNIA)
		CYDONIAWEG 117
		PRIMROSEHEUWEL
		1401
DATUM:

SATERDAG, 14 OKTOBER 2017

TYD:		

19:00

KOSTE:
		

R 120-00 PER VOLWASSENE
R 50-00 PER KIND

CD’s, Bladmusiek en DVD’s sal te koop aangebied word.
Ligte aandete/kaas en wyn sal bedien word.
Navrae: Linda - ngkph@polka.co.za / 084 588 9570
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In Memoriam
Dit is met leedwese dat die NG Sinode
Hoëveld verneem van die afsterwe van
ds. JJ (Jack) Jacobs op Maandag,
11 September 2017.
Mag God se woord die familie in hierdie moeilike tyd troos en die meegevoel
van ander, die familie ondersteun in hulle
verlies.
Met innige simpatie.
6
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D

ie hoogtepunt van
die sentrale
Reformasie 500
Feesvieringe deur
die Tussen Kerklike Raad
(NG, NH en GKSA), vind op

Sondag,
29 Oktober 2017
in die kerkgebou van die
NG Kerk Universiteitsoord
plaas.
Dit is in die vorm van twee
eenderse fees-eredienste, die

15:30
aand om 18:30.
middag om

en die

As predikers tree Prof. Gert Breed en Dr. Stephan Joubert op, terwyl Ds. Hannes van der Merwe as
liturg optree. Dit word voorafgegaan deur ‘n historiese visuele program, ‘n 30-instrument simfonieorkes onder leiding van Braam van Tonder en ‘n massakoor onder leiding van Renette Bouwer.

R30 per kaartjie. Kaartjies is by Dr. Danie Malan (danie@kruin-kerk.co.za) beskikbaar.

REFORMASIE 500
DAGBOEK HIERDIE DATUM
Maak ŉ verskil in die wêreld!
Ek het ŉ baie diep behoefte om ŉ verskil te maak in die lewens van mense rondom my. Ek glo dit geld ook van jou.
Luther het die gedagte van twee wêrelde, ŉ geestelike en sekulêre, die nekslag
toegedien met sy leer van twee soorte geregtigheid, ŉ passiewe en aktiewe
geregtigheid (Vgl. Robert Kolb Charles P Arand: The Genius of Luther’s theology,
Michigan, Baker, 2008, 198).
Die gelowiges het dikwels die sg. heilige sfeer gesien as ontvlugting van die gewone wêreld of as minder belangrik. Ons is mos burgers van die hemelryk en ons aardse burgerskap is van minder belang, redeneer sommige.
Die grootste gevaar is dat mense die aardse dinge as so belangrik sien dat hulle begin glo hulle geloof het niks
met die publieke sfeer van bv. onderwys of ekonomie te make nie. In die Weste is die geestelike lewe afgerangeer na die private of persoonlike lewe van die enkeling. God het die stokperdjie van sommige geword.
Luther het geskryf: “Omdat ons volledig aan Christus behoort, staan ons vierkantig volledig in die wêreld”.
Net soos Jesus word Christene die wêreld ingestuur om baie diep betrokke te raak by alledaagse probleme. Die
fisiese wêreld is ons huis, al vra dit genesing en herstel. Christene se reaksie op ŉ gevalle mensdom is nie onttrekking nie, maar om ons koppe hoog op te tel, ons moue op te rol, en uit te roep: “Ek gaan nêrens heen nie.
Hierdie wêreld is deur Jesus gekoop as syne, en ek gaan dien deur te leef soos Hy dit van my vra”.
Dr Danie Malan
Voorsitter - Diensgroep: LAS
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Maak dankbaarheid ‘n geloofsgewoonte...

Wat beteken dit? In die jongste pamflet wat Christelike Lektuurfonds in samewerking met Imagine gemaak het, word die feit dat God vir ons baie goed is
opnuut beklemtoon. Die “Wat die hart van vol is, loop
die mond van oor” gesegde leer ons dat wanneer ons
fokus op die negatiewe, ons hart daarvan vol raak. Met
‘n praktiese oefening, leer die pamflet ons hoe om ‘n
daaglikse dankbaarheidsgebaar te doen en so opnuut te
besef... daar is soveel om voor dankbaar te wees.
Die pamflet bevat praktiese idees/aktiwiteite oor dankbaarheid wat jy as individu, gesinne of kleingroepe saam
kan doen.
Daar is ook ‘n skakel na CLF se webblad waar ‘n
templaat van dankseggingskaartjies en die patroon van
‘n dankseggingsboksie (waarin die kaartjies gebêre),
afgelaai kan word.
Vir verder navrae en bestellings, stuur e-pos na
order@clf.co.za of skakel 021 873 6964.
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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 Gemeente Alberton-Suid
NG Gemeente Stellenberg
NG Gemeente Welbekend
CLF

Vakante pos
Medeleraarspos
Voltydse leraar
Musiek / Aanbiddingsleierspos
Redakteur & Bemarkingsbestuurder

Sluitingsdatum
2 Oktober 2017
6 Oktober 2017
31 Oktober 2017
So spoedig
moontlik

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, klik hier.
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GEBEURE

In ‘n neutedop...

SEPTEMBER
15
19-21

Koorfees
NG Aasvoëlkop

22-24

Emoji Kindernaweek
NG Kempton-Kruin

Lentekonferensie 2017
Excelsus

24

Erfenisdag

Manne Aand met Myan Subrayan
NG Springs-Noord

28

Golfdag
NG Witfield-Wes

Ekofaktorkamp
Oostelike Sinode

27

Dewald Gouws en sy orkes
NG Kempton-Krag

14

Martin Mans optrede
NG Primrose-Heuwel

28

Basaar
NG Standerton-Wes

15

Cathy Viljoen “Genade”
NG Brakpan-Oos

28

“Breakfast at Tiffany’s”
Uitkoms Tehuis vir Dogters

21

Missionele Werksessie
NG Sinode Hoëveld

29

Kerkhervorming - Fees-eredienste

21

OKTOBER
1-4
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VRYWARING
Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE,
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, oortreding van die Outeursreg Wet 98 van 1978 soos gewysig, 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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