Nuusbrief #4
2 Februarie 2017
Nuus vanaf Sinodale Kantoor

Biddag vir Onderwys - 12 Februarie 2017
Die een ding wat ons as gemeenskap seker die maklikste
as vanselfsprekend neem, is ons skole. As jy kinders het
- of dalk kleinkinders :-), is weeksdae net nog ‘n dag van
kinders aflaai en later weer oplaai of neem na die volgende
oefe ning en ekstra klas. As jy nie kinders het nie, is jy verlig
die ryery is verby. Dalk is jy net te dankbaar dat die skoolvakansie aanbreek en die paaie in die buurt is net so bietjie
rustiger...
Die geleentheid om skool toe te gaan, is een van die mees fundamentele noodsaaklikhede in ons moderne samelewing. In Suid Afrika is daar minstens veertienmiljoen kinders in ons skole. In 2016 het meer as
820 000 jongmense matriek geskryf. Minder as die helfte van die 1 207 996 Gr 1’s wat in 2005 ingeskryf het,
het in 2016 matriek geslaag. Voor jou oë so vinnig oor die getalle val, dink net weer oor die implikasie van
die syfers! Sonder sinvolle skoolopleiding, is werksgeleenthede uiters skaars en enige verdere opleidingsgeleenthede baie onwaarskynlik. Opleiding gee werk. Opleiding gee sin in die lewe. Opleiding gee die geleentheid vir ‘n gevoel van “Ek maak saak!”
Vroeër die jaar het Johan Smith tydens ‘n FutureNow aanbieding met ‘n groep van meer as 320 onderwysers
gesels oor hul roeping en invloed in die wêreld. Hy vertel hoe mense oor hulself dink as hulle nie goeie
opleiding en werkskeppende geleenthede ontvang het nie:
“We are cripples”
“We are afraid of everything”
“We depend on everyone”
“No one needs us”
“We are garbage that everyone wants to get rid of”
“I feel ashamed standing before my children when I have nothing to help feed the family. I’m not 		
well when I am unemployed”
Dan klink Nelson Mandela se woorde “Education is the most powerful weapon which you can use to change
the world” weer klok-helder.
Ons moet besef dat ons skole onder groot druk is – hetsy vanuit die oogpunt van gebrek aan goeie bestuur,
gebrek aan finansies en infrastruktuur, genoegsame goed-opgeleide onderwysers, sinvolle kurrikulum en
hoë-kwaliteit materiaal. Die druk en behoefte is BAIE groot.
Dit is so dat ons elke jaar ‘n biddag vir onderwys het. Vanjaar is dit 12 Februarie. Met hierdie jaar se geleentheid, dink weer na oor die waarde wat onderwys en onderwysers in jou lewe toegevoeg het. Die Algemene
Sinode het versoek dat ons as kerk oor hierdie spesifieke sake sal bid:
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•
•
•
•
•
•

Die minister van Onderwys en plaaslike onderwys-strukture
Dankbaarheid vir uitstekende skoolhoofde, onderwysers, dosente, ouers en leerders
Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame, onderwysers en leerders
Die rol wat organisasies soos die SAOU en FEDSAS speel om gehalte onderwys te verseker
Kalmte en veilige omstandighede op Universiteite en Technikons vir studente om te studeer
Die saak waarin ses skole oor hul godsdiensbeleid deur die Organisasie vir Godsdiensonderrig en
Demokrasie (Ogod) voor die hof gedaag word, wat van 15 tot 17 Mei in die hooggeregshof in Johannesburg aangehoor word. Die Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) verteenwoordig die ses skole in die saak. Die NG Kerk is as vriend van die hof by die saak betrokke.

Kyk met vars oë na die skole, onderwysers en kinders in jou gemeente en omgewing en bid vir hulle. Maar
doen ook meer as bid! Laat die Gees jou lei om daadwerklik hulp te verleen waar jy en jou gemeente die
geleentheid gegun word.
By ‘n volgende geleentheid sal ek graag ‘n paar sinvolle maniere met jou wil deel oor hoe jy en jou gemeente
deur die skool ‘n beduidende verskil in kinders se lewens kan maak.
Seën,
Gert van der Merwe
Portefeuljeleier: Jeug- en Gesinsbediening

ToekomsNou: Kursus in
Gesinsbediening
•
•
•
•

Wat is Gesinsbediening nou eintlik?
Waarom is Gesinsbediening so belangrik in ons
tyd?
Wat is nodig vir suksesvolle Gesinsbediening?
Praktiese gereedskap vir implementering in jou
gemeente.

Dinsdag 7 Maart 2017
R100 per persoon
Handleiding en verversings ingesluit!
Waar: NG Gemeente Boksburg-Oos
h/v Tiende str. en 14de Laan, Boksburg- 		
Noord
Registrasie, Tee en Koffie vanaf 8:00
Program begin 8:30 en eindig 14:00

6 VBO punte word verdien!
Vir meer inligting en inskrywings:
Kontak Gert van der Merwe van ToekomsNou by
gert@novitae.co.za / 074 885 6315
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FOKUS OP DIE WêRELD
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pUBLIKASIES
Hierdie week is die fokus op die jongste Kerkbode en twee kraakvars
Bybelkor-publikasies en twee Jeugfokus-publikasies.
Inligting, Navrae en Diensverskaffing:
•
•
•

Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210
Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za
Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.org.za

Kerkbode van 3 Februarie vertel ...
...‘n verhaal van hoe die gemeenskap in Worcester op ‘n omvattende
wyse betrokke is by die ondersteuning van vroeë kinderontwikkeling. Dit begin by boere wat groente skenk aan sentrums vir vroeë
kinderontwikkeling en dit gaan tot by opgeleide kokke wat daarmee
kos maak vir kinders wat dit nodig het.
Lees ook hoe die NG gemeente Lynnwood omgee vir die omgewing,
hoe Wellington se moedergemeente help dat kinders op pad skool
toe, veiliger is op die paaie, en hoe jong dominees in die Wes-Kaap
met ‘n internskap in die bediening ingelei word.
Kerkbode gesels met twee mense wat by die fakulteit teologie in
Stellenbosch aangestel is.
Jan Lubbe wonder oor Andrew Murray by die honderdste herden
king van sy sterfdag.
Lees ook ‘n getuienis van ‘n boer wat gebid het vir reën.

Jesaja ... verklaar deur H.A.J. Kruger
Jesaja vorm deel van die Insig in die Bybel-reeks,
‘n vers-vir-vers studie van die Bybel. Die boek sluit
in: agtergrond, indeling en vers-vir-vers verklaring
van die boek Jesaja.
Ander titels beskikbaar in die Insig in die
Bybel-reeks: Sefanja, Matteus, Josua, Nahum, Die
briewe van Johannes, Numeri, Hosea.
Prys: R190,00 (BTW en posgeld ingesluit).

Kinderpret – Speelleer-aktiwiteitsboek oor die
Nuwe Testament
Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek bevat 50 selfdoen-aktiwiteite oor belangrike tekste in die Nuwe
Testament van die Bybel. Deur hierdie aktiwiteite
ontdek kinders op ŉ prettige manier die 50 belangrikste verhale in die Nuwe Testament.
Die aktiwiteite sluit in ontdek-die-verskille, inkleurprente, vind-die-paadjie en kleur-volgens-die-nommers-in. Speel-speel leer ken kleuters en kinders baie
van die verhale wat deel van ons
geloof vorm.
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Prys: R90,00 (BTW en posgeld ingesluit).

Oranje Boek – God se kinders in God se wêreld
(Leiersgids)
HERSIENBARE WEERGAWE
Voorheen Doenboek Oranje Rondte – Graad 4 tot 6
Die leiersgids bevat 22 ontmoetings om kinders van graad 4-6 te
begelei om ŉ ontmoeting met God te hê, meer van die Bybel te
leer en na te dink oor hoe hulle elke dag kan leef soos die Here in
die Bybel van ons vra.
Prys: R110,00 (BTW en posgeld ingesluit)

Oranje Boek – God se kinders in God se wêreld
(Doenboek)
HERSIENBARE WEERGAWE
Voorheen Doenboek Oranje Rondte – Graad 4 tot 6
Die reeks Kennis-kategese vervang die bekende reeks boeke
wat deur die Kategese-taakspan van die Sinode ontwikkel is.
Kennis-kategese is vir gemeentes wat kies om in hulle kategese
bewustelik op die oordrag van inhoud (kennis) te fokus.
Die volledige reeks boeke sal met verloop van drie jaar verwerk, bygewerk en vernuwe word. Die temas wat in elke boek
aangeraak word, bly presies dieselfde.
Die aanbieding van die ontmoetings is vereenvoudig en die
Doenboek is verwerk sodat hedendaagse jongmense daarby
aanklank kan vind.
Prys: R55,00 (BTW en posgeld ingesluit)
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27 JANUARIE
NASIONALE POLISIEDAG
Christelike Lektuurfonds sê dankie aan Wellington SAPD vir hul getroue en lojale diens aan ons
gemeenskap. Ons sien raak wat julle doen en bid vir jul daaglikse beskerming.
Mag jul as stasie elke dag versterk word met die saamlees uit
“Hope between the barbwire fence” dagstukkieboek en mag
die inhoud van die pamflette jul lei en hoop gee wanneer die
druk te veel raak.
Dankie vir die pad wat julle saam met ons loop, deur ons lektuur deel te maak van jul gemeenskapsprojekte en daarmee
hoop en bemagtiging in ons gemeenskap saai.
CLF se uitdaging aan gemeentes landswyd: Maak elke dag Polisiedag en seën die stasie in
jul omgewing met ‘n kopie van “Hope between the barbwire fence” (spesiaal vir SAPD geskryf
deur Lt Kol Charisse le Roux – SAPD Kapelaan en berader) @ R160, sodat hul elke dag op die
regte manier kan begin en geestelik versterk word. Vra ook CLF se katalogus en pamfletbestelvorm aan en plaas dit in die hande van jul area se SAPD kantoor, sodat hul self daaruit lektuur
vir gemeenskapsprojekte kan bestel. Daarmee versterk julle as gemeente die positiewe impak en
beeld van die SAPD in ons gemeenskappe.
Vir navrae en bestellings skakel 021 873 6964 of e-pos aan order@clf.co.za.
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NG Gemeente Dinwiddie
5 Maart 2017 @ 09:00
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Voorbidding word op 12 Maart 2017
tydens Eredienste gevra vir TOIBO
se werksaamhede - Sien hiermee ‘n
inligtingstuk vir meer.
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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.
NG Gemeente Kempton-Krag
Aflos orreliste benodig, tarief sal met die aflos onderhandel word. Aflos datums:
19/03/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
23/04/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
30/04/2017 @ 08:00 - Diens begin 08:30
Begeleiding op ‘n klawerbord (keyboard)
Kontak Tina van den Berg by 082 359 5608 of kempton-krag@telkomsa.net /
tina@bramante.co.za

CMR Standerton beskik oor ‘n voltydse pos vir ‘n Maatskaplike
Werker. Klik hier vir meer inligting oor die vakature.

ander nuusbriewe
TOIBO se skole is geseënd met wonderlike slaagsyfers van hul matrikulante. TOIBO vier ook vanjaar hul 70ste bestaansjaar. Lees meer hiervan in
die nuusbrief.
TOIBO versoek asb. dat die gemeentes op 12 Maart 2017 tydens hul eredienste voorbidding sal doen vir die volgende.
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Ligstad
Vintage Vibes
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MES Kempton Park
The Hollywood walk of fame
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Wêreldbiddag vir Vroue

3

Basaar
NG Gemeente Balfour

5
10-12
12

Francois & Elizabeth
NG Gemeente Dinwiddie
Wêreld vir Christus Fees
NG Gemeente Welbekend
Erediens - Voorbidding vir TOIBO

Wêreldbiddag vir Vroue
3 Maart 2017

“My genade is genoeg vir almal”
Kliek hier vir meer...
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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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