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Lydenstyd 2017
Die seuntjie met die vuil voorkop – oor Lydenstyd
Hy het ’n grys smeermerk op sy voorkop gehad toe ek hom die eerste keer tussen die winkelrakke gesien het. Ek het ’n
paar benodighede vir die huis en melk en brood kom koop. Hy was daar en sy netjies geklede ma het niks gedoen om sy
voorkop skoon te maak nie.
Toe ek hom weer sien en verby die smeermerk kyk, let ek op dat hy die klere van die plaaslike Rooms-Katolieke seunskool
dra.
Dis Aswoensdag!
Die priester was daar! Hy het die seuns se voorkoppe met ’n as-kruis gemerk nadat hy hulle aan hulle sterflikheid, hulle
sondigheid en Jesus se lyding en versoening vír húlle herinner het.
Dalk wou die seuntjie nie die merk van die kruis van sy voorkop verwyder hê nie!
Op pad huis toe het ek aan die Aswoensdag-diens gedink wat ek voorberei het vir die aand en aan Psalm 51: 5-7, die
boetepsalm vir die dag.
“Ja, my oortredings ken ek
en van my sonde bly ek altyd bewus.
6Teen U alleen het ek gesondig,
ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.
U uitspraak is dus reg
en u oordeel regverdig.
7Ek was al skuldig toe ek gebore is,
met sonde belaai toe my moeder
swanger geword het. “
Lydenstyd het nie op my as 8-jarige (ek het die seuntjie so oud geskat) ’n indruk gemaak nie. Ja, die dominee se preke was
meer ernstig as ander kere. Soms het hy trane afgevee, as hy oor Jesus se lyding gepraat het. Die liedere was ook stadiger
as gewoonlik. Dit was eers later dat ek iets begin verstaan en voel het van die grootheid van die mag van sonde in mense
se lewens (ook myne). Ontmoetings met God waarin ek Hom ontdek het, as die Liefdevolle en Genadige, het my gehelp
om die dominee se erns en trane te verstaan.
’n Kerkraadslid het jare gelede ’n tirade gehad teen die gebruik om tydens die erediens die Tien Gebooie voor te lees en
tyd vir verootmoediging en skuldbelydenis te gee. Dit, in sý woorde, is in stryd met die evangelie. Syns insiens versteur
dit die positiewe boodskap en atmosfeer van die erediens wat ’n plek is vir lofprysing en aanbidding. “Mense moet opgebou word, nie met herinnering aan sonde afgetakel word nie!”
Ek stel my die pouse voor by die skool na die diens op Aswoensdag. Tussen 400 en 500 seuntjies van graad 1 tot 7 hardloop, speel en lag op die skoolterrein met grys smeermerke op hulle voorkoppe.
’n Mens kan nie speel en lag sonder boetedoening, skuldbelydenis en berou nie. ’n Mens kan veral nie lag sonder ’n begrip
van die diepte van die sonde en die lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus die Seun van God nie!
Die evangelie is die boodskap van die verlossing. Sonder Jesus se lyding, dood en opstanding was daar geen verlossing
van sonde nie.
Ek sal nie die hele lydenstyd met ’n grys merk op my voorkop rondloop nie, maar sal tog deurentyd wil nadink oor my
skuldbelydenis, boetedoening én Jesus se lyding, sterwe en opstanding. Niemand moet dit tog uit my lewe wis nie.
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ToekomsNou: Kursus in
Gesinsbediening
•
•
•
•

Wat is Gesinsbediening nou eintlik?
6 VBO punte word verdien!
Waarom is Gesinsbediening so belangrik in
Vir meer inligting en inskrywings:
ons tyd?
Wat is nodig vir suksesvolle GesinsbedienKontak Gert van der Merwe van ToekomsNou by
ing?
gert@novitae.co.za / 074 885 6315
Praktiese gereedskap vir implementering
in jou gemeente.
Kliek hier vir die Inskrywingsvorm.

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
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NG GREYLINGSTAD BEGIN EERSTE SPEELGROEPIE
BY DIE KERK
Onder leiding van Ds Sarel Dry en die barmhartigheidskomitee is daar besluit om ‘n belegging in die lewens van jong kinders te maak. Die einddoel is om die kinders skoolgereed te
kry sodat hulle as volwassenes hul volwaardige plek in die samelewing kan inneem.
Hierdie gemeente gee die afgelope klompie jare kospakkies op ‘n maandelikse basis aan
17 gesinne. Die eerste speelgroepie het Donderdag 19 Januarie 2017 begin by NG Kerk
Greylingstad. ‘n Lokaal is ingerig met hoofsaaklik skenkings en herwinningsmateriaal. Die
dames het hard gewerk om voor Donderdag alles reg te pak en netjies af te stof. Tesame
met die kinders wat na die speelgroepie toe kom, het Elsje Swart (Kerklike Maatskaplike
Werker) ouerleiding vir al die ouers aangebied.
Hierdie was ‘n grootse poging van die gemeente en van Tutela se kant af om terapeuties
toe te tree en in lyn met die Sinodale besluit, armoede op ‘n volhoubare manier te beveg.
Daar het 4 kinders die eerste dag bygewoon en hul ouderdomme wissel van 5jaar, 4jaar en
3 jaar. ‘n Kinderkinetikus het al vier kinders geevalueer en sal aan ons ‘n verslag oor elke
kind voorsien. Sy sal dan weer aan die einde van die jaar die kinders evalueer sodat ons kan
sien of enige vordering plaasgevind het. Sy het haar professionele dienste gratis aan Tutela
gegee.

6

7

8

Hierdie week fokus ons op die goeie nuus
Pryswenners van die Bybel-Media-Cordis
Trust pryse
Dit is met groot dankbaarheid dat Bybel-Media, in samewerking met Cordis Trust, die pryswenners in drie verskillende kategorieë kan bekendmaak.
[Cordis Trust maak dit vir Bybel-Media moontlik om pryswenners aan te wys in drie kategorieë – soos hieronder volledig uit
een gesit is. Drie onafhanklike beoordelaars wys die wenners in die eerste twee kategorieë aan.]
1.

Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, Afrikaanse Christelike familie- en/of gesinspublikasie ...

2017-wenner:
		

Ontvang wat vir jou gegee is
Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Skrywers: Coenie Burger en Andries Cilliers
Uitgewer: Bybel-Media
2. Bybel-Media-Cordis Trust-prys vir oorspronklike, Afrikaanse Christelike jeug- en/of kinderpublikasies ...
2017-wenner:

Kleuterpret (Akkerpret) ... Aanbiedersgids

Skrywer: Liana Lourens
Uitgewer: Bybel-Media
3. Bybel-Media-Cordis Trust-pryse vir bydrae tot spesiale projek(te) met ‘n Bybel-Media verbintenis... met deerniswerk,
woordkuns en geestelike groei as vernaamste kriteria.
2017-wenners: Ds Koos Kriel – medewerker by Nehemia Bybelinstituut.
én Elise Bosch – medewerker by LiG, en ander ...
Die pryswenners ontvang elk ‘n oorkonde en geldprys by ‘n latere geleentheid – wat binnekort bevestig sal word.
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Christelike Lektuurfonds vier 60 jaar
van genade
Op 23 Mei vanjaar vier Christelike Lektuurfonds sestig jaar se genadepad – ‘n leeftyd se bediening waarin die
boodskap van die Bybel deur gratis of bekostigbaar lektuur aan miljoene mense van Suider-Afrika versprei is – in
elkeen se eie taal!
Baie mense assosieer CLF met traktaatjies, of dan pamflette, soos dié papiersendelinge vandag bekendstaan, maar
min besef die werklike gebruikswaarde en seën van CLF se lektuur. Daarom neem ons u graag die volgende paar
weke op ‘n ontdekkingsreis om die hartklop van CLF te ontdek.
Die bloeityd van binnelandse sendingwerk gedurende die einde van die 19de en begin van die 20ste eeu, het gelei
tot vestiging van verskeie jong kerke in verskillende taalgemeenskappe. Gou het behoefte aan lektuur in verskillende tale in die bediening van hierdie kerke ontstaan. Dit was ‘n uitdagende taak, omdat hierdie tale nog in die
vormingsjare jare van ‘n geskrewe taal was. ‘n Nuwe geloofstaal en leeskultuur moes daarom eers gevestig word
Om die lektuur so bekostigbaar moontlik te versprei, het ‘n groep sendelinge in 1957 besluit om met ‘n grootse insamelingsveldtog vir ‘n Christelike Lektuurfonds te begin. Hierdie ou sendelinge het gróót gedroom met die doelwit
om £3 miljoen in te samel. Daar is weggespring met die insamelingsveldtog; lidmate, gemeentes en instansies is
meegesleur deur die erns van die saak. Met hierdie fondse is die ou NG Sendingpers, die NG Sendinguitgewers, die
ontwikkeling en verspreiding van kerklike literatuur vir vele kerke in Suid-Afrika, maar ook in ons buurlande, gesubsidieer.
CLF het egter nie in 1957 vasgehaak nie en veel meer as traktaatjies is ter sprake. Lees volgende week hoe CLF se
lektuur ontwikkel het - van missionêre na missionale evangelisasie hulpmiddels
Gaan loer gerus intussen op ons webtuiste by www.clf.co.za of op ons facebookblad by Christian Literature Fund
(CLF) of One Million Bibles for one million children.

CLF Stigterslede

Ter viering van hierdie genadepad wat CLF na 60 jaar steeds loop, stel ons graag Seisoene van Genade deur Barend
Vos teen ‘n spesiale aanbieding bekend.
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NG Gemeente Dinwiddie
5 Maart 2017 @ 09:00
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Naskoolse program benodig die dienste van ‘n onderwyser
MES Kempton Park is op soek na ‘n gekwalifiseerde onderwyser of studente-onderwyser wat 20 kinders, van ons naskoolse
program, met hul huiswerk en eksamenvoorbereiding kan help.
Ondersteuning in veral Engels en Wiskunde word benodig. Die
naskool is van Maandae tot Donderdae, 14:30-17:00 oop. As jy
belangstel of weet van iemand wat ons kan help, skakel Duane Edwards by 011 024 4580 of 082 348 8639. ‘n Volledige
werksspesifikasie kan van ons kantoor aangevra word. Vergoeding sal tydens die onderhoud bespreek word.
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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 Presidentsoord
NG Montagu

Vakante pos
Leraar - Vaste termyn pos
Medeleraar (Voltydse pos)

Sluitingsdatum
31 Maart 2017
22 Maart 2017

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

In ‘n neutedop...

MAART
7

Kursus in Gesinsbediening
ToekomsNou

10-12

Wêreld vir Christus Fees
NG Gemeente Welbekend

3

Wêreldbiddag vir Vroue

3

Basaar
NG Gemeente Balfour

3

The Hollywood walk of fame
NG Gemeente Sunwardpark

10

Kuierfees
NG Gemeente Weltevreden

3

Basaar
NG Gemeente Presidentsoord

11

Kalkoenfees
Abraham Kriel Kindersorg

3

Basaar
NG Gemeente Elsburg

11

Dementia Inligtingsdag
Ekklesiapark

3

Basaar
NG Gemeente Bonaeropark

12

Erediens - Voorbidding vir TOIBO

4

Gebedskursus
NG Gemeente Kempton-Kruin

12

Klokkespel
NG Gemeente Birchleigh

4

Ou Motorskou
NG Gemeente Danie Theron

15

Kairos Teater: Pieter Koen
NG Gemeente Kempton-Hoogland

5

Francois & Elizabeth
NG Gemeente Dinwiddie

24

It Takes Four (Fondsinsameling)
NG Gemeente Birchleigh

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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