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Lydenstyd 2017
Om te kan sien

Ons het ons sintuie gekry om te kan lewe. Proe, ruik, hoor, sien, voel. Kan ‘n mens dan lewe as jy nie al dié
sintuie het nie? Sekerlik, maar armer in lewe is jy beslis. Dink maar hoe dit voel as die ouderdom stadig maar
seker nader kruip en ons van ons sintuie besteel. Veral die wegraak van die sintuig van sig maak mense baie
kere hartseer, kwaad, gefrustreerd en hulpeloos. Roetine take, soos die hernuwing van ‘n motorlisensie, word
moeilik. Gaan ek nog kan ry? Wat gaan ek sonder ‘n voertuig doen? Oral is daar dinge wat gelees moet word.
Inligting bombardeer van links en regs! Maar sonder ‘n bril? Ek kan nie daar lees nie....
Ons wil sien. Ons is bly en dankbaar as ons goed kan sien. Maar sien
ons regtig? Daar is ‘n dieper manier van sien. Sommiges kan sien
wat ander nié kan sien nie. In die Evangelie van Johannes is daar al
hierdie geleenthede waar mense uitgenooi word om te kan sien.
Die Samaritaanse vrou by die put word uitgenooi om te sien. Sy sien
water wat sy vir haar liggaamlike dors kan skep. Jesus sien in haar ‘n
geestelike dors wat water nie kan les nie. Jesus nooi haar uit om te
sien. Uiteindelik sien sy. Sy gaan verkondig dat sy nou kan sien en
baie sien saam met haar.
In Johannes 9 gee Jesus ‘n blinde man sy sig terug. Hy kan nou sien!
Sy genesing bring hom egter net probleme. Hy word uit die sinagoge verban.
Johannes 9:35-39
35 Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry,
vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van die mens?”
36 Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?”
37 Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat.”
38 Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid.
39 Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ‘n
beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind
word.”

Ek vra vir myself baie dié vraag: Sien ek met God se oë? Sien ek die wêreld vir wie Hy Sy enige Seun gegee
het? Sien ek Sy redding?
Dit is moeilik as jy kan sien. Ek sien 14 broodwinners wat sterf. Hulle werk lang ure, in gevaarlike omstandighede, met geen versekering van vergoeding nie. Dan word hulle lewens ook nog gevat. Ek sien die hartseer, kwaad, frustrasie en hulpeloosheid wat geweldsmisdaad vir my mense bring. Ek sien kinders wat kinders
groot maak in gemeenskappe wat se siele deur die ellende van siekte uitgeruk is. Ek sien vroue wat hulle eie
lewensmaats vrees. Ek sien ‘n ma wat ‘n pot water kook sodat haar kinders kan dink dat sy kos gaan maak. Ek
sien en ek sien en ek sien.... somtyds wens ek dat ek minder kon sien!
Sien ek nog met God se oë? Sien ek die wêreld vir wie Hy sy enige Seun gegee het? Sien ek Sy redding? Ek
bid die lydenstyd dat God my die krag sal gee om seker te wees van die dinge wat ek op hoop, en om oortuig
te wees van die dinge wat ek nie aldag om my kan sien nie.
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Impalapark Gemeente hou ‘n groot motoriese ontwikkeling
oggend by Boksburg-Oos Gemeente se kleuterskool
Ds Sunel Theron en die Bybelstudiegroep dames van Impalapark gemeente het elke Woensdagoggend van 2016 by
Boksburg kleuterskool betrokke geraak om hoofsaaklik te werk aan die groot motoriese ontwikkeling van die jong
kinders. Dit kos die gemeente nie ‘n sent nie en ‘n ongelooflike bydrae tot skoolgereedheid word in hierdie kinders
se lewens gemaak. Dit was dus gepas om die jaar se harde werk af te sluit met pret.
Wanneer jy in ‘n stedelike omgewing grootword, is speelplek en rondhardloop dikwels beperk. Die kerk se veilige terrein maak die ontwikkeling van hierdie kinders moontlik.
Dit neem die verskillende spiere in ‘n kind se lyfie vyf jaar om ten volle
te ontwikkel sodat ‘n jong kind instaat sal wees om regop op ‘n stoeltjie
in Graad 1 te kan sit. Die skouerspiere wat korrek ontwikkel, sal help
om die potlood vas te hou.
Die kinders is in 5 groepe verdeel. (Blou,
geel, rooi, oranje en groen). Die speletjies het aangesluit by die projek waar die gemeentelede spesifiek fokus om die kinders groot-motories te ontwikkel.
• Oranje - Hul ogies is geblinddoek en daar is vir hul verskillende vrugte gevoer, om
hul bloot te stel aan die verskillende smake en teksture. Drywe, pynappel, aarbeie,
spanspek en kiwi. Die 5 vrugte se kleure stem ooreen met die 5 spanne se kleure.
• Rooi - By hierdie spelletjie het die kinders die geleentheid gekry om koeldrank blikkies, wat op mekaar gepak is te probeer omgooi met boontjiesakkies.
• Geel - By die spelletjie moes die kinders met ‘n toiletrolletjie ‘n tafeltennisballetjie
blaas sodat hul maatjie aan die oorkant van die
tafel dit met ‘n koppie kan vang.
• Groen - Sakresies
• Blou - “Wolf-wolf hoe laat is dit” met die kinders
gespeel. Horlosie gepak en hul na die verskillende
nommers laat hardloop.
Die kinders is in verskillende ouerdomsgroepe verdeel. Al die twee jariges was
in die oranje span. Die driejariges was in die rooi span. Groen span het al die
vyfjariges ingesluit en al die sesjariges was in die blou span.
Die aktiwiteite was ook ontwerp om ouderdomsgepas te wees en daar is gespeel
met ‘n spesifieke doel in gedagte.
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MES Kempton Park se Maart nuusbrief vertel weer van hul Kinderfees
en Isabella Zaayman se suksesverhaal.
Lees meer hier.
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TOIBO WORD 70!

Inligtingstuk vir gebruik tydens Erediens op 12 Maart 2017 - Kliek hier.
Lees ook TOIBO se Februarie-nuusbrief hier.
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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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Christelike Lektuurfonds se 60-jaar genadepad
Van traktaatjies tot pamflette
Die gebruik van traktaatjies as godsdienstige instrument en evangelisasiemiddel dateer baie eeue terug, selfs tot
voor die boekdrukkuns ontwikkel het. John Wycliffe het reeds in die 14de eeuse Engeland sy leerstellinge deur traktaatjies versprei. Dwarsdeur die onstuimige jare van die Reformasie is daar baie van traktate gebruik gemaak om
nuwe idees te versprei – mens sou dit die sosiale media van daardie tyd kon noem, met baie groot impak op die
gebeure van daardie tyd.
Watter rol speel CLF pamflette in die vandag se tyd met moderne tegnologie?
Sestig jaar gelede se vaal koerantpapiertraktaatjies het plek gemaak vir kleurvolle pamflette met baie aktuele
onderwerpe wat uitnooi tot geloof, wat geloof bou, wat lewenswaardes en -vaardighede help vestig, wat inligting
gee oor die maatskaplike vraagstukke van ons tyd en wat troos en hoop bring. Daar word jaarliks steeds meer as
‘n miljoen pamflette in 20 tale versprei!
CLF beweeg egter ook saam met tegnologie en stel hierdie pamflette as ‘n toep beskikbaar wat deur enige persoon
wat ‘n slimfoon het, afgelaai kan word. Tog is daar ten opsigte van tegnologie ook beperkings en in armer gemeenskappe is daar nie altyd lugtyd en slimfone beskikbaar nie - daarom word die gedrukte lektuur nog steeds met
groot vrug gebruik in uitreikaksies.

Gedink jy is nie die tipe persoon wat op straathoeke traktaatjies staan en uitdeel nie? Net ‘n paar idees wat jou
dalk vernuwend kan laat dink:
• Seën jou huishulp met pamflette in haar moedertaal, waarmee sy die Evangelie in haar gemeenskap kan uitdra
en mense ook kan bemagtig om positiewe besluite te neem.
• Besit jy dalk ‘n besigheid soos bv ‘n vulstasie waar vragmotors of baie toeriste stop? Bestel ‘n verskeidenheid
pamflette en plaas dit by die kleedkamers. Dit mag dalk net iemand se lewe red. Of vind uit by jou dokter of
haarkapper of jy van CLF se pamflette in hul spreekkamer of salon kan plaas.
• Ken jy iemand wat deur ‘n erge trauma worstel of die dood van ‘n geliefde moet verwerk en jy wil help, maar
het nie die regte woorde om te troos? Pamfletonderwerpe wat hartseer soos verkragting, werkloosheid, rouproses, mishandeling, depressie, trauma en vele meer aanspreek kan jou help om die heelwordpad saam met ‘n
gebroke mens te loop.
• Voel jy moedeloos en hartseer oor swak rasseverhoudings in ons land en wonder jy wat jy kan doen om brue te
help bou? Vind uit wat die moedertaal is van die persoon wat jou by die kasregister of by die vulstasie bedien
en neem volgende keer ‘n pamflet of 2 vir hulle saam. In Madiba se woorde: “Praat met iemand in ‘n taal wat
hy verstaan en jy praat met sy kop, maar praat met iemand in sy moedertaal en jy praat met sy hart.”
• Is jy iemand wat elke keer jou hart vashou en skuldig voel oor die bedelaar wat met pleitende oë deur jou
motorvenster staar? “Hoe gemaak met die mense op straat” kan jou bemagtig om op die regte en volhoubare
manier na hierdie randfigure uit te reik.
Vir meer inligting of bestellings van pamflette besoek gerus ons webtuiste by www.clf.co.za of skakel 021 8736964 of
e-pos info@clf.co.za.
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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
NG Melville

Vakante pos
Leraar - Vaste termyn pos
Medeleraar (Voltydse 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.

Sluitingsdatum
31 Maart 2017
22 Maart 2017
20 Maart 2017

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

In ‘n neutedop...

MAART
10-12

Wêreld vir Christus Fees
NG Gemeente Welbekend

13

TOIBO 70!
12 Maart - Erediens (Voorbidding)

10

Kuierfees
NG Gemeente Weltevreden

15

Kairos Teater: Pieter Koen
NG Gemeente Kempton-Hoogland

11

Kalkoenfees
Abraham Kriel Kindersorg

24

Kermis
NG Secunda-Oos

11

Dementia Inligtingsdag
Ekklesiapark

24

It Takes Four (Fondsinsameling)
NG Gemeente Birchleigh

12

Klokkespel
NG Gemeente Birchleigh

26

Manne wat glo (Paassangdiens)
NG Secunda-Oos

Jumble Sale
Uitkoms

19

SDB Vergadering

APRIL
1

14

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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