Dit is nasionale boom plant week. Weereens ŉ tyd om ons te herinner
van die gene in boere om te plant! Hier volg ŉ paar versies uit die Bybel
om die boere versekering te gee dat die Here hulle struikel en
bekommernis hoor.

Wees rustig!
Die Here is God – jy is net ‘n mens.
Genesis 8:22 –
So lank die aarde bly bestaan sal saaityd en oestyd nie ophou nie.
Levitikus 26:3-4 –
As julle my voorskrifte nakom, my gebooie gehoorsaam en daarvolgens lewe, sal
Ek vir julle reën gee op die regte tyd, sodat die lande oeste sal lewer en die bome
vrugte sal dra.
Deuteronomium 7:13 –
Hy sal jou nageslag voorspoedig maak en Hy sal jou grond ŉ ryk oes laat lewer:
volop koring, wyn en olie. Hy sal jou grootvee en jou kleinvee vinnig laat aanteel.
Dit alles sal Hy doen in die land wat Hy met ŉ eed aan jou voorvaders beloof het
om vir jou te gee.
Psalm 104:14 –
U laat gras uitspruit vir die diere, en groen plante vir die mens sodat hy sy kos uit
die aarde kry.
Jesaja 30:23 –
Dan sal die Here reën gee op die saad wat jy in die land gesaai het, en sal jou grond
kos vir jou lewer wat ryk en voedsaam sal wees.
Jou kleinvee sal wei in uitgestrekte grasveld.
Sagaria 10:1 –
Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom. Hy maak die
reënwolke en laat die stortreëns val,
Hy gee vir die mense die groen plante in die veld.

Jubilaté gemeente beoefen Spanwerk!
Laasweek Sondag was hulle lede uitgenooi om
met Tekkies en Jeans na die kerk toe te gaan en
na die diens rommel op te tel.
ŉ Klein daad maak die grootste verskil!
Besoek gerus hulle blad vir meer op
https://www.facebook.com/jubilategemeente/

Wat is my

'n Goeie braai ervaring bestaan uit drie elemente.
Eerstens die vuur.
Daar is niks fout met houtskool of brikette nie, maar dan
moet jy seker wees van die kwaliteit daarvan. Sommige
handelsname is net goed om die koolstof vlakke van jou
blombeddings te verhoog. Eerste prys is natuurlik lekker
droë hout. Dis nie tamatiekis plankies of pallet planke nie
(maar as die nood groot is moet jy net seker maak daar is
nie verf op die planke nie).My persoonlike gunsteling is
sekelbos.
Die atmosfeer van die bosveld en die geur wat dit aan die
braaivleis verleen is altyd welkom.
Tweedens die vleis.
Goeie gehalte vleis is altyd belangrik. In Kempton Park het
ons 'n slaghuis wat 'n lekker "rib-eye" snit het wat selfs vir
'n predikant bekostigbaar is.
Die derde element is die belangrikste.
Goeie vriende. Goeie vriende; kan selfs die taaiste stukkie
vleis en 'n power vuurtjie die moeite werd maak.
En as alles verkeerd gaan is daar altyd mr delivery..
Ten slotte die laaste wenke.
'n Lekker glasie rooi wyn kan die kwaliteit van enige braai
geleentheid verbeter. Moenie vergeet om vuuraanstekers te
koop nie, want die Kerkorde brand nie lank genoeg om om
die houtjies aan die gang te kry nie.
Geniet jou braai dag en as die derde element ontbreek
skakel my gerus ek sal jou daarmee kom bystaan.

Johan Botha

Louvain Bodenstein deel haar storie:
Ek is ‘n tuisteskepper/bakster en Ma van 3
seuns. Ek is passievol oor ‘n paar dinge in my
lewe:
Jesus, familie, lewe, my rol as vrou, liefde om
te bak. Na skool was ek 15 jaar werksaam by
verskeie kleuterskole in Bethal en moes
ophou werk a.g.v gesondheidsredes. Ek het
op daardie stadium gebid vir die Here en
gevra om werk op my pad te stuur sodat ek
my passie kan uitleef.
Die Here was weereens getrou en ek kon reageer op ‘n advertensie in ons plaaslike koerant
waar ‘n besigheid opsoek was na baksters om tuisgebakte produkte aan hul winkel te
voorsien. Ek het onthou waarvoor ek gebid het en aansoek gedoen. Nou is dit 5 jaar verder
en ek bestuur my eie klein besigheid.
Waar kom my passie vir bak vandaan?
Vandat ek kan onthou, was ek geïnteresseerd in bak. Ek onthou hoe ek altyd as kind by my
Ouma gedurende skoolvakansies gaan kuier het, waar ek haar altyd moes help om koekies
te bak. Sy het die meultjie gedraai en ek moes deeg vang. Ouma het baie mooi verduidelik
watse bestanddele om te gebruik en wat jou soetkoekies baie lekker maak. Ek het ook
geleer, jou beste universiteit vir bak is as jy by al die tannies gaan kuier en kers opsteek.
Bak is harde werk, maar los ruimte om ook kreatief te wees.
Ek weet indien jy die Here vra om jou te help, maak nie saak hoe groot of klein jou behoefte
is nie, Hy sal voorsien wat jy nodig het- op die regte tyd van jou lewe.
Ek het myself leer Engels lees. In die hoërskool, het ek vakansies my Franse
woordeboek saamgeneem om ekstra woordeskat te kry. Ek het ook tale aan die Universiteit
van Kaapstad gestudeer waar ek meer gefokus het op Engels, Frans en moderne Hebreeus.
Dit was eers toe ek begin kinders kry en my eersteling wou leer om te lees, dat my fokus
terug na Afrikaans gekeer het.
Ek het verlief geraak op die “Classical Education” as ‘n filosofie van onderrig, veral in hoe
Charlotte Mason dit uitgedruk het. Ongelukkig kon ek nie ‘n Afrikaanse program vind wat
stelselmatig die kind blootstel aan die spel- en taalreëls van ons kosbare taal nie. Dit het my
frustreer dat ‘n eerste leesboekie al direkte rede en woorde soos 'hardloop’ bevat het.
Ek het ‘n program gesoek wat die kind saggies en stelselmatig aan nuwe klanke en konsepte
blootstel, maar nie op ‘n vervelige manier nie. Uit ervaring het ek gesien dat kinders beste
leer deur te speel en dit is hoe, stadig maar seker, hierdie konsep van My Afrikaanse
Avontuur begin ontwikkel het.
Ek hoop dat hierdie produk
baie ander mammas sal help en dat daar
baie Afrikaanse kinders sal wees wat taal,
in al sy aspekte, liefhet.

(Resep ingestuur deur Louvain Bodenstein, ŉ lid van NG Bethal Oos)
250 ml
Sagte botter
250 ml
Strooisuiker
2 eiers, geskei
375 ml
grof gerasperde wortels
500 g
Koekmeel
5 ml
Bakpoeier
5 ml
Koeksoda
5 ml
Gemmer
5 ml
Kaneel
2 ml
Sout
400 ml
Melk
METODE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voorverhit die oond tot 180̊C - smeer 2 x 23cm koekpanne
Klop botter en strooisuiker tot romerig
Klits eiergele en roer by die bottermengsel tot goed gemeng
Roer wortels by tot goed gemeng
Sif droë bestanddele 3 x en voeg by bottermengsel
Voeg melk by en meng goed
Klits eierwitte styf en vou in mengsel in
Gooi die beslag in twee gesmeerde panne en bak vir 45 minute
of tot toetspen skoon uitkom
✓ Laat bietjie in pan afkoel en keer uit op draadrakkie om heeltemal af te koel
VERSIER
100 ml
sagte botter
450 g
versiersuiker
200 g
gladde maaskaas
Neute vir versiering (opsioneel)
✓
✓
✓
✓
✓

Room die botter
klits die versiersuiker bietjies-bietjies by
voeg maaskaas by,
smeer tussen twee lae en bo op koek.
Versier met neute (opsioneel)

Charmaine Labuschagne
speel ŉ groot rol in haar gemeenskap!
(ŉ lid van NG Rynfield)

Wat het jou laat besluit om ‘n helpende hand uit te leen?
Na ‘n Gemeente Jeug besoek aan Dagbreek,
het GOD my dit op die hart gelê om betrokke te raak.
Emosioneel: het dit jou siening van ander verander?
Ek is meer gewillig om uit te reik,
veral nadat ek mense se swaarkry en hartseer beleef het.
Ek kyk met nog sagter oë na ander mense- veral mense in nood.
Sal jy ander aanraai om dieselfde te doen? (kos pakkie maak/ ouetehuise
besoek/ ou klere aan minderbevoorregtes gee)
Ek raai enige vorm van hulp aan Minderbevoorregtes aan,
want dit is wat Jesus van ons verwag –
om Sy lig helder in die hartseer lewe te laat skyn. Daardeur verheerlik ons Sy naam
en word ander mense en ons lewens verryk.
Indien jy ‘n bank vol geld sou kry om ander te help;
wat sou jy die graagste wou doen?
Die grootse gedeelte daarvan vir my Gemeente skenk;
sodat ons daardeur God se werk kan doen
- soos ons pragtige Predikant ons week na week van herinner.

‘n Kort skrywe oor CLF se publikasie

Brûe vir gemeentes na God se toekoms
wat tydens die NG Kerk se Algemene Sinode
in Oktober bekendgestel gaan word.

Brûe vir gemeentes na God se toekoms.
Die oorgang situasie, waar ’n predikant
die gemeente verlaat, bied ’n wonderlike
geleentheid vir nadenke en nuwe
energie. As hierdie geleentheid kundig
benut kan word, maak dit mooi
moontlikhede oop vir die gemeente se
voortgaande koninkryk werk en ruimte
vir heroriëntering ten einde ook te vra na
die bestaansdoel van die gemeente.
Alhoewel die brugbediening nog nie baie algemeen is nie, is dit ook nie
’n nuutjie nie.
Daar is al talle gemeentes (nie net hier nie, maar ook elders in die
wêreld) wat met vrug hiervan gebruik gem aak het.
Brugpredikante kom nie met ’n vooraf uitgewerkte plan wat aan
gemeentes voorgeskryf word nie. Wel soek hulle saam met die
gemeenteleiers na die mees geskikte brug vir die bepaalde gemeente.
Brûe vir gemeentes na God se toekoms is 'n tydige en praktiese
gidsboek vir gemeentes wat voor 'n oorgangstyd staan of reeds 'n
oorgang beleef.
• Die aanpak van die Gidsboek is ekumenies gedoen. Die skrywers is
afkomstig uit 5 denominasies:
• Al die skrywers is opgeleide brugpredikante, behalwe twee, hoewel hulle
die brugbediening-opset goed ken. Meer as die helfte van die skrywers
(10) het al as brugpredikant in 'n gemeente opgetree, dws ken die
praktyk. Anton Doyer en Bennie Brink het reeds elkeen in 4/5 gemeentes
as brugpredikante diens gelewer. Dus ryke ervaring!
• Mens kan sê dat die Gidsboek die neerslag van die teorie en praktyk van
die brugbediening in Suid-Afrika is. Sedert 2014 is gepoog om die Interim
Ministry in Suidelike Afrika (o.a. ook Namibië) te implementeer.
• Daar is in die Gidsboek ruimte gemaak vir diversiteit, vgl bv die keuse van
die beroeping of benoeming van die brugleraar.

1. Hoe oud was jul toe die liefde begin blom het?
Ons was albei 22 jaar oud
2. Hoe lank is julle nou al ŉ paartjie?
Amper 59 jaar
3. Watse aktiwiteite het julle graag saam gedoen – DATE NIGHT?
Alex was baie lief vir sy sport.
In die winter-Rugby en die somer –Krieket. Dit was die dae toe sport nog nie winsgewend was nie.
Ons het mekaar net Woensdagaande, Saterdae en Sondae gesien (Dit was die tradisie toe)
Alex was op die sportveld en ek, Petro, was ‘n toeskouer -nou en dan het ons gaan fliek.
Sondae was ons in die kerk saam; Alex is NG en ek Hervormer asook ‘n Sondagskoolonderwyser.
Professor Bart Oberholzer het ons in die Hervormer Kerk, Boksburg-Noord in die huwelik bevestig en
toe het ek na die NG Kerk oorgekom.
4. Hoe het julle konflik opgelos?
Ons het nooit konflik gehad nie, was smoorverlief van die begin af.
Petro was aanvanklik baie besitlik, maar Alex het dit rustig hanteer.
5. Wie moes meestal die vrede bewaar?
Dit was nie nodig om vrede te bewaar nie, dit klink miskien soos
‘n feeverhaal, maar ons het ‘n baie gemoedelike verhouding.
6. Het julle advies vir nuut getroudes?
a. Hoe om liefde te toon
Aanraking, Liefkosing, Drukkies, Bederf nou en dan
b. Hoe om ooreenstemmings te maak
Praat saam, besluit saam.
c. Hoe om vrede te maak
Vermy konflik ten alle koste.
d. Die Huwelikslisensie bly altyd ‘n leerlinglisensie
e. Aan die Man in die huwelik- Maak soos jou vrou sê!
7. Skryf ŉ briefie aan jouself toe jy ŉ “Jong volwasse” was om advies te gee of leiding aan te bied.
 Die doel van ‘n huwelik is nie om eenders te dink nie, maar om saam te dink.
 Wees altyd openlik, opreg en eerlik met mekaar.
 Respekteer mekaar, waardeer mekaar, ondersteun mekaar en wees altyd lief vir mekaar.
8. Vertel ons van die snaakste ondervinding wat julle saam gehad het
Petro het een Sondag van die kerk huis toe gestap – daardie dae was dit nog moontlik.
Alex en sy vriend Ernie het gery op dieselfde pad.
Ernie se woorde- “ek ken daardie meisie kom ons laai haar op en vat haar huis toe”
Ons hou toe langs haar stil. Alex vra Petro of ons haar kan huis toe neem?
Petro se woorde “Voetsek!!”
Aangesien Ernie bekend was aan Petro, herhaal hy die versoek, omdat sy hom toe herken het sy die
aansoek aanvaar. Ons neem haar toe na haar huis.
Alex laat dus nie gras onder sy voete groei nie en Maandagmiddag klop hy aan die deur van Petro se
ouers - Petro maak die deur oop met verbasing... die vreemde jong man wat sy gister ontmoet het vra
haar of sy saam hom sal gaan na die Boksburg rugbyklub se jaarlikse dans oor 3 weke? Na lang
geredekawel en met haar ouers se teensinnige instemming is ons toe saam dans toe.
Hier het ons verhouding begin, ons het nog nooit weer terug gekyk nie.
Dit is hoe die Here ons bymekaar gebring het, daar is geen twyfel in ons harte daaroor nie!

Die week se versoeke aan gemeentes:
Dit is amper vakansie tyd vir die jong span.
Stuur vir ons foto’s van jou kind(ers) se kuns werke!
Lewer advies vir ander ouers wat nie ŉ idee het hoe om hulle besig,
kreatief en veilig te hou op dieselfde tyd nie. Hier is ŉ voorbeeld:
Jy benodig:
Karton (geel & oranje)
Wit papier / karton
3 Roomys stokkies
Houtgom
Kleinding moet:
•
ŉ patroon teken met ŉ pen,
koukies, verf,
kuite, ens. op die wit karton of papier
•
Verf die stokkies geel
(of jou kleur keuse)
•
Teken ‘n gesiggie op die kleur karton
•
Teken jou hand op kleur karton
en knip dit versigtig om die rante uit
Ouers:
•
Help om handafdruk te teken
•
Plak die roomysstokkies,
wat reeds geverf en
droog is, vas aan mekaar in
ŉ driehoek vorm
•
Plak laastens die gesiggie,
hande en voete van
die “diertjie” op.
•
Wees kreatief!
Volgende week deel ons nog ŉ resep wat jou mond sal laat water!
Indien daar enige lesers is wat hulle stories of idees met ons wil deel; voel vry!!!

Groete.
Venessa Jordaan.

