Die Sinode deel graag ‘n hartesaak.
Ds. Koos Gerber is 11 September 2019 oorlede.
Hy was ŉ leraar by NG Gemeente Secunda
vanaf Maart 1980 tot 18 Maart 2012.
Secunda gemeente skryf: “Ons harte is seer, maar ons vier
sy lewe en kan rustig wees met die wete dat ds. Koos werklik
sy Skepper geken het. Ons dra tannie Magriet, die kinders,
familie en vriende op in gebed en weet dat die Here
vertroosting sal bring.”

Melville Kruisgemeente lewer terugvoering oor hul laaste byeenkoms.
Die optrede was nie die eerste een nie.
As ek reg onthou het ons al ten minste drie
verskillende musikale vertonings daar opgetree
(dit mag dalk meer wees). Vir meeste van ons
tieners asook die Joshuas (Diensjaar span) voel
dit asof ons huis toe gaan wanneer ons daar
optree.
http://www.mes.org.za
Ons voel altyd welkom in die gemeente. Dit
voel nie asof ons vir vreemde mense optree nie,
maar vir ou vriende en familie. Dit is vir ons ‘n
eer en ‘n voorreg – elke keer!
Die optredes is ons hoop dat iemand in die
gehoor die boodskap inneem en dat dit iets vir
hulle sal beteken.
Dit help ook, hopelik, vir die span wat optree
om die gevoel te kry dat hulle iets teruggee vir
die gemeenskap en dat hulle self ook iets leer
uit die hele belewenis.

Die "Youth Enrichment" program by MES se mikpunt
is om vir die kinders ‘n gevoel van "belonging", "mastery" en
"service" te skep en dat dit ook verder uitgedra sal word in die
wêreld.

Uitnodiging aan Oudstudente van die P U vir C H O.
Geagte Ds/Dr,
Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika herdenk
vanjaar ons 150ste bestaansjaar in nedereige dankbaarheid teenoor ons troue
Verbondsgod.
Met die oprigting van die Teologiese Skool in 1869 is terselfdertyd besluit om
“ ’n Literariese Departement” vir studente in ander studierigtings as Teologie
op te rig. Hierdie besluit was die begin van die latere Potchefstroomse
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
Die Teologiese Skool Potchefstroom herdenk die 150 jarige bestaan op gepaste
wyse met verskeie feesgeleenthede. Onder andere het ’n fietstoer deur
teologiese student van Burgersdorp na Potchefstroom gedurende Maart
plaasgevind. Later vanjaar vind ’n feeskongres, galadinee, musiekuitvoerings,
ens. plaas.
Die Bestuur van die Noord-Wes Universiteit (wat onder andere uit die P U vir
C H O gegroei het), het egter ten spyte van verskeie versoeke, besluit om nie
op enige wyse betrokke te raak nie.
Daarom het ’n aantal oudstudente van die P U vir C H O besluit om as alumni
’n eie feesgeleentheid te reël om die seënryke geskiedenis van die afgelope 150
jaar te herdenk. Die fees word gereël vir 30 November in Potchefstroom.
Ons is bewus daarvan dat daar in baie lidmate van ons Afrikaanse kerke is
wat ook oudstudente van die P U vir C H O is.
Hiermee versoek ons u vriendelik om die PUK150 Fees van 30 November aan
hierdie lidmate in u gemeente bekend te stel met die uitnodiging om dit in
groot getalle by te woon.
Volledige inligting is beskikbaar op ons webadres (https://puk150.co.za).
Daar is ook ’n skakel op die webadres waar oudstudente aanlyn hulle
kaartjies kan koop om die fees by te woon .
Baie dankie vir u vriendelike aandag aan ons versoek.
Hartlike groete en seen toegebid op u werk.
Prof Callie Coetzee (callie.coetzee@nwu.ac.za / 082 337 7951)
Voorsitter, reëlingskomitee, Puk150 Fees.

Biddag vir Boere in Nood 6-7 September
2019 NGK Charl Cilliers
Vrydag 6 September 2019
Die Here is hier,die Here het die sluise van die hemel
oopgemaak. Tot 6 mm reënval. Dankie, Here dat U sigbaar wys
dat U by die boere in Nood is. Al die kinders van die gemeente
bou ’n pad met bruin papiersakke waarop hulle skryf aan elke
boer. Almal braai Vrydagaand saam en 3 mans kom vertel vir
ons hoe die Here ’n pad met hulle loop. Tienie Joubert: getuig
hoe hy en Isak, sy seun wat saam met hom boer, mekaar
gevind het in Jesus, Marais Schmidt (Springbok ’20) vind sy
persoonlikheid in Christus en word sy persoonlikheid nie meer
gekoppel aan Marais-rugby nie, maar aan Christen Marais en
Bertus Stols, boer van Vryburg, getuig hoe die Here voorsien in
moeilike tye.
Saterdag 7 September 2019
Almal is opgewonde oor hoe die Here gaan werk, want die kerk sit vol boere en besigheidsmense.
Prof. Stephan maak oop by Klaagliedere en hy praat oor hoop vir ons boere en besighede.
Klaagliedere 3:18 “Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here”
Vers 24 “Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom”.
Dit is asof almal wil sê moet nie ophou om die Woord te deel met ons nie.
Trane loop, baie NGK predikante sowel as pastore kom tree in vir ons boere en die besighede.
Boere, vroue, kinders en besigheidsmense is almal op ons knieë - Here U is saam met ons.
Here u hoor ons.
Na die Woordbediening sing almal die modelgebed wat Jesus vir sy dissipels leer. Here ons beleef dat die
hemel vir ons oop gaan. Al die NGK predikante stap met ’n houtkruis bokant hulle skouers uit die kerk.
Ek hoor hoe Bedienaars van die Woord saggies huil terwyl die houtkruis van Jesus, wat ons Hoop is,
uitgedra word. Buite om die kruis bid al die predikante en pastore vir die boere in nood en al die
besighede. Daarna eet ons elkeen ’n worsbroodjie (NG Kerk Charl Cilliers het self die lekker wors
gemaak). Die moerkoffie het net die ding gedoen.
Here NG Kerk Charl Cilliers is hier vir U.
Dankie Here dat U sigbaar hier by ons was en nog is.
Dankie Here. Dankie Here dat ons kon intree vir ons Boere in Nood oor die hele land.

FutureNow
Kontrakpos: Jeugmentor
Dit is met groot opgewondenheid dat {NG Secunda Goedehoop} ŉ
jeugmentorspos beskikbaar stel vir ŉ dinamiese persoon wat geroepe voel om
werksaam te wees met die jeug van
Hoërskool Oosterland en NG Secunda Goedehoop.
Die geskikte kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lewende persoonlike verhouding met ons Here Jesus Christus en liefde vir
die Woord van God.
Groot Liefde en passie vir kinders en tieners van alle ouderdomme.
Beskik oor teologiese kwalifikasie en/of jeugwerkersopleiding.
Beskik oor vaardighede om goeie verhoudings met kollegas te bou en
onderhou.
Oor kommunikasievaardighede beskik wat die kandidaat in staat stel om
effektief met kinders en tieners te kommunikeer en in te skakel.
Verkieslik oor vaardighede beskik om doeltreffend van oudiovisuele stelsels,
sang, musiek en rekenaarprogramme gebruik te maak om die Evangelie
doeltreffend aan kinders en tieners te kommunikeer.
Moet beskik oor rekenaar- en administratiewe vaardighede vir die
instandhouding van registers en kommunikasie met betrokke rolspelers.
Om jeugaktiwiteite en kampe saam met bestuur te beplan en organiseer.
Bereidwilligheid om by die skool se buitemuurse aktiwiteite betrokke te wees.
Identifisering en ondersteuning van pastorale en maatskaplike gevalle.
CV moet vergesel word van ’n beskrywing van jou siening oor die rol van ŉ
jeugwerker in ŉ Afrikaanse laerskool/hoërskool.
Ondervinding in die veld sal ŉ aanwins wees.

Vergoeding: Kompeterende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel
word.
Aanstellingsdatum: Soos onderhandel.
Aansoeke: Sluitingsdatum:

26 September 2019

Volledige CV’s kan per e-pos gestuur word aan: willemlubbe@hotmail.com
of per hand ingedien word by die kantore van
Hoërskool Oosterland: Drakensberg st. Secunda, 2302
OF
NG Secunda Goedehoop: HV Lategan en Stanford st. Secunda, 2302
NG Secunda Goedehoop behou die reg om nie ŉ aanstelling te maak, vir welke rede
ook al, uit aansoeke ontvang nie.

Die stelling dat dit voordelig is vir
verskillende generasies om saam te
verkeer, is weereens korrek bewys tydens
‘n “Kuierdag” gehou op 7 September by
Ekklesiapark Tuiste vir bejaardes. Ten
spyte van die koeler weer, het die gaste se
ouderdomme gewissel vanaf 4 maande tot
94 jaar! Ons jong “superhelde” (onder die
ouderdom van 8 jaar), is tydens hulle parade
met groot geesdrif ondersteun deur hul
gesinne asook die grootouers en grootjies,
terwyl die springkasteel en die verf van
poppies aangename afwisseling verskaf het
na die lekker eetgoed. Die teetuin is
besonder goed ondersteun, wat weer bewys
dat ons nie skrik vir ‘n lekker happie koek oor
‘n naweek nie. Jong en ouer talent het vir
goeie vermaak gesorg, en die tema van die
oggend was die filmwêreld, aangesien
Ekklesiapark binnekort ons tuisvervaardigde,
uiters vermaaklike film - (Cinderfella) op
24 Oktober hier gaan vertoon.

Indien u oor tyd vergeet het..
volgende week , Dinsdag, is dit

Erfenisdag!
Baie van ons vergeet waarom die dag ‘n vakansiedag is. Ek wil graag ons lesers
herinner aan die kleure en kulture binne ons nasie. Ja, ons verkies nie om te
weet van vreemde kulture en hulle geloof nie – maar die
Here sê: ”JY MAG NIE OORDEEL NIE!”
Define Heritage dayHeritage Day is a South African public holiday
celebrated on 24 September. On this day,
South Africans are encouraged to celebrate
their culture and the diversity of their beliefs
and traditions, in the wider context of a nation
that belongs to all its people.
Why is Heritage day celebrated?
South Africa has been famously referred to
as the rainbow nation because it is made up of
so many diverse cultures and religions.
Contained within South Africa's borders are
Zulu, Xhosa, Pedi, Tswana, Ndebele, Khoisan,
Hindu, Muslim, and Afrikaner people
to name but a few.

Onthou om Dinsdag met jou
kultuur te spog deur trots die kleure
en klere van die nasie aan te trek!

