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KERSBOODSKAP

Tonie Viljoen

Kerssangdiens

Die boodskap is gebring deur dr. Petrus Moolman
met die tema: Jesus is ons Lig en Lewe. Die
Skrifgedeeltes wat die tema belig, is Johannes 1:4
en 5: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die
lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die
duisternis kon dit nie uitdoof nie.” Johannes 8:12:
“Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit
in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat
lewe gee.”

Die stemming in die kerkgebou was een van
afwagting, gevul met lof en eer. Die sing van
die stemmingsliedere, ten spyte van die maskers, was jubelend dog eerbiedig. Gideon het 'n
puik program saamgestel met deelnemers wat
hoë-gehalte items gelewer het. Die dekor voor
en op die kansel het die uitvoering goed aangevul. As voorbeeld hiervan was die voorstelling
van die krip en Loraine Prinsloo se voordrag,
Kersfees langs die krip. Die gedig wat kort voor
die Kerssangdiens, binne 'n week deur Louise
Lachenicht geskryf is, verskyn op bladsy 8.
Die wegsendingslied, wat nie op die program
aangebring is nie, en deur die kantory en mannegroep gesing is, het die aand op 'n treffende
noot afgesluit:
God bly met u waar u ook mag gaan …

Reeds met die begin van die skepping, het God
gesê: “Laat daar lig wees. En daar was lig. God het
gesien die lig is goed …” Dit was die eerste keer
dat daar gesê is, laat daar lig wees, maar nie die
laaste keer nie. Dit is vreemd, maar die mens word
bekoor deur die nag; die donkerte. Die mens sorg
vir die nag deur ons leefwyse: ons besoedel die
aarde en verwoes die skepping, rykes word ryker
en armes armer.
God se plan is om die donker gordyn weg te skuif,
sodat die lig kan inkom. Johannes skryf in Openbaring: dit is die laaste keer dat daar lig sal wees –
in Hom was lewe, die lig vir die mense. Ten spyte
hiervan het die mense Hom nie geken nie. Hulle
het die loofhuttefees gevier maar Hom nie herken
as die lig vir die wêreld nie. Ongeveer 2 000 jaar
gelede het Hy in die gestalte van 'n dienskneg,
mens geword. Daarna het Hy die kruisdood gesterf
en is Hy begrawe. Die leë graf as teken van sy
opstanding, is net bedoel vir elkeen wat glo dat Jesus die lig vir die wêreld is.
Laat sy lig so in ons skyn dat die wêreld dit kan
sien. As Hy weer kom, mag hy van elkeen in

Overkruin sê: Die lig is goed.

Bo: Dr. Petrus Moolman aan die woord.
Die stemming in die kerkgebou was een van
afwagting, gevul met lof en eer.
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Bo: Ds. Elané Sassanberg behartig die
Kerssangdiens op 21 November.
'n Luisterryke Kerssangdiens is op 21 November 2021 aangebied. Die musiekbedieningsorkeste van beide NG Overkruin en NG Wonderboom, tesame met ander musikante en
sangers, het van hierdie geleentheid 'n
geestelik verrykende aand gemaak.
Ds. Elané Sassenberg het as liturg en programkoördineerder opgetree, en sy kan terugkyk op 'n baken in haar loopbaan as leraar. Sy
het met Matt. 2:9-11 as vertrekpunt, met tussenposes die kernbetekenis van Kersfees uit
die Woord en met gebed bedien. Sy het gesê
die vervulling/Immanuel van Jesus Christus se
geboorte en herstel van die verhouding tussen
God en mens op aarde, is wel verwesenlik. Die
vraag is: Wat maak ons nou verder daarmee?
Die verantwoordelikheid wat ons het, is om
God in ons daaglikse lewe en bestaan op te
soek en te erken. Die Here het deur 'n herstelde verhouding, aan ons 'n rede verskaf om
te leef. Ons moet dus ook uitgaan om sy genade, liefde en versoening in mekaar te gaan
ontdek en te koester en in besonder, die Here
se rol in die lewe raak te sien en te erken.
Bekende Kersliedere en ander sangitems is
deur die twee musiekbedieningsgroepe en ander musikante aangebied en begelei. Daar
was, onder andere: Immanuel, Halleluja,
Karoo-Kerslied, Op 'n helder Hoëveldse aand,
Welkom, o stille nag van vrede, en Stille nag.
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Hierdie program sou nie moontlik gewees het
sonder die bydraes van elkeen wat dit moontlik
gemaak het nie. Ds. Elané Sassenberg het aan
al die rolspelers paslike erkenning gegee deur
hulle na die verhoog te nooi, aan die gehoor
voor te stel en hartlik te bedank.
Die volgende rolspelers verdien vernoeming:
Estetika:
•
Rita Viljoen
•
Heleen Thynsma
•
Elsa Weber
•
Karin Fourie
•
Marie Snyman
NG Wonderboom:
•
Dr. Nelius Steyn
•
Paul Banting
• Lendus de Villiers
•
Jeanne de Villiers
•
Anna Boraine
NG Overkruin:
•
Jan van Zyl
•
Jacques Mouton
•
Erich Weber
•
Divan Sassenberg
•
Ds. Corné Randall
Klank en bord:
•
Jan van Zyl
•
Marco Oosthuysen
•
Gerda Viviers
Kinderitems:
• S.W. Booyse
•
Marli de Jager
•
Lisa de Jager
•
Isabella Gunter
Gedig:
•
Paul Banting
Skriflesing:
•
Megan Hendry
Klavier- en Kinder-items:
•
San-Mari Booyse
NG Overkruin sê baie dankie aan ds. Elané
Sassenberg en die ondersteunende rolspelers
vir die harde werk en genoeglike program.

Bo: Die musiekbedieningsorkeste van beide
NG Overkruin en NG Wonderboom.
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NG OVERKRUIN SE MUSIEKKONSERT
Ons is bevoorreg om 'n orrelis soos Gideon Brits
in NG Overkruin se geledere te hê. Liefde vir
musiek, ondernemingsgees, inisiatief en
kwaliteit is eie aan sy persoon. Dit kan nie anders as om ons almal se liefde en waardering vir
goeie musiek en sang aan te wakker nie.

Redaksie

Met die eerste en beste geleentheid wat middein die beperkende Covid-19-situasie oopgegaan
het, het Gideon sy kans waargeneem – en ons
op 31 Oktober 2021 met luisterryke kwaliteit en
genot verras. Danksy Gideon, het goeie musiek,
sang en orrelspel 'n kenmerk van NG Overkruin
geword. Eweneens is ons ook bevoorreg om
soveel musiek- en sangtalent in ons gemeente
se geledere te hê.
Dit was dus 'n verrykende ervaring om weer 'n
keer so byna normaal – al was dit met maskers
aan –saam met 'n mooi groot opkoms, 'n middag
se musiek en sang van hoogstaande gehalte te
kon geniet.

Bo: San-Mari Booyse sing “Aan die einde van
die reënboog” (Christa Steyn). (Begeleiding
deur orrel, klavier, viool en fluit.)

Die musikante wat opgetree het, was: Neels
Claassen (trompet); Christiaan Holm (viool);
Hein Claassen (kitaar); Anneli Roux (fluit); SanMari Booyse (solis); Hein Brits (klavier en orrel);
Gideon Brits (orrel en klavier).

Bo: Neels Claassen: Trumpet Tune
(John Stanley).

Bo: Hein Brits en Gideon Brits: Tuba Tune (Craig
S. Lang)

Regs: San-Mari Booyse sing “Ek wil vir
jou” (Christa Steyn), met begeleiding deur Hein
Brits, Christiaan Holm en Gideon Brits.
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NEELS JACKSON BESOEK
NG OVERKRUIN
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Tydens die laaste paar maande van 2021 het
die leraarspan elke week een van die stellings
van die Geloofsbelydenis onder die loep
geneem. Op 17 Oktober het dr. Petrus Moolman
die stelling “Ek glo aan ’n Heilige Algemene
Christelike Kerk” behandel. Sy vertrekpunt was
“die omgekeerde waardes van die Koninkryk”.

verskil gemaak het. Neels Jackson het hoop
vir die kerk, want Jesus Christus het die kerk
lief. Ons moet voortgaan om nie met valse
maatstawwe te meet nie. Voorts moet ons die
koninkryk van God verstaan en opnuut kyk na
die fokus van optrede soos deur Christus aan
ons kom wys is en daarvolgens lewe.

Dr. Moolman het gesê dat die ganse menslike
geslag daarby ingeluit is, 'n gemeente-formaat
inneem wat die ewige lewe besit, eenheid van
geloof bely, en deur God vergader, beskerm en
onderhou word en waarvan elkeen van ons vir
ewig 'n lewende lid is.

Onder: Neels Jackson gee 'n oorsig van die
veranderinge in die NG Kerk oor die laaste
30 jaar.

Neels Jackson, 'n voormalige redakteur van
Kerkbode en skrywer van die boek Drie dekades
van verandering, het as gasspreker opgetree.
Hy het 'n oorsig gegee van die veranderinge in
die NG Kerk oor die laaste 30 jaar. Hy het daarop gewys dat die koninkryk van God verskil van
'n koninkryk van regering soos in koning Dawid
se tyd. God se koninkryk is om diens te doen; te
gee eerder as om te ontvang, waarin groter geluk opgesluit is as om te ontvang. Jesus
Christus se appèl tot mense was om Hom te
volg, mekaar se voete te was, sy voorbeeld na
te volg, te dien, en die kerk sodoende sigbaar te
maak.
Neels Jackson se antwoord oor hoe dit tans met
die NG Kerk gaan, is dat ons uit 'n geskiedenis
kom waar Christelik-nasionaal 'n tydvak van
omgekeerde waarde-uitlewing verteenwoordig
het. Dit is waar nasionaal die begrip Christelik
oorheers het. In plaas van 'n dienende kerk, het
ons te naby aan die mag gestaan – en siek geword. Gelukkig met die verlies van mag wat in
die vroeë negentigs ingetree het, het die kerk
begin leer om nie van bo nie maar eerder van
onder te kyk, en 'n positiewe benadering tot
probleemsituasies begin toepas. 'n Helende
probleemoplossende strategie in plaas van 'n
benadering van magsingrepe is begin volg. Die
fokus het plek-plek begin verskuif na die raaksien en optrede om die noodlydende buite die
eng grense van 'n gemeente te verlig. Hy haal
drie sprekende voorbeelde aan van die
geloofgemeenskappe van Strydenburg,
Kameeldrif en Overkruin, waar die kerk Jesus
Christus se voorbeeld gevolg het en 'n sigbare

Bo: Dr. Moolman stel vir Neels Jackson
bekend aan die Gemeente.
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MICHELE VERTEL VAN DIE WERK IN RENI
NG Overkruin het 'n tydjie gelede met groot
leedwese verneem van die heengaan van dr.
Ockert Potgieter weens Covid-19. Hy en sy eggenote Michele, was op besoek aan Suid-Afrika
vanuit die Oekraïne. Op 7 November 2021 het
Michelle ons weer besoek en 'n aangrypende
verhaal met ons gedeel.
Hierdie verhaal het nou aangesluit by ds. Corné
Randall se boodskap met die tema “Lewe van
oorgawe”, met Markus 12:38-44 as agtergrond.
Ds. Corné het gesê: Ons is baie geneig om ons
eie god te wil wees en in beheer te wil wees. 'n
Lewe van groei in geloof begin egter waar ons
'n oomblik van oorgawe ervaar – 'n besef van
afhanklikheid; op my eie kan ek my nie red nie.
Dit is waar ons toelaat dat God ons gebruik en
daar nie voorwaardes en terme bestaan nie,
waar dit nie om myself gaan nie, maar om 'n
respons op God se uitnodiging om 'n dieper verhouding met Hom en om Hom met passie te
dien en uit te leef.
Michele het vertel dat sy en Ockert, 'n briljante
regskundige, 26 jaar gelede as twee jongmense
op God se roeping geantwoord het vir 'n uitreik
na Rusland. Hulle het nie die taal geken nie en
in Reni in 'n stad begin werk onder mense met
'n uiters somber uitkyk en lewensomstandighede. 'n Stad waar aborsie, alkoholisme, bygelowe en swaarmoedigheid aan die orde van
die dag is. 'n Stad waar vreugde-vertoon en
goeie wense aan iemand, taboe is. Waar daar
uit bygeloof geglo word dat 'n gelukwensing die

Redaksie
presiese teenoorgestelde uitspraak oor jou
bring. Waar gestremde kinders uit skaamte
weggesteek word.
Die Russies-Ortodokse Kerk bestaan daar,
maar daar is totale onkundigheid oor Jesus
Christus en die evangelie van die goeie
boodskap. As onderwyseres van beroep, en
met Ockert se uitstekende leierskap, is 'n kleuterskool begin. Ockert het ook onder andere gefokus op die kinders met gestremdhede, en hul
selfwaarde en vaardighede opgebou. Hy het die
rol van 'n betroubare vader vir hulle vervul, en
die gelowiges met 'n glimlag op die gesig en
vreugde en hoop oor die toekoms, het gegroei.
Onlangs is daar 'n kamp, met finansiële ondersteuning deur NG Overkruin, vir 100 kinders
aangebied, waar talle Jesus Christus as hul
Verlosser aangeneem het. 'n Insiggewende
video is vertoon wat die belangrike werk in Reni
breedvoerig uitgebeeld het van mense wat Jesus Christus aangeneem het en ook as leiers in
die kerk aldaar optree. In die vooruitsig word
Reni gesien as 'n stad van hoop en geloofsoorgawe, ten spyte van die sterk Mafiagesinde
weerstand in die gemeenskap.
Ockert se afsterwe het gevolg op hul besoek
aan Suid-Afrika wat maande tevore beplan was,
maar toevallig saamgeval het met die siekte en
afsterwe van Michele se vader. Baie moeilike
besluite het vir Michele voorgelê of sy moet terugkeer en die werk in Reni moet voortsit. Die
Here bied egter self die antwoorde op jou nood
en gebed, en haar terugkeer is op hande. Waar
Ockert vir die kinders 'n vader was, sal Jesus
Christus hul vader wees.
Michele is op die liturgiese ruimte in gebed opgedra aan die Here se beskerming en leiding en
die Here se rykse seën en voorspoed toegebid.

Bo: Michele vertel van die werk in Reni.
Regs: Ligging van Reni op wêreldkaart.
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Bo: Nie in volgorde: SP Dyssel, Bianca Büre, Anrie Giessing, Karla Jordaan, Jandré van
Rooyen, Nelize Barnard, Reline van Heerden, Ruben van Heerden, Niel Krugel, Gerhard
Oosthuysen, Hennie Smit, André Smit, Ilze Smit, Ilunke Nell, Edwin Holmquist, Jaun-Dee Smit,
Xander van Wyk, Mareli Vlok, Luke van Heerden, Danielle Okes, Micaela van Rooyen, Dillon
Turnbull,
Op 14 November 2021 het twee-en-twintig jong
lidmate tydens die Sondagaanddiens belydenis
van geloof afgelê. Vir ouers, familie en vriende
wat so 'n geleentheid meemaak, is dit altyd 'n
groot oomblik. Veral vir ouers wat hoor hoe hul
kinders voor hulle en voor soveel medegelowiges hardop bely en erken dat Jesus Christus hul
Redder is, bied dit gemoedsrus dat die
geloofsbelegging wat in hul kinders se opvoeding gemaak is, die gewenste doel bereik het.
Ds. Corné Randall het in sy boodskap met Luk.
5:1-11 as agtergrond, klem gelê op die woorde
“Ons glo” en “Roeping”. Hy het daarop gewys
dat ons nooit alleen is in ons geloofsreis van
geloofsontwikkeling nie. Derhalwe is 'n belydenisaflegging 'n belangrike roetemerker op
hierdie reis. Teen die agtergrond van Jesus
Christus se roeping van die eerste dissipels,
staan elke mens voor dieselfde keuses wat gemaak moet word in terme van die vrae: Wie is
God vir jou? Hoe kan ek toegewy aan God leef?
Hoe kan ek die lewe benader? Die Bybel bied
telkemale voorbeelde daarvan dat God die
eerste tree gee om mense te roep om Hom te
volg. Hy roep ons om in verhouding met Hom te
leef. Die wonderlike werklikheid is dat God nie
verlang dat jy eers 'n keuringsvraelys moet

voltooi om te sien of jy goed genoeg is nie.
Jesus Christus ontmoet mense binne hul
gebrokenheid, foute en gewoonheid. God roep
ons om in sy Naam 'n verskil te maak. Jesus
roep Petrus, 'n beroepsvisserman, om
'n visser van mense te wees. Dink ook aan
Moses en Paulus se lewensverhale met dieselfde roeping om met hul hele lewe in diens
van God te staan. Dit is nie nodig dat jy 'n dominee moet wees om God se werktuig op
aarde te wees nie. Vra net die vraag: Waar
pas God in jou lewensverhaal in, met besondere verwysing na jou rapport en respons
op God se roeping van jou as gelowige.
Ds. Elané Sassenberg het ook 'n video vertoon van die groep se belydeniskamp.
Dit was opmerklik dat hierdie jongmense as
groep sedert gr. 7 onder begeleiding van Tinkie Stolp 'n besondere geestelike geloofsband
opgebou het. Daar word vertrou dat die gemeenskaplike beginsel van “Ons glo” op
elkeen se lewenspad vorentoe 'n betekenisvolle rol sal speel.
NG Overkruin wens graag die onderstaande
lidmate en hul ouers hartlik geluk met hierdie
groot mylpaal op 'n belangrike geesteslewenspad.
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HOëRSKOOL OVERKRUIN SE LEIERS BESOEK ONS
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voorreg, en jou optrede moet altyd voldoen aan
die beginsel van nederige diens aan jou
medemens, respek, liefde, balans, lojaliteit, integriteit en uitnemendheid. Nooit mag jou
optrede terwille van jou eie belang wees nie. As
kind van God, mag jou optrede nie uit selfverheerliking spruit nie – laat toe dat die Here jou
toerus, wees 'n arend in jou rasionele beginselvaste optrede as 'n leier.
Ds. Corné Randall het die leiers met 'n
seëngebed bedien en 'n pen met NG Overkruin
se embleem daarop, as 'n geskenk oorhandig.

Getrou aan 'n jaarlikse gebruik, is die leiers van
Hoërskool Overkruin weer hierdie jaar uitgenooi
om NG Overkruin te besoek. Dr. Nelius Steyn het
die Woord bedien.
Die besoek op 31 Oktober 2021 het saamgeval
met die herdenking van Hervormingsondag, toe
Martin Luther 504 jaar gelede 95 stellings aan die
deur van die katedraal in Wittenberg vasgespyker
het. Luther se doel was om 'n gesprek te stimuleer, en het uiteindelik die geskiedkundige
Hervormingsbeweging in die kerk tot gevolg
gehad.
Die tema van dr. Steyn se boodskap was “Lei om
te dien”, met Mark. 12:28 as vertrekpunt. Ten behoewe van die gehoor, het hy in beide Engels en
Afrikaans die Woord bedien. Hy het 'n praktiese
voorbeeld gebruik van 'n lawaaierige kraai wat 'n
rustige arend aangeval het. Dr. Steyn het aan die
leiers gevra wat hulle sou verkies om te wees: 'n
arend of 'n kraai? Die arend het in die bepaalde
geval uiteindelik die aanval van die kraai op 'n
rustige, kundige, rasionele wyse afgeweer deur
net al hoër te vlieg tot 'n hoogte waar die gebrek
aan suurstof dit vir die kraai onmoontlik gemaak
het om by te bly.

In die Skrifgedeelte word vertel hoe 'n
skrifgeleerde Jesus Christus probeer vasvra met
die vraag: “Wat is die heel grootste gebod?” Jesus antwoord met 'n navolgenswaardige geloofsperspektief as voorbeeld vir ons almal: “Die
eerste is: Luister, Israel, die Here ons God is die
enigste Here.”
Met die leuse van Hoërskool Overkruin: “Kyk ver”
as beginsel, doen hy 'n beroep op die jong leiers
om die Here hul God lief te hê en te dien met alles waaroor hulle beskik en hul naastes net soos
hulleself. Leierskap is nie 'n reg nie maar ‘n

Kersfees langs die krip

Gedig deur: Louise Lachenicht

Kleine Kindjie in die klipharde krip,
tere handjies tastend hou Hy omhoog.
'n Engeleskaar met wyd gestrekte hande,
Jubeling en lofsang vul die hemelboog.
Maria hou haar hand uit na die Kleinding.
Stewig gryp Hy haar een vinger vinnig vas.
Heilige krag vloei uit daardie handjie
wat deurboor gaan word vir andere se las.

Die strooi is hard en wreed en ongenaak.
Josef verskuif liefderik die lyfie met een hand.
Sy vingerpunte raak skielik aan die kleine
handjie en vreesloos is daar 'n noue band.
Die esel kap-kap met sy een poot,
'n ritme vertel van die binnekoms in Jerusalem.
So sonder bangheid weet dié eselklong,
jare later sal dié heilige hande aan hom klem.
En nou is dit 2021 …
Ek buig nederig by die krip, o Heer,
vir my is Kersfees dié keer so spesiaal.
Telkens wil my hand uit U s’n glip,
maar dan staan ek net gestroop en kaal.

En hier is nou my hande, Heer,
en hou hul pleitend na U uit.
Hulle is vol eelte, skrape, skurf en grof,
maar, Heer, sal U u hande om myne sluit.
Al gryp ek net een vinger van U vas,
weet ek U sal dit nooit uit U hand loslaat.
Help my vashou, al word ek lam en moeg,
want so bewaar hierdie Betlehemskind
my van alle kwaad.
Met toestemming van die digter, voorgedra deur
Loraine Prinsloo tydens die Kerssangdiens van
NG Overkruin op 28 November 2021.
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OUERWORD EN REGSAKE
Testamente, boedelbeplanning en boedelbereddering is 'n aangeleentheid wat 'n sentrale
tema vorm in enige huweliksverbintenis. Tog is
dit 'n tema wat baie dikwels uitgestel en verwaarloos word. 'n Oggendseminaar met hierdie
onderwerpe as tema, is op 23 Oktober 2021
onder die vaandel van Senior Volwassenebediening en in medewerking met Kerksonder–
mure aangebied.

Redaksie

Onder: Mnr. Volker Krüger het op kundige
wyse die gehoor se aandag vir meer as twee
ure gevange gehou.

Ds. Hennie Yssel van Kerksondergrense het die
geleentheid met Skriflesing uit Fil. 4:4 en gebed
geopen. Die berippe bly in die Here, bedink die
goeie, wees inskiklik teenoor alle mense, en
maak jou begeertes aan God met danksegging
bekend, het in die gees van die oggend se insigte en besprekings ingepas.
Ds. Petrus Moolman het die verwelkoming gedoen en die hoofspreker, die bekende regskundige, mnr. Volker Krüger van die regsfirma Van
Velden en Duffey van Rustenburg, aan die gehoor bekend gestel. Afgesien van die gehoor
teenwoordig, kon bykans 400 kykers deur aanlyninskakeling ook die inligting bekom.
Mnr. Volker Krüger het op sy gebruiklike kundige wyse die hoofelemente van die tersaaklike
aangeleentheid behandel en ook deur deur 'n
vraag-en-antwoord sessie die gehoor se
aandag vir meer as twee ure gevange gehou.

•

Dit was veral insiggewend en leersaam dat hy
uitgewys het watter ernstige flaters in boedelbeplanning en testamente gemaak kan word wat
•
baie kopseer vir agtergeblewenes kan veroorsaak. Vrae uit die gehoor en vrae aan die gehoor en die daaropvolgende antwoorde, het
•
ophelderings verseker.
Onder andere, kon die volgende uit die geleentheid geleer word:
•
Dit is 'n bate om 'n Lewende Testament op
te stel. Dit verseker dat daar nie wroegings
by familielede ontstaan wanneer 'n saak
soos die afskakeling van masjiene ter
sprake kom in 'n stadium waar die pasiënt
se lewensfunksies geen hoop op herstel
meer het nie en hy of sy nie self die besluit
kan neem nie.
•
Insgelyks, moet duidelike bepalings bestaan
ten opsigte van orgaanskenkings.
Die belangrikheid van die opstelling van 'n testament deur 'n kundige wat daarin spesialiseer.
Dit kan onder andere, flaters voorkom en wettige belastingbesparing meebring.

•

•

•

Voldoende voorsiening moet gemaak word
vir kostes tydens die oorgangsfase tussen
afsterwe en die afhandeling van die boedel.
Die testament se bepalings moet nie sodanig
wees dat die oorledene uit die graf steeds
gesag wil voer en bestuur nie.
Die formulering van 'n testament moet ten
alle koste konflik ná afsterwe voorkom.
Dit is wenslik om eerder 'n onafhanklike persoon – en nie een van die kinders nie – as
eksekuteur aan te stel.
Die veilige bewaring van minstens drie oorspronklike weergawes van jou testament
waar dit maklik bekombaar sal wees.
'n Verdere sensitiewe saak is vuurwapens in
besit, waar die voorskrifte streng nagekom
moet word.

Baie goeie kommentaar oor die insigwekkende
inligting wat ingewin is, is breed ontvang.
Philip Botha het namens die voorsitter, dr. Petrus
Moolman, en die komitee vir Seniorvolwassenebediening elkeen wat die oggend se verrigtinge
moontlik gemaak het, by name bedank vir die
gewaardeerde ondersteuning.
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Redaksie

Ten spyte van die beperkende maatreëls van Covid-19, het Rudi van Heerden en Piet Swanepoel
lank voor die openingsdag van 16 Augustus, voortgeswoeg om skenkings op te laai en ontvangste
weg te pak. Tewens, kort ná die Garageverkoping van 2020, het hierdie taak reeds 'n aanvang
geneem.
Die gehalte van die skenkings uit die geledere van die gemeente en ook van daar buite, was hierdie
jaar opvallend hoog. In etlike gevalle is meubelstukke en items ontvang wat in enige huishouding 'n
spogaanwins sou wees. Rudi vertel ná die afsluiting van die Garageverkoping, van die uitdagings
waarmee hulle soms te doen gekry het om meubelstukke te gaan oplaai: van deure wat afgehaal en
weer gemonteer moes word en vele innoverende planne wat gemaak moes word om toegang tot
gestoorde items te bereik.
Soos elke eerste dag van die verkoping, was daar weer 'n groot stormloop van kopers wat seker
wou maak dat hul name op bepaalde gekoopte items aangebring word vir 'n later oplaaigeleentheid.
Fietse en die outipe televisiestelle, klerasie, glas- en koperware was soos altyd, vinnige verkopers.
Op 19 September 2021 het Rudi van Heerden terugvoer aan die gemeente gegee. Hy het daarop
gewys dat die verkooppryse op items altyd baie laer is as die werklike waarde daarvan, en eintlik 'n
donasie is wat die koper gee. Rudi vertel van 'n dame wat met haar netjiese uitrusting aan kom
spog het, en daarop gewys het dat sy dit by die vorige Garageverkoping gekoop het.
Hy het hulde gebring aan sy helpers wat elke dag van voor die
openingsdag van 16 Augustus, met die uitpak, tot by die afsluiting
op 4 September 2021, van 07:00 tot 17:00 op hul voete aan diens
was. Hy het ook sy groot dank oorgedra vir die gemeente se
ondersteuning en die gemeentelede wat gereeld etes en
verversings saal toe gebring het. Hy het genoem dat die Garageverkoping van 2021 weer meer as R100 000,00 opgelewer
het en dat sedert die eerste Garageverkoping, reeds R1,35
miljoen geïn is.
Namens die gemeente, het dr. Petrus Moolman 'n woord van
groot dank aan Rudi en die span oorgedra vir hierdie harde, onbaatsugtige werk wat altyd met 'n blymoedige en vriendelike
gesindheid gelewer word en wat op hierdie manier ook bydra om
die gesig van NG Overkruin te wees.
Links: Rudi van Heerden gee terugvoering aan die Gemeente.
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TER NAGEDAGTENIS
Aletta Flemix
26.07.1956 - 03.09.2021
Brenda Vlotman
20.02.1940 - 27.09.2021
Ensie Botha
30.07.35 - 28.09.2021
Anne du Plessis
28.11.1927 - 11.11.2021
Bo: Dawie Hoon
14.08.1927 - 18.10.2021

Estella Barnardt
17.08.1946 - 26.11.2021
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Wonderkruin Jeug
Redaksie
Onder: Op Saterdag 9 September 2021 het ds.
Elané Sassenberg 'n speletjiesgeleentheid vir die
jongspan gereël. Daar is heerlik gekuier, geëet en
ontspan.

Bo: Ds. Elané Sassenberg gee die kinders 'n
geleentheid om te demonstreer hoe moeilik dit is
om 'n garingdraad deur die oog van 'n naald te
kry. Die demonstrasie het as onderbou gedien in
haar Woordbediening uit Markus 10:17-31. 'n Ryk
jongman stel 'n vraag aan Jesus. Jesus se antwoord is 'n les aan sy dissipels. Jesus se les aan
die dissipels demonstreer dat 'n opregte verhouding met die Here – en nie bloot die onderhouding
van die Wet nie – die belangrikse erflating is wat
ons kan ontvang.

JAKARANDA KINDERHUIS:

rugsakkie ontvang), waarna almal gesmul het
aan die pizzas, lekkers en koeldranke.

Daarna het Rikalize, 'n jong dame wat onlangs
betrokke geraak het by Uitreik se projekte, die
kinders vermaak met speletjies in die binnehof.
Haar entoesiasme het almal aangespoor om
Nettie Wagner deel te neem.
Eugene Maré het gesorg vir luide aankonNG Overkruin het op 4 November 2021 'n uiters
digings en “last touch”. Voor die jillende kinders
geslaagde afsluiting vir die kinders van die twee
in die busse vertrek het, het ds. Elané en die
huise in die kerksaal gehou.
kinders heerlik saamgesing op die maat van
Covid-19-protokol is toegepas, maar dit het nie
haar “ghetto blaster”.
die geesdrif gedemp nie.

HUISE 16 EN 19 SE
KERSAFSLUITING

Die saal is versier met 'n Kersboom en ds. Elané Sassenberg het met haar musiek gesorg vir
die nodige feestelike atmosfeer.
Ná die verwelkoming, is die getroue donateurs
bedank vir hulle ruim bydraes, want sonder hulle
sou die aktiwiteite nie moontlik gewees het nie.
Daarna het ds. Elané die opening waargeneem.
Sy het daarop gewys dat Jesus die lig vir die
wêreld is en dat ons ook ons liggies moet laat
skyn. Sy het dit toegelig met brandende Kersliggies.
Die Kersgeskenke is uitgedeel (elkeen het 'n

Bo: Die Kersgeskenke is uitgedeel waarna almal
gesmul het aan die pizzas, lekkers en koeldranke.

