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Pinksterreeks 2022
Die Pinksterreeks
van 29 Mei, 2022
tot 5 Junie ,2022 is
deur dr. James
Kirpatrick van Stellastraatgemeente
aangebied. Die
Pinksterreeks kon
nie op ‘n beter tydstip gekom het as
juis nou nie. Op
internasionale vlak
beleef ons
Rusland se inval in
die Oekraïne. Die
nagevolge van die
wêreldwye CovidBo: Die wêreld(land)kaart op
pandemie het die
die agtergrond van die
stelkeding, was tydens die Pink- wêreldekonomieë,
sterreeks ‘n konstante herinner- ook by ons, erning van die stukkendheid in die stige houe toegedien. Hierdie
wêreld en die uitdagende taak
dinge, en nog
meer,laat die klem op mense se kwesbaarheid en
onvermoë val. Te midde van dié somber prentjie,
bied die Pinksterboodskappe weer perspektief en
hoop.
Die probleem is dat Pinksterreekse so dikwels ‘n
tyd van intense emosie, geestelike opwelling en
herlewing is, maar die resultaat toon dat dit soos
saad is wat in steriele grond beland en geen vrug
oplewer nie.

Redaksie

het by ons kom vestig inneem en ons het heling deur Christus wat ons kom heelmaak het.
Ons wat dan “OK” is by God kan deel wees van
die heelmaak van die wêreld, - inderdaad ‘n
ontnugterende realiteit!
Dr. Kirpatrick verpak die oplossingshulpmiddels
in verskillend samelopende komponete wat
aangewend kan word met die heelmaakprogram.
Eerstens: “Kindness; (hesed) deernis,
toegeneëndheid: Die heelmaakproses begin
met “kindness” Feit is dit is moeiliker om deernis
te gee as om slim te wees maar die wêreld het
deernis eerder as slimheid nodig . Die sleutel is
om jou hart vir die Here te gee en dit behels ‘n
oorgawe aan God omdat Hy ons nuut gemaak
het. Dr. Kirpatrick gebruik in die verband die inhoud van Johannes Kerkorrel se lied, “Gee jou
hart vir Hillbrow” en nooi ons uit om soos
Christus die voorbeeld te stel, ‘n hart te hê vir
stukkende mense.
Tweedens: Integriteit.( emet) Spr. 3 :3 bied vir
ons die riglyn;” Moenie dat liefde en trou by jou
ontbreek nie”. Die sleutelwoord is om met geloofwaardigheid op te tree. Die hoe van ons
lewe het ‘n impak oor hoe daar gepraat word
van ons lewe.

Dr. Kirpatrick het die reeks begin met die die tema,” Die wêreld is stukkend, wat maak ons nou?”.
Die ontstellende gebeure in Rigters 19 beskryf ‘n
vergelykende prentjie van ons tyd van verontagsaming van beskaafde grense en waardes en ‘n
gebrek aan integriteitsgedrewe leierskap wat ontstellend eenders lyk. Stap vir stap het dr. Kirpatrick
op ‘n skitterende wyse onderteun deur onder andere visuele en oudiovisuele hulpmiddels, die weg
tot oplossings en heelmaking geskets en verhelder.
‘n Gebroke wêreld waar heelmaak ‘n hoë prioriteit
is, kan nie met onbenullighede toegegooi word nie.
Die probleem is ons misken dat vrede te make het
met God se teenwoordigheid in ons lewe. Feit is,
tussen ons en God is daar vrede, die Gees van
God

Bo: Ds. Corné Randall bedank dr. James
Kirpatrick aan die einde vir sy uitstekende
Pinksterreeksaanbieding.
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Vervolg:

Die Kruistogte van die 11de tot 15 de eeu, goedpraat van slawerny, - molestering van
kinders deur priesters, - uitspatige rykmanslewenswyse van predikers voor makro Amerikaanse gehore , en leierskapmagspel, is voorbeelde wat die grondslag van Christelike etiek
ontsaglike skade berokken.Eenvoudig gestel,
as ons vertrou wil word, moet ons woorde en
dade ooreenstem , hoe ons praat, kan
heelmaak of vernietig. Onthou dat woorde
vlerke het.
Derdens: Geregtigheid (tsedek). Die vertrekpunt is om te doen wat reg is, gemeet aan God
se wil vir die samelewing. Miga 6:8 lê die vereiste onwrikbare lewensbeginsel neer “Mens,
die Here het jou bekend gemaak wat goed
is:Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,
…” .In Am. 7 :7 word die onbetwisbaarheid/
onbuigbaarheid van die beginsel herbevestig:
“Toe sê die Here vir my: Ek gaan ‘n skietlood
aanlê in my volk Israel, ek gaan hom nie meer
spaar nie”. In Am. 5:23-24 spreek die Here
ondubbelsinnig sy voorkeur uit: “Gee pad voor
my met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie
jou harpmusiek hoor nie! Maar laat die reg en
die geregtigheid te voorskyn kom...”. Sonder
vrees vir teenspraak vereis die Here nie ‘n stuk
godsdienstigheid nie, maar sigbare korrekte
optrede in sy skepping en die samelewing en
soos deurentyd in die Evangelie voorgehou
word, hoe mense menswaardig behandel moet
word. Ons kan net die wêreld heel maak deur
te doen wat reg is. Die vraag is, sal ons die
toetsloodmeting kan slaag?
Op Sondag 5 Junie sluit dr. James Kirpatrick
die Groot Pinksterreeks af met die tema
“Herlewing” en bediening van Nagmaal. Die
geleenheid word op luisterryke wyse verryk met
trompet, viool, orrel en kooruitvoerting en ’n
paslike videovertoning op die inligtigskerm.
Dr. Kirpatrick vra die vraag, “Hoe kry ons dit
reg om in ‘n gebroke wêreld te kom en fees te
vier?”. Met Ps. 85 in geheel as vertrekpunt,
word al die komponente van die Pinksterreeks
kosbaar en met bemoediging saamgevat.
Vs.10-12 lui soos volg;” Waarlik, uitkoms is
naby vir dié wat Hom dien:Hy sal sy reddende
mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal
mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels;trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit afkom”.Dit is
nie ‘n toekomsdroom nie, deur die heelmaak
van die Nagmaal rus God ons juis toe om
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instrument te wees vir voortsetting van
heelmaak in ‘n gebroke wêreld, dit is wat God
aan ons gee. Ons kan dus te midde van trane
en hartseer en ‘n donker wêreld, die evangelie
verteenwoordig en onkreukbaar uitdra.
Dr. Kirpatrick is op paslike wyse deur ds. Corné
Randall bedank vir die innoverede wyse waarop
Hy die Reeks vir die Ringsgemeentes van Wonderboom aangebied het. Dr. Kirpatrick het in sy
respons dank betuig vir die geleentheid om vir
die week saam te kon stap, asook dank
oorgedra aan al die medewerkers vir hul ondersteunende bydraes.
Tydens die Sondagaand se Nagmaaldiens op 5
Junie het ds. Corné Randall die erediens gelei.
In aansluiting by die tema van die voorafgaande
week het Hy Esegiël 37:1-14 voorgehou. Hy het
gefokus op die Gees van die Here wat lewe gee
en waarsonder ons eintlik soos dooie droë bene
in die woestyn voorkom. Esegiël doen soos deur
die Here beveel om aktief te wees en die verantwoordelikheid te aanvaar. Dit roep ons ook op
om in die realiteit van ‘n gebroke wêreld die
Woord van die Here uit te dra en in ons
daaglikse lewe en optrede; deernis, agapeliefde,
integriteit, vrede en geregtigheid te doen. Dit
dring ons om die resultaat van ‘n vrugbare Pinksterreeks-herlewing, met ‘n blywende ingesteldheid uit te leef.

Dit kan nie nagelaat word om ook erkenning en
opregte groot dank en waardering oor te dra aan
die span wat elke aand die keurigste koppies
sop bedien het nie. Dit was ‘n welkome meevaller op die koue wintersaande wat groot byval
gevind het.

Bo Daar was groot waardering vir die en
smaaklike warm sop wat elke koue aand deur
‘n flukse span bedien is.
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GROOT LYDENSWEEK

Redaksie

Tydens die Lydingsweekreeks het die
staan voor God as die onskuldige lam maar ook
onderskeie leraars ‘n verfrissende fokus op die as veroordeelde draer van die wêreld en mense
kruiswoorde van Jesus Christus geplaas.
se sonde.Na hiedie woorde tree drie ure van
duisternis en chaos in, Jesus betaal die grootste
Die Paassangdiens op Palmsondag 10 April,
prys vir ons sonde, sterf en God kom skep orde.
2022 was ‘n paslike inleiding tot ‘n besondere
Jesus het hierdie woorde uitgeroep sodat ons
Lydingsweek. Met onder andere, voorlesings,
orrelspel , trompet, viool, solosang en die Kan- nooit weer nodig sal hê om dit te opper nie, God
is nou altyd by ons. Jesus se offer aan die kruis
tory se sang is ‘n luisterryke en diep
het vergifnis gebring.
geestesverrykende klimaat geskep.
Woensdag 13 April is ds. Randall aan die woord
Ds. Randall lei die Erediens en vestig die
en vestig die aandag op die dieper betekenis
aandag op Jesus se gebed aan die kruis;
binne die kort kruiswoorde; “Ek is dors”. Water
”Vader vergeef hulle…”, te midde van eie
speel ‘n sentrale rol in die liturgie. In Jesus se
ondraaglike pyn en lyding bid Jesus, vir
vergifnis en vrede vir almal . Jesus bewerkstel- kruiswoorde identifiseer hy uit sy ware mens- en
Godwees die stryd waardeur ons as mense
lig deur sy optrede dat ons as sondaars, God
gaan. Waar Jusus praat, dra hy egter herook as Vader kan aanspreek. Wat ‘n voorreg
haaldelik ‘n boodskap oor dat hy veel meer wil
het ons nie om Jesus Christus te hê wat ons
gee as die dors vir water. Daar is ‘n geestelike
verlossing bewerkstellig het, aan ons ‘n nuwe
skoon begin en heelmaak bewerkstellig het en dors wat net Jesus kan les. Wie sy dors les uit
lewende water, ontvang ‘n nuwe dors om meer
ons nooit sal vergeet nie.
en meer hiervan te drink en ‘n kanaal te word
Ds. Willie Rothmann behandel die aand die
waardeur lewende water vloei. Sodoende word
woorde “Vandag sal jy saam met my indie
daar gesmag na die Here se teenwoordigheid.
paradys wees”. ‘n Medegekruisigde, maar ‘n
Aan die kruis vestig Jesus Christus die uitnodimisdadiger, word op die laaste nippertjie, (by
ging agter die kruis om van Hom die lewende
wyse van spreke) gered. Wat ‘n voorreg om ten water te drink, hoop te gee, ware lewe te bring
spyte van ‘n lewe van misdaadpleging deur ‘n
en vry te maak.
enkele opregte hartsbebelydenis van skuld en
geloof, “Jesus dink aan my…” en sonder enige Die Goeievrydagdiens op 15 April 2022 is deur
verdienste, ‘n geskenk van onbeperkte genade, ds. Corné Randall gelei. Ds. Randall se inkleding
vergifnis en ‘n ewige lewe te ontvang.
van die vorm van die Diens het bygedra tot diep
Maandag 11 April vra ds. Randall hoe Jesus se nadenke en insigte om die betekenis van hierdie
sterwingswoorde; ‘‘Daar is u seun” en daar is u kruisigingsdagherdenking ‘n hoë impak gee.
Moeder”, ons help om na te dink oor die lewe.
Jesus het deur hierdie woorde ongevraagd op
eie inisiatief die behoefte van verhouding en
steun geidentifiseer en opgetree. Deur Jesus se
bloed wat gevloei het, is ons wat glo in ‘n
geloofsgemeenskap ingebind as broer en suster
wat vertrou kan word, wat steun op mekaar behoef en die opdrag dra as iemand op wie vertrou kan word. Dit is onmoontlik om iemand met
agapeliefde,- dus onvoorwaardelike, opofferende liefde lief te hê sonder om Jesus Christus
met agapeliefde, lief te hê.
Dinsdag 12 April hanteer ds. Rothmann die
woorde; “My God my God waarom het U my
verlaat”. Die vraag in ons gemoed, hoe kan God
van God verlate wees? Moenie die kruis en
ware doel van die kruisdood miskyk nie. Op
hierdie punt in die gebeure is Jesus op die
Bo: Ds. Willie Rothmann aan die woord
diepste punt van sy lyding en gebruik Hy ook
nie die woorde Abba Vader nie, maar God. Hy
Vervolg:
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n Groot gedeelte van
die Diens is gewy aan
stilwees, gebed en
selflees van
voorbereide literatuur
op die inligtingskerm,
aangevul deur ‘n
kernboodskap deur
ds Corné. Hy het
beklemtoon dat daar
‘n groot belofte in Jesus se laaste kruiswoorde op die kruis
“Vader in u hande
gee Ek my gees oor”,
opgesluit
lê. Deur
Bo: Ds. Corné Randall
hierdie woorde word
aan die woord.
bevestig dat daar lewe
na die dood is, ook vir
ons vandag. Dit maak dat Goeievrydag werklik ‘n
goeie Vrydag is en ons saam kan juig oor hierdie
woorde. Jesus het inderdaad sy lewe gegee sodat
ons lewe in oorvloed kan hê en voluit kan lewe.
Paassondag 17 April bied ds. Rothman die tema
aan, “Sodat julle verbaas sal staan”. Die werklikheid is Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Die vraag is dan met watter verbasing het
jy die Lydensweek ervaar? Het jy die wonder van
God se reddingsplan en verwesenliking daarvan
met Christus se opstanding wat die Christelike
Godsdiens van ander gelowe onderskei, ter harte
kon neem? Kan jy jou vereenselwig met Maria se
verwondering by die leë graf en die ander se verrasings met Jesus se verskynings, gesprekke en
optredes by soveel geleenthede daarna? Die opdrag aan ons is om verbind te bly aan die
wingertstok en om vrugte te dra.

Bo: Die NG Overkruin-Kantory onder leiding
van Gideon Brits by die orrel.
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MOEDERSDAGRedaksie
Moedersdag 8
Mei, 2022 is
weer paslik
herdenk met ‘n
lekkergoedgeskenkie deur
die Carpe
diem-manne.
Hein Schuld
het die moeders en oumas
gelukgewens
en hulde gebring aan die
kosbaarheid
van moeders
en oumas.
Bo: San-Mari Booyse met
Geïnspireer
deur die inhoud solosang.
van Jes.62
word die versekering gegee dat hulle soos
uitgespreek oor Israel, kosbaar is vir God en dat
ons moeders en oumas aan die Here behoort en
dat die Here hulle lief het. Nooit moet toegelaat
word dat vroue, moeders en oumas verstote
voel nie. Ons as mans dra die opdrag dat ons,
ons vroue moet eer en liefhê soos die Here hulle
liefhet.
San-Mari Booyse het die moeders met ‘n paslike
lied toegesing.
In dié dag se Woorbediening het dr. Petrus
Moolman die tema; “Die opstanding van Jesus
Christus verander die denke en lewens”,
hanteer. In Hand.3:11-19 en 26 met Petrus in
die Pilaargang van Salomo aan die woord, net
na die genesing van die verlamde man, word die
gehoor perspektief gegee oor hul miskenning
van die uitsprake van die profete van ouds en
die klem gevestig op die kragtige werking van
die opgestane Here. Net soos Petrus verduidelik, het moet ons nie die eer kry nie maar
die klem moet op Jesus Christus val. Geloof
moet nie oor ons gaan nie maar oor toenemende beskikbaarheid vir Jesus. HY het nie bewonderaars nodig nie maar radikaal veranderde,
en dus bekeerde volgelinge wat as instrumente
van Jesus Christus moet funksioneer.
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Beurtkrag en eredienstye
bots nie meer

Redaksie

Onvoorsiene beurtkrag-en eredienstye is twee
skedules wat mekaar nie maklik kan akkommodeer en komplementeer nie.
Met alle eer en dank aan al die seën en voorspoed uit ons hemelse Vader se hand oor jare
ontvang, is NG Overkruin se kerkgebou
toegerus met fasiliteite waar niks kortkom om
die Here te dien nie. Selfs te midde van COVID19 -inperkings in volle gang kon eredienste
steeds visueel en akoesties versprei, wyd gevolg word.
Tog kan daar dinge gebeur wat jou opnuut laat
besef dat die gerief waaraan jy gewoond geraak
het skielik geskud kan word. Toe beurtkrag ‘n
tyd gelede deel van ons lewe geword het, het
dit ‘n aantal kere ‘n hewige geskarrel afgegee.
Inderhaas moes tydelike noodmaatreëls op baie
kort kennisgewing getref word. ‘n Kragopwekker
moes geleen word, weens die 3-fasekragbehoefte kon die orrel nie benut word nie, en elektroniese en beligtingsuitdagings moes oorkom
word. Die stres en spanning wat dit vir ons leraars wat die eredienste moes lei, meegbring
het, moes uiteraard hoog geloop het.
NG Overkruin is egter steeds bevoorreg en
geseënd om in sy geledere ‘n vrugbare bron
kundiges en weldoeners te hê wat so dikwels
ongesiens agter die skerms die belange en
nood op vele terreine van die gemeente raaksien en aksie neem om ‘n oplossing te bied.
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Danksy hierdie hulp kan die eredienste, kantooraktiwiteite asook die CMR-kantore nou ten
spyte van enige kragonderbreking ongehinderd
voortgaan. In dié verband is NG Overkruin in alle
opregtheid groot dank verskuldig aan een van
ons inwonende elektriese ingenieurs, en medewerkers, inderdaad weldoeners agter die
skerms, wat ons met voldoende sonkragpanele,
die vereiste Lithium-ioonbattery en 3-fase- omsettersisteem, vir ‘n volledige eredienstoegerus
het. Alle eer en dank kom natuurlik allereers
ABBA Vader, ons Here toe wat volgens sy
raadsplan en eietydse tydskedule, altyd op verrassende en unieke wyse die deurslag gee en
verseker dat sy evangelieverkondiging nêrens
ingeperk kan word nie.

Aangesien ons deesdae in gesprekke dikwels
hoor van huishoudings wat sonkragbystand
aangeskaf en nuwe tegniese taalterme in ons
gesprekke opduik, is dit goed om kennis te neem
dat die NG Overkruin se sisteem bestaan uit PV
panele= 11kWp; ‘n Li-In Battery = 8kWh en omsetters =3*5kW, wat nodig was om 3fasekragvoorsiening vir die orrel te verskaf.
Links: Die netjiese
noodkraginstallasie
met omsetters en
battery gevoed van
die sonpanele op
die dak.
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NG OVERKRUIN SE ORREL
Redaksie
bestaan uit egklinkende klokke , doedelsak en
viool.
Die aanwesige besoekers wat dapper genoeg
was, het die geleentheid gekry om met ‘n leer
na die balkon op te klim na die orrelkamer huisves en die verstommende gesig van 1,948 pype
en die blaasbalkstelsel te besigtig.
‘n Aantal waagmoedige kinders het op die uitnodiging gereageer om ‘n paar note op die orrel
te speel. Verskuilde talent is beslis bewys toe
Leila, kleindogter van Hein en Louise Schuld op
die orrelbankie plek ingeneem het.
Bo: Gideon Brits antwoord menige vrae oor
die werking van die orrel waarvoor hy ‘n
passie het
Nou kyk as daar ooit ‘n leersame Saterdagoggend in jou lewe was, dan was dit beslis die
onbetwisbare ervaring van die 48 teenwoordiges in die NG Overkruinkerkgebou op 15 Mei,
2022. Met Gideon Brits as die voorligter en
demonstreerder kan jy ook nie vir ‘n kundiger
orrelis en pasievolle liefhebber van hierdie
musiekinstrument gevra het nie.

Dat hierdie voorligtingsessie jou hoogste
waardering vir die vaardigheid van ‘n orrelis en
die musiekklanke wat voortgebring het, is gewis. Die vereistes van oog- hand-en voetkoördinasie om ‘n orrel te bemeester, is verstommend
hoog. NG Overkruin is bevoorreg om ‘n gesogde orrel te besit en bowenal om Gideon Brits as
‘n orrelis te hê. Gideon is vir ons kosbaar.

Gideon het met hierdie aanbieding seker gemaak dat elke moonlike detail gedek word. Met
‘n paslike videovertoning is verder toegelig hoe
‘n orrel stap vir stap vervaardig word totdat dit
op ‘n vooropgetelde plek ingebou kan word. Die
magdom fyn tegniese kundigheid en onderbou
om uiteindelik die eindproduk daar te stel, is
eenvoudig verbysterend. Geen wonder dat ‘n
orrel die duurste musiekinstrument is en vir etlike tienmiljoene Rand verseker word nie.
Een van die baie insigte wat uit die voorligting
gekom het, is die verduideliking waarom die orrelis spesiale skoene moet aantrek om die
voetpedale te hanteer. Die orrelis kan die orrel
bloot deur die gebruik van sy voete speel en die
skoene moet in verskillende posissies glad kan
gly oor die voetpedale om die note na vore te
bring. NG Overkruin se orrel is oor die jare in
stadiums opgegradeer onder andere deur
sleepmotore is wat ‘n aantal kere toegevoeg is.
Benewens die orreltafel bestaan die orrel uit ‘n
sterk blaasbalkstelsel wat lug in verskillende
lengtes en diktes metaal- en houtpype invoer.
Verdere opgraderings het tot gevolg dat die
orrel ook onderteun word deur Midi-interfase, ‘n
elektroniese stelsel wat verantwoordelik is vir
die aanvullende klanke wat onder andere

Bo: Ons orrel, die bekende gesig vanuit die
kerkruim.

Links: Almal wat die
moed gehad het wou
gaan kyk hoe die orrelkamer lyk.
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WOLMERSKEPPINGS
Redaksie

Redaksie

Vadersdag het op 19 Junie, 2022 erkenning met ‘n
klein geskenkie in die gemeente gekry. Tegelykertyd is die appèl op onder andere die vaders gerig
om ‘n verskilmakende rol in die wêreld te speel en
hoop te gee.
Dr. Petrus Moolman het die Woordbediening dié
dag uit Jes. 43:18-21 met die tema: “God maak
Pinkster prakties moonlik “, hanteer. ‘n Pinksterervaring met ‘n uitstekende Pinksterreeks wat pas
afgehandel is, mag nie by ‘n emosionele opwelling
bly nie maar ‘n daadwerklike herlewing genereer.
God herinner die Israeliete in ballingskap om nie
terug te kyk na wat goed en sleg in die geskiedenis
gebeur het nie, maar raak te sien wat reeds besig is
om vorentoe te gebeur en daaruit ‘n boodskap van
hoop te put.
Die toestand van gebrokenheid in die wêreld is
eweneens in Suid- Afrika sigbaar. Hoë werkloosheid, misdaad, armmoede, swaarmoedigheid
en noem maar op is in die orde van die dag. Die
appèl is dat ons sal kyk na die stukkende wêreld
en ‘n daadwerklike besluit neem wat elk van ons
daaraan gaan doen. Feit is ons kan nie aangaan
soos gewoonlik nie. Wanneer die krisis op sy hoogtepunt is, is die geleenthede op sy hoogtepunt.
God het ‘n hart vir die noodlydende. Sien raak wat
God reeds doen, selfs organisasies wat nie Christene is nie word deur God gebruik. God stuur ons
na hierdie gebroke wêreld toe, die werk lê buite vir
en deur hulle vir wie Hy met die Gees gevul het.
Die kerk staan voor groot uitdagings om nood te
verlig; God sê in die Woord: “Deur julle sal die
wêreld My raaksien”. Ons sal dit net regkry as ons
nie heeltyd terugkyk en vergelyk met die verlede
nie. As die Here se diensknegte is ons toegerus
met ‘n nuwe hart wat ons
met vertroue kan aanwend.

Regs: Dr. Petrus Moolman bedien die Woord
op Vadersdag en
beklemtoon dat vaders
‘n sleutelrol het om in ‘n
gebroke wêreld te vervul.

Bo: Pragtige truie as eindproduk.
Maleen Büre het Sondagoggend en -aand 24
April, 2022 ‘n indrukwekkende uitstalling van
truie in die litrurgiese ruimte gehou en kortliks
die oorsprong van die projek verduidelik.
Marleen se betrokkenheid by Aksie Uitreik, het
gefokus op noodleniging, opheffing en
beroepsvaardigheidsopleiding in die Wolmergemeenskap wat reeds oor ‘n tydperk van meer
as 20 jaar strek. Die kleurvolle truie is die
produk van ‘n groep dames met gewillige
hande wat elke Donderdag van 09: 00 tot 13:00
by Wolmer byeenkom. Die groot getal truie is
die eindproduk wat uit afvalstukkies wol gebrei
is. Die doel is om truie vir kinder in die gemeenskap, te skenk. Baie van die dames in die
breispan het hul breivaardigheid vir die eerste
keer in hierdie groepbyeenkomste aangeleer.
Marleen het ‘n beroep gedoen op die gemeentelede om vrymoedigheid te neem om enige
oortollige stukkies
wol wat in die huis
rondlê, vir hierdie
lofwaardige en
noodsaaklike noodlenigingsprojek te
skenk.

Links: Marleen
Büre vertel hoe die
truie tot stand
gekom het.
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Geskenke maak harte bly
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Petro Odendaal en Marina Jordaan

Wat ‘n heerlike dag was dit nie vir die dames 23
April, 2022 om, na ‘n twee jaar Covid- onderbreking, weer bymekaar te kom nie. Opwinding het
die dag geseëvier.

en gerustelling gedien. Eers nadat sy besef het,
die Here is in beheer, kon sy vrede maak met
haar wagtydperk. Die uiteindelike beslissing
was dat sy haar pos behou. Sy sluit af met die
gedagte: God het die finale besluit geneem.

Daar is lank voor die amptelike opening al heerlik
gekuier. Die Deborah se snuisterytafel met allerhande eetgoed, perkoleerkoffie, boeke en vele
meer het groot aftrek gekry.

Na die getuienis het die gelukkige trekking
plaasgevind en vyf dames het geskenkies
ontvang.

Almal het ook weggelê aan die heerlike
verversings.
Anina Willemse het die geleentheid met gebed
geopen en almal verwelkom.
Daarna het Hannelie Joubert inleidend oor
“Geskenke maak harte bly”,gepraat. (Spreuke
18:16)
Sy het gevra wat die grootste geskenke was wat
ons nog gekry het. Watter wonderlike kort getuienisse het daar tussen die dames uitgekom. God
se liefde, ouers, kinders, kleinkinders, al die geskenke wat met liefde gegee word.

Die groot pret van geskenkpapier maak, het gevolg. Stensils met die mooiste patrone en verf
is gebruik. Buitengewone spontaneïteit is aan
die dag gelê en kreatiwiteit het hoogty gevier.

Almal het ook weggelê aan die heerlike
verversings en kon terugkyk op ‘n opbounde
oggend waarin die waarde van geloof, ‘n ondersteunende netwerk van familie en vriende en ‘n
hoopvolle positiewe lewensingesteldheid,
bevestigende betekenis gekry het.Met siele gevoed, het almal huiswaarts gekeer.

Hannelie het oor die hartseer getuig van haar
moeder wat weens longkanker oorlede is. Sy het
haar moeder verpleeg totdat dié in haar arms
oorlede is. Vele onderskragende “geskenke” is
in die beproewingstyd ontvang. Onder andere
gebede, klaar voorbereide maaltye, ‘n kragopwekker en bemoedigingswoorde. Sy’t besef dat
vriendskap en aanraking van onskatbare waarde
is en dat sy dit ook nou toepas. Haar getuienis
het die gehoor diep getref. Sy het met Rom. 12:6
-8 afgesluit deur die volgende vrae by ons te los.
Wat is jou hemelse geskenk? Waar kan jy jou
geskenk gebruik?
Die tweede getuienis was deur Joey Falconer
gelewer. Haar getuienis het gegaan oor haar
beroep in die bankwese. As portefeuljebestuurder, dra sy groot verantwoordelikhede. Met die
Covid- inperkings het dit gebeur dat sy nie haar
maandelikse doelwitte kon haal nie.‘n Spanningsvolle tydperk het gevolg, van weeklikse terugvoer, tot waar sy in ‘n dissiplinêre verhoor betrek is. Tydens die dissiplinêre verhoor is sy ook
gevra haar kant te stel. Sy het onder andere genoem dat sy buiten haar verpligtinge by die bank,
ook haar Down-sindroomseun moet versorg. Die
beslissing oor haar werkstoekoms het ‘n geruime
tyd geneem.
Vriende, familie, en kennisse het haar in dié tyd
sterk ondersteun. Sy het te alle tye haar beste bly
gee. Openbaring 3:8 het vir haar as bevestiging

Bo Anina Willemse en Nettie Wagner

Bo: Groot pret met die maak van geskenkpapier

Tweede

Betreur jou verliese

Redaksie

In baie gesinne en vriendekringe was daar sedert 2020 skielik
onverwagte verliese beleef. Die aanbieding deur dr. André van
Niekerk op 19 Mei, 2022 oor hierdie onderwerp was in die kol
om leiding te bied oor die hantering van die onvermydelike
emosies wat verliese van watter aard ookal, meebring. Die
geleentheid is deur ds. Pieter Conradie geïnisieer wat ook die
spreker aan die aanwesiges voorgestel het. Vir die geleenheid
is ds. Conradie en dr. Moolman se Bybelstudiegroepe
saamgetrek en ander belangstellendes uitgenooi om die
geleentheid by te woon.
As voorbeeldbasis het dr. Van Niekerk die gemoedstoestand
van die Emmausgangers soos beskryf in Luk 24: 13-35, voorgehou. Die gebeure met Jesus se kruisdood bring ‘n enorme
verlies mee wat Jesus se volgelinge van ‘n hoogtepunt van
hoop, liefde en sterk leierskap skielik in ‘n donkerte van
verslaendheid, wanhoop en rigtingloosheid gedompel het. Die
twee Emmausgangers se somber gesigte is ‘n raak beskrywing
van hul gemoedstoestand op daardie oomblik.

Bo: Dr. André van Niekerk praat
met gesag oor die belangrikheid Ons begeef onsself in ‘n wêreld wat gefokus is op sukses. Die
klem moet eerder val oor hoe om in ‘n traumasituasie te oordaarvan om jou emosies na
traumatiese ervarings lig te gee. leef. Onwetend dat dit die opgestane Here is wat met die twee
in gesprek tree, word daar in die verloop van hierdie gesprek
deur Jesus kosbare beginsels en tegnieke vir detraumatisering
met positiewe resultate neergelê.
Verliese strek dwardeur ons lewensbetaan van kort na geboorte af. Babas moet oorhafhanklikheid van hul moeders afleer, klein kinders moet die veiligheid van die ouerhuis verlaat om
skool by te woon en so volg fase op fase waar elke groot verandering ‘n traumatiese verlies na
vore bring.
In Jesus se gesprek met die Emmausgangers word wederkerige gesprek geskep, ontlading van
hul besorgdheid ontboesem, korrekte agtergrond en perspektief gestel wat weer sekuriteit herstel. Die verrassende gevolg is gemoedsverandering en herstelde visie.
Die grootste fout wat gemaak kan word, is om jou emosies te onderdruk. . Daar moet ruimte in
ons lewe wees om nie net te jubel en juig nie, maar ook om te weeklaag en eerlik, openlik aan
hartseer uiting te gee. Vergeet van prestasie en perfeksionisme , erken jou monster, waar die
kraak is; dit is juis waar die lig uitkom. In die Skrif staan dit duidelik, “Geseënd is die wat huil
want God sal jou troos.”
Dr. Petrus Moolman het dr. Van Niekerk bedank.
Teen die agtergrond van die Nagmaaltekens waar
die heel koringkorrels eers gebreek moet word om
brood te bak en die wynkorrels gebreek moet word
om wyn te maak, moet ons ook verstaan dat waar
Jesus Christus gebreek word, tree Jesus self in
om liefde en genade wyd uit te deel. Deur die verwondheid wat jy self ervaar of ervaar het, kan jy
ander help want hierin is daar ‘n kosbare hulpbron
van ervaring opgesluit.
Regs: Ds. Pieter Conradie doen die verwelkoming en stel dr. André van Niekerk voor.
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Links: Burger van Heerden
09.07.1944 - 07.05.2022

Bo: Amari Bosman
02.11.1944 - 15.04.2022
Bo: Annette
Labuschagne
10.07.2022 26.05.2022

Bo: Dries de Ridder
09.10.1946 19.04.2022

Links: Henk Badenhorst
09.08.1938 - 04.07.2022
Regs: Koos Kok
07.05.1955 - 19.07.2022

Bo: Theuns Eloff
15.10.1977 12.05.2022

Bo: Henda Roux
14.02.1951 10.06.2022
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Wonderkruin Jeug
Stories vir ÁL Jesus se kinders

Engela

'n Liefdesverhaal
As ek aan my ouma dink, is dit haar liefdesverhaal wat ek die beste onthou.
Sy’s oorlede op 78, in die tyd van my tienerwees wanneer liefde alles in die lewe mooi kleur.
Ek, die laatlam, het uitgesluit gevoel tussen my heelwat ouer gesinslede.
So het ek baie by my ouma gaan sit en baie, met blote gesels, by haar geleer.
Sy’t grootgeword in die dae van chaperones.
Op 'n dag was daar 'n rugbywedstryd. Een wat sy baie graag wou gaan kyk het. Maar helaas, ongetroude dames
kon nie alleen gaan nie.
Laat ons haar aan die woord stel.
***
“Ek was nie lus om saam met Dame Chaperone te gaan nie. Allerhande planne om haar te ontglip het deur my
gedagtes gegaan.
Maar wat maak mens? Sy moes maar saamkom. Sy’t by my geloop, gestaan, gesit. Baie besorgd.
Ek moes omtrent op my tande kners om nie my irritasie te wys vir die goeie dame nie. Vir net eenmaal wou ek
iets doen sonder iemand wat oor my skouer loer.
Dis haar entoesiasme oor die wedstryd, wat my die geleentheid gegee het. Haar aandag was op die veld en nie
by my nie.
Ek glip weg. Die heeltyd het ek gewag vir die gewraakte hand op my arm of woorde: “Waarheen nou Johanna?”
Dit het nie gekom nie.
My vreugde het geen perke geken nie.
Al “ongelukkie” was toe ek besluit om terug na Dame te gaan. Ek was al amper daar, toe ek in 'n onbeplande
borskas vasloop.
“Ek weet hier was nou net niemand nie,” het ek dadelik kwaad gedink.
Met die opkyk in die mooiste paar blou oë, verdamp my kwaad.
Ek was net daar tot oor my ore verlief.
“Wat soek 'n mooi dame sonder chaperone hier?” wou hy laggend weet. Hy het nie gewag vir 'n antwoord nie.
“Maar,” en hy kopknik na Dame, wat aangedraf kom, “ek is bly.”
“Haal jou hande van haar af, jongman!” begin Dame raas nog voordat sy by ons is.
Hy draai met sy mooiste glimlag na haar. Haar gesiggie verander na een van vreugde. “Meneer Louw. Ag dankie
tog dis u meneer Louw. Ek is so bly.”
Sy ouers is kennisse van my ouers, hoor ek. Ek het my ouers van hulle hoor praat, maar hulle nog nooit ontmoet
nie.
Met dié dat hulle mekaar ken en later vriende geword het, was daar geen probleme toe hy, tot my vreugde, my
wel die hof begin maak het nie.
Dis die enigste keer wat ek kan onthou Dame Chaperone nalatig was. Maar dankie tog.
Want kyk wat het die nalatigheid gebring?
Dis waarom jy vandag daar is. Zirk se laatlam. My seun met presies dieselfde blou oë as sy pa.”
**
Nou wonder ek, hoeveel liefdesverhale in die Bybel ken julle. Tussen
man en vrou.
Daar’s baie van hulle.
Alhoewel, dink daaraan. Die wonderlikste liefdesverhaal, wat
soos ‘n goue draad deur die Bybel strek, is nie tussen man en vrou
nie.
Dis tussen God en ons.
God, wat altyd by ons is.
En wanneer ons “wegglip” nog steeds daar is vir ons.
Dis 'n mooi, maar ook hartseer verhaal. Tog, kyk watter
vreugde bring dit ons.
'n Ewigheidslewe saam met ’n liefdevolle God!

