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Vroue kan “multi task”
Ons vroue “spog” mos gereeld daarmee dat ons soveel
verskillende dinge gelyk kan doen. Ja, ek het eenkeer
gehoor dat vroue se brein werk soos ‘n netwerk – jy
kan vinnig van die een aksie spring na die volgende,
die volgende, die volgende, ens. Mans daarenteen se
brein werk soos boksies wat oop- en toegemaak
moet word. Hulle fokus op een ding, sorteer dit uit of
maak dit klaar, maak die boksie se deurtjie toe en
maak dan ‘n volgende een oop en herhaal dan weer
dieselfde proses. Of dit waar is of nie, is vir my nie
relevant nie, want ek wil graag oor ons vroue en ons
netwerk van drade praat.
Hoe lyk jou doenlysie? Is hy so vol, of is daar soveel
lysies, dat jy letterlik hardloop van een punt tot ‘n
ander, van een rits “moet doens” tot die volgende
“moet doen”? Of leef jy? Het jy nog jou passie vir die
lewe? Ons almal smag na ‘n lewe met betekenis, goeie
kontak met ons geliefdes en tyd vir hulle, genoeg tyd
met ons Skepper en besigwees met dinge wat regtig
saakmaak. Nie die elke dag se sg “brood- en botter”dinge nie. In ons dolle gejaag om alles gedoen te kry,
is ons soms uitgebrand en sielsmoeg. En dan ... dan
lewe mens nie meer ‘n sinvolle lewe nie. Dan
hardloop jy net.
My vraag is, hoe draai mens om? Hoe begin ek “oor”?
Hoe begin ek nuwe en meer wyser keuses maak? Ek
dink mens begin by vandag. Nie môre of Maandag
nie. Ek begin nou. Ek begin nou fokus op die regte
dinge sodat ek nie geestelik stagneer nie, ook dat ek
nie die mooi van die lewe misloop nie. God gee vir ons
soveel beloftes van ‘n vol lewe en ons pak dit dikwels
vol met doenlysies – dinge wat net vandag ‘n verskil
aan ons en ander se lewens maak ipv om meer besig te
wees met dinge wat ons help om weer
nuwe lewe in ons siel en gees te blaas.
Om bietjie geestelik te detoks en
van al die gifstowwe wat ons so
verarm, ontslae te raak sodat dit
nie langer jou gees lamlê nie. Dat
jy met vreugde begin leef en
weer die dinge opraap wat jy
dalk langs die pad verloor
het.

Soms gebeur dinge met ‘n mens wat jou tot stilstand
bring en dan is jy verplig om party van die doenlysies
uit te deel. So was dit ook vir my na my skielike,
onverwagte nekoperasie. Skielik moes ek ander vra
om dinge vir my te doen – my rond te ry, inkopies te
doen, swaar goed vir my op te tel, ens. Dit was gladnie
vir my lekker om so afhanklik te wees nie, maar die
ses weke van herstel, het my net weer laat besef dat
elkeen van ons ‘n beter lewe sal kan lei as ons, ipv
totaal onafhanklik, interafhanklik van mekaar leef.
Begin vandag weer oor en moenie kosbare tyd en
energie vermors deur vas te klou aan dinge in jou
verlede nie. Bestuur jou lewe soos mens ‘n motor
bestuur – met baie meer fokus en aandag aan die
dinge wat jy deur die voorruit sien ipv deur die hele
tyd in die truspieëltjie te kyk. Moenie in daardie
groef verval nie.

drome

Stof jou drome af en leef vorentoe en daarmee saam
met ‘n nuwe passie vir jou vrouwees. Leef tot eer van
God en wees daar vir ander – nie net om dinge doen
nie, maar om stil te word by Jesus se voete, om by
ander te gaan sit en hulle te hoor.
Ons Interaksie getuig hierdie kwartaal van talle
dinge wat gebeur, waar mense daar is vir ander, waar
mense groei en heel word. Ek hoop julle geniet dit om
deur die verskillende artikels te lees en mag elkeen
van julle iets raaklees wat jou vandag nog sal laat
omdraai.
Dis nog meer as twee maande voor Kersfees en die
lang Kersvakansie, maar dis ons laaste Interaksie van
hierdie jaar. Vroeg in die nuwe jaar gesels ons weer.
Vir dié wat gaan uitspan, geniet dit en maak tyd vir
jouself. Mag elkeen van julle ‘n wonderlike geseënde
Adventstyd binnegaan.

Mariëtte Steyn
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OM GEROEP TE WEES ...
Die eerste keer wat ek regtig oor my roeping as
gelowige begin nadink het, was ek nog in
Stellenbosch – in die polisie. Ek was 'n gelowige, 'n
christen, maar ek het nooit regtig daaroor gedink dat
God iets spesieks vir my beplan het nie.
Tot op 'n dag …
Die meeste van julle het waarskynlik al daardie lm
van Regardt van den Berg gesien: “The Gospel according
to Matthew.” 'n Man met die naam Bruce Marchiano
speel die rol van Jesus en hy skryf ná die lm 'n boek
met die naam: “In the footsteps of Jesus”. In die voorwoord van hierdie boek skryf Regardt vd Berg 'n paar
sinne wat ook die koers van my lewe heeltemal
verander het. Hy skryf: “Ek glo dat Bruce gekies is, gebore
is vir die doel om Jesus, die Seun van die lewende God, in 'n lm
te speel.”
'n Man gekies, gebore vir 'n spesieke doel op
aarde. Gebore vir 'n spesieke doel …
Die vraag waarmee ek toe begin worstel het:
“Waarvoor is ek gebore?”
Is jy al ooit met hierdie vraag gekonfronteer?
Wat is jou doel, waarvoor is jy gebore?
Ons noem dit: Roeping …
In Eksodus 3 lees ons ook van 'n roepingsverhaal. Die
roepingsverhaal van Moses.
Eks 3:1: “Moses het die kleinvee van sy skoonpa, Jetro, 'n
priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die
woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom
het.”
Moses bevind hom by die berg Horeb, die berg van
God, nie omdat hy so vroom was nie, maar omdat
daar nie meer groen gras vir vee laer af in die woestyn
was nie.
En juis in hierdie teks sit 'n stuk ironie opgesluit:
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Moses het
nie vir God
gesoek nie –
hy was doodgewoon besig
om skape op te
pas. Hy was
doodge-woon
besig met sy dag
tot dag roetine.
Maar met hierdie skaapwagter
het God 'n plan. God soek hom op en verskyn aan
hom, God roep na hom uit 'n brandende doringbos:
“Moses! Moses!” en hy antwoord: “Hier is ek!”
Hierdie afspraak met Moses het God self gereël. “Ek is
die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God
van Isak, die God van Jakob. Ek het die ellende van my volk in
Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete gehoor. Ek het hulle
lyding ter harte geneem … En daarom stuur Ek jou na die farao
toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry.”
Moses sê bang en huiwerig: “Here, U moet maar weer
dink! Asseblief, Here u kan tog nie dit van my vra nie. Wie is ek
dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die Israeliete uit
Egipte sou bevry? Hy is dan die groot verdrukker, die magtige
koning wat selfs seggenskap het oor die lewe en dood van wie
ook al sy pad kruis. Here, tog net nie ek nie.”
Maar God antwoord Moses: “Ek sal by jou wees!” Moses
stribbel nog ernstig teë. Hy is bang. “Hoe sal die mense,
van die koning tot die Israeliete, weet en glo dat dit U is wat
stuur en roep? As hulle u naam vra, wat moet ek sê?”
Die antwoord wat die Here hierop gee, tel vir my,
sonder twyfel, onder die aangrypendste woorde in
die Skrif: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is'
het my na julle toe gestuur.” En volgens die Griekse
sinskonstruksie kan hierdie naam ook vertaal word
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Want God is God by mense! En in hierdie Naam is
alreeds 'n ander Naam ingebed: Immanuel, God by
ons. Ons vier dit juis weer binnekort.

met: “Ek sal wees, wat Ek sal wees …”
Wat 'n vreemde naam? Ek is wat Ek is …
“Ek is wat Ek is” is nie 'n soort losoese beskrywing
van die wese van God nie. Dit verwoord nie bloot
God se wese nie, maar veral sy hier-wees, sy nabywees. Hierdie naam wat God aan homself gee, is nie 'n
eienaam is nie, maar 'n werkwoord: Ek is …

Onderskei

God sê: “Ek is” is 'n werkwoord … Ek is … Ek is wat Ek is …
Wanneer jy in nood is, wanneer jou skuld te veel
word, jou kind siek is of wanneer jy 'n geliefde aan die
dood afstaan DAN het jy meer as 'n formule van God
nodig. Dan het jy God self nodig.
'n Mens kan nie leef van denisies en teorieë oor God
nie, jy kan maar net leef van God self. 'n God wat met
jou bemoeienis maak, wat 'n pad saam met jou loop,
wat by jou is …

GOD SE STEM

As jy opnuut in hierdie tyd God se roepstem hoor,
weet dan dat die Woord ons verseker van die “Ek is:
Ek is daar, Ek sal daar wees … handelend aktief, saam
met jou op hierdie pad waarop Ek jou roep.”
Om hierdie roeping te vind en te weet die Immanuel,
God met ons, sal by jou wees elke tree van die pad, is
een van die wonderlikste dinge wat met 'n mens kan
gebeur …
Mag jy opnuut bewus wees van God se teenwoordigheid in jou lewe!

Ankia du Plooÿ

UITVOERENDE BESTUURDER: VROUEBEDIENING
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Leef met GELOOF
Soms gebeur iets wat jou in jou diepste wese
ontwrig. Jana het getuig tydens die
SKITTERVROUE-konferensie die onlangse
naweek in Bloemfontein. Sy het vertel van haar
geveg met kanker wat al langer as 'n dekade duur en
hoe haar geloof in God haar gehelp en gedra het. Sy
getuig van die 101 beloftes wat sy oor die jare van
God gekry het. Die mediese wetenskap het nie meer
raad met haar nie.
Al die vroue huil saam met haar. Toe gaan staan 'n
groep om haar en hou haar vas en sing en bid vir haar.
Sy is nog heeltyd in my gedagtes. Ek staan namens
haar en wag op God se beloftes en herinner Hom
heeltyd daaraan.
Dit is die tweede wapen in ons stryd. Ons moet die
swaard van die Woord opneem en in elke hopelose
situasie verwoed daarmee veg. Ons moet dit doen
met die vaste wete: Die Woord van God is lewend en
kragtig. Die Woord keer nooit leeg terug na God toe

Riana Furniss
VOORSITTER

nie (Jes.55:11) en Hy sê ons moet Hom aan sy beloftes
herinner. (Jes. 62:6)
Dis nie 'n kitsoplossing nie. Jana getuig daarvan,
maar sy lewe al jare langer as wat die mediese
wetenskap voorsien het. Ons moet nou saam met
haar die stryd stry. Ons moet om haar gaan staan,
want sy is moeg. Ons moet ons swaarde uithaal en dit
uitstrek na die vyand. Hoe doen ons dit?
Gaan soek verse in die Woord wat handel oor
genesing en kwoteer dit daagliks vir God – namens
Jana. Ook vir jouself en ander vriendinne.
Die kuns is dus om die Woord te spreek as jy bid.
Moenie net jou eie woorde bid nie. Elke keer as jy aan
Jana of enige siek mens dink, sê jou Bybelvers oor
genesing hardop. Jy sal voel hoe jou geloof ook groei,
want geloof kom deur die Woord van God te hoor.
Kom ons versamel as 'n kragtige weermag van
vrouesoldate. Vroue wat kundig is met die swaard
van die geloof. Vroue wat aanhou veg totdat ons
oorwinning behaal oor siektes, armoede, verslawing,
mishandeling, vrees en korrupsie.
Ons KAN.
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Oktober is borskankerbewusmakingsmaand. Ons dink aan die
vroue in hul stryd teen borskanker, maar ook aan diegene se
families wat die stryd verloor het,
en reeds oorlede is ...
Die pienk strikkie wat die
universele simbool vir die
bewusmaking van borskanker is,
word al sedert 1992 gebruik. Kom
ons dra ons pienk strikkies met
trots terwyl ons aan ons familielede, vriende en kennisse dink wat
deur hierdie stryd gegaan het of
steeds gaan. Bring jou deel vir
kankerbewustheid.

Leeftydrisiko
vir borskanker
onder SA
vroue is
1* uit 33

Klein of
GROOT
verlig die
nood!
Gaan vir
gereelde
borsondersoeke

Ons volgende Roadshow ...

Die Vroue-taakspan is aan die rol. Ons besoek op 21 Oktober die George-area.
Al het ons inskrywings gesluit, maak ons sommer maklik plek vir nog iemand. ONS VROUE
MAAK MOS ALTYD ‘N PLAN! Kontak ons gerus!
Ons volgende byeenkoms sal in die eerste kwartaal van 2018 in die Overberg-area wees.

Uitnodiging
GEORGE - AREA

V R O U E BE D I E N I N G
Wes-Kaapland

Om God te hoor saam met ander vroue
Die Vrouebediening: Wes-Kaapland nooi ongeveer 3 vroue (alle ouderdomme)
van elke gemeente in die Suid-Kaap om saam met ons op reis te gaan.
Ons wil graag saam met vroue dink en praat oor Vrouebedieninge in vandag se
konteks van kerkwees en ons gaan ook saam op reis met die 'Vroue met Vlerke’geloofsreis as padkaart.
Kom reis saam op:
Datum: Saterdag, 21 Oktober 2017
Tyd:
9h00 – 13h00
Plek: George-Tuinedal NG Kerk, h/v Palgrave- en Kasteelstraat,
Dormehlsdri
Kontak asseblief u plaaslike gemeente of vir Ankia du Plooÿ by
ngkvroue@sun.ac.za / 084 4565 618 voor op of 12 Oktober 2017 om die
uitnodiging te aanvaar.
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Vroue
met Vlerke
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Almatine Leene

Jy kan Jesus se ma wees!
Wie is die mees bekende ma in die wêreld? 'n
Antwoord op daardie vraag is nie te moeilik nie. Deur
miljoene mense word sy elke dag genoem, jy kan haar
in baie kerke ontmoet en sy skitter op kunswerke.
Die moeder van Jesus, Maria, is vir die meerderheid
van die christene 'n geloofsheld en belangrike heilige.
Sy was skaars 14 jaar oud toe God haar roep omdat
Hy haar wou gebruik vir die grootste wonderwerk
ooit. Ten spyte van baie vrae wat sy sou kry en die
risiko van die doodstraf, was haar antwoord aan die
engel baie indrukwekkend: “Ek is tot beskikking van
die Here: laat met my gebeur wat u gesê het.”
'n Trotse familie
'n Mens sou verwag dat Jesus baie trots op sy ma sou
wees. In Lukas 2:51 lees ons dat Jesus sy ouers
gehoorsaam het en dit sê tog dat hulle iets reg gedoen
het. Maar in Markus 3 lees ons ook iets anders:
Jesus hoor dat sy ma, broers en susters hom soek,
maar Hy gaan glad nie buitekant toe om hulle te groet
nie. DIt is tog vreemd, want dit sou die ordentlike
ding wees om te doen. Hoekom Jesus
dit nie doen nie, kan ons dalk
verklaar uit vers 21. Daar staan
dat Jesus se familie vir Hom
gaan haal het, want hulle het
gesê: “Hy het van sy kop af
geraak.” Waarom hulle so
dink, lees ons nêrens nie,
maar dit kan nie maklik vir
Jesus gewees het om dit te
hoor nie. En dit is dan dalk
ook die rede hoekom Hy nie vir
hulle gaan groet nie. Maar wat
ook al die rede is, meer
belangrik is die uitspraak
wat die Seun van Maria
doen nadat Hy hoor dat
hulle hom soek.
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Die wil van God
Eerstens stel Jesus 'n vreemde vraag aan die mense
rondom hom: “Wie is my moeder en my broers?” Nog
voordat hulle kan antwoord, sê Hy: “Julle is my
moeder en my broers! Elkeen wat die wil van God
doen, is my broer en my suster en my moeder.” Die
mense wat rondom Jesus gestaan het, was uit die
aard van die saak nie almal bekendes van Hom nie.
Maar juis hulle noem Hy sy familie. Dit was in daardie tyd 'n opvallende uitspraak. Jou familie was die
heel belangrikste en was eerste in jou lewe. Maar hier
maak Jesus die denisie van 'n familie breër. Bloed
bepaal nie wie jou broer of suster is nie, maar die wil
van God. As jy die wil van God doen – dit is Jesus
eerste stel – word jy deel van God se familie.
Jesus se ma wees
Jesus se ma het God se wil gedoen. As ons ook God se
wil doen, dan is dit vir ons ook moontlik. Dit mag
dalk baie vra, soos wat dit Maria baie gekos het. Maar
dit is ook 'n groot voorreg as 'n mens “ma van Jesus”
genoem word. En as dit reg is, het dit ook ‘n invloed
op hoe ons mekaar hanteer. As christene noem ons
mekaar baie keer broers en susters, maar bedoel ons
dit ook? Hanteer ons almal wat ons op Sondae in die
kerk sien as familie? En gee ons mense wat nie self
kinders het nie ruimte om “ma” te wees in die
gemeente? Gee ons dieselfde respek aan ander ma's as
wat Maria kry? Want sodra jy dink dat jy meer
belangrik is as ander (soos wat Maria en sy broers en
susters gedink het) wys Jesus jou op al sy ander ma's,
broers en susters.
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Juis in ons tyd is hierdie perspektief van Jesus baie
betekenisvol. Daar is baie gebroke gesinne. Ouers
skei, daar is stiefboeties en -sussies, kinderlose
egpare, mense wat hulle ouers aan die dood afgestaan
het. En tog bepaal dit in Jesus se oë nie die denisie
van 'n familie nie. Die water van die doop, maak dat
ons deel word van Christus en almal sy kinders is. Dit
maak ons gelyk aan mekaar, en meer as dit: Dit maak
dat ons lief raak vir mekaar en een groot familie word.
Dit maak dat jy Jesus se ma kan wees!
Dr. Almatine Leene (1984) het 'n groot passie vir
teologie. Sy skryf boeke en gee klas in Nederland.
Almatine is getroud met Frederik en ma van
Sebastiaan en Gideon.

PREDIKANTENUUS
Almatine benoem as
“Teoloog van die Vaderland”
Almatine Leene, predikant van NG Stellenbosch-Wes, is
in haar geboorteland (Nederland, waar sy ook dogmatiek doseer), saam met twee ander teoloë genomineer as
"Teoloog van die Vaderland". 'n Jurie en die publiek kies
in die "Nag van die teologie" elke jaar 'n teoloog van die
vaderland. Hierdie jaar is daar ook projekgeld van
ongeveer R150 000 betrokke.
Die nag is gehou op 23 September. Ons hartlike gelukwensing met die besondere eer om benoem te word,
Almatine!
Ons dank aan Vrydagnuus
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Nasionale Vroue-konferensie in Bloemfontein
Ankia du Plooÿ
Ella Kotze open die Skittervroue Konferensie met die
lied Solis Deo Gloria: “Solo Christo – Solo, Solo Gratia –
Sola Fide, Sola Scriptura – Soli Deo Gloria – Gloria” en
daarmee verklaar ons dat ook hierdie saamkom staan
op Christus alleen, genade alleen, geloof alleen en die
Woord.
Die Skittervroue Konferensie is die tweede
Nasionale Vroue-konferensie wat aangebied word
deur die NGK Vroue wat 'n taakspan van die
Algemene Sinode is. Vanuit al 10 sinodale streke
steek ons kerse aan om ons een-wees in Christus
en ook ons verbondenheid aan mekaar, te vier.
Dr Jannie le Roux gesels met ons oor “die
wonderwerk van vreugde”. Vroue word uitgedaag
om broos en eg te wees en in die oomblik te
leef. Ons oefen geestelike gewoontes
om ons oë en harte te rig en te fokus
om God in ons daaglikse lewe raak
te sien en so “die wonderwerk van
vreugde” te kan beleef. Ps 37
word deurgaans gebruik as
teks om ons te rig: “Vertrou op
die Here, doen wat goed is, woon
en werk rustig voort …”
Ons luister ook tydens
die konferensie na twee

getuienisse. Eers kom deel Jana du Plessis, wat op die
oomblik stry teen kanker, haar getuienis met ons.
Dit, op sigself, is 'n wonderwerk. Sy is baie siek, haar
kragte is min, maar deur die krag van God vertel sy
ons van haar daaglikse reis met God en hoe sy by God
pleit vir genesing. Sy het 'n boek geskryf “Aardetyd is
genadetyd” waarin sy eintlik maar net getuig van die
grootsheid van God se genade dat sy kan leef op ‘n
aarde te midde van 'n klomp uitdagings.
Leilani le Roux van die Wes-Kaap, het die Tsunami
in 2004 in Phuket oorleef. Ons het geluister na die
groot wonderwerk wat God in Leilani en haar man se
lewe gedoen het. 'n Moslem wat Leilani ontmoet het,
getuig saam met haar wanneer hy uitroep: “Leilani,
your God is an awesome God!” Dit som ook haar getuienis
op.
Saterdagmiddag dans ons die einde tegemoet saam
met die Drie-Eenheid:
“Dance, then, wherever you may be,
I am the lord of the dance, said he,
And I'll lead you all, wherever you may be,
And I'll lead you all in the dance, said he …”
Ons gebruik die nagmaal saam en vier God se
goedheid in ons lewens en sluit af met die lied:
“So stuur ons uit, met u krag en seën, maak ons ‘n
helder lig, ons wil U ken, ja, ons almal sing – AMEN.”
SOLI DEO GLORIA!!!
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SIMBOLIEK IN DIE KERK
Dikwels ontvang ons by Interaksie versoeke oor hoe simboliek in die kerk uitgestal of weerspieël
kan word. Spesiek met Hervormingsondag om die draai en Adventstyd wat voorlê, is daar ‘n groot
behoefte aan so iets. Ons het bietjie gaan rondsnuffel en -vra en deel die volgende met julle.

Hervormingsondag (so groot soos vlerke ...)
Met Hervormingsondag herdenk Protestantse kerke die
Kerkhervorming van die sestiende eeu. Martin Luther het op
31 Oktober 1517 sy 95 stellinge van protes teen die aflaatstelsel
teen die deur van die Kasteelkerk in Wittenberg vasgespyker.
Hierdie gebeurtenis word algemeen beskou as die begin van die
Hervorming. Dit gaan veral oor die viering van die vier
Reformatoriese sola’s ...
• sola gratia (verlossing uit genade alleen sonder enige
verdienste),
• sola fidei (die geloof as die leë hand waarin die verlossing
ontvang word),
• sola Scriptura (die voorrang van die Bybel) en
• soli Deo gloria (aan God alleen alle eer).
Ons het bietjie gaan rondsnuffel en foto’s en ook idees by
gemeentes opgespoor. Dankie aan Moederkerk en Paarlvallei

vir die gebruik van hul idees en foto’s.
Ritueel van toewyding – Amazing Grace
• Terwyl ons luister na rustige orrelmusiek, word elkeen
genooi om deel te neem aan 'n ritueel van toewyding
• Jy kan 'n stukkie brood neem waarmee jy vir die Here vra
om jou te breek en uit te deel vir 'n wêreld wat honger en
dors na geregtigheid [WOORD]
• Jy kan 'n kers kom aansteek waarmee jy die Here vra om
jou geloofsoë te gee om die onsienlike te sien [GELOOF]
• Jy kan 'n KRUIS op jou voorkop of handpalm kom maak
met olyfolie waarmee jy die simbool van God se
[GENADE] in jou lewe ontvang.
• Nagmaal met ‘n mooi uitleg in die saal.
• Voete-was seremonie.

Ons nooi graag alle gemeentes met nog simboliek-idees uit om ons daarvan
te vertel en so met ander gemeentes hul wonderlike ervaringe te deel.
Stuur asb idees en foto’s na mariette@designaprint.co.za
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Onrusgemeente se Karin de Bruin het ons gehelp met Adventstyd en sommer ‘n paar pragtige foto’s saamgestuur.

Vlerke van engele vlieg by Onrusgemeente
Adventstyd bly maar vir my een van die wonderlikste
tye vir simboliek. Die diep koningskleure van purper,
donkerblou en roospienk laat my as kind van God,
sommer ekstra spesiaal voel. So 'n paar jaar gelede het
ons as simboliekspan een van die mees geseënde
uitstallings saam beleef. En die groot geheim daarvan
was toe so eenvoudig – ons het begin by Immanuel.
Saam het die groep vroue bymekaar gekom, gebid,
geluister en is toe weer huistoe om verder te
gaan lees, luister en bid. Ekself het 'n paar
idees gehad, maar met die volgende
byeenkoms het my mond oopgehang oor die kreatiwiteit en
spanwerk. Die gedagtes het
gevloei en soos ons na
mekaar geluister het, het
inspirasie getref en is nuwe
idees gebore waaraan nie een
van ons gedink het nie.

Kersbome vol groen lap en Ivy's, 'n adventkrans het 'n
huis geword van hout en boks en 'n ma en dogter het
saam geverf en bou. Draadskape het op die “oop
velde” langs 'n lap kersboom gestaan en draadengele
met wit polysterene koppe het blonde hare, wit verevlerke en spierwit klere met silwer krone gekry. By
die ontvangs en oral deur die gemeente het kleiner
weergawes van engele gehang wat saam met hul
susters gesing het!

Dit was toe dat die engele
vlerke kry! Op die foto's is die
bewyse van spanwerk, waar
elke vrou haar deel gedoen het.
INTERAKSIE 2017

Dit was, en bly steeds vir my, een
adventstyd wat ek nooit sal vergeet
nie. Op Kersdag is die groot,
spierwit Christuskers aangesteek wat langs die
engele op die verhoog
gestaan het, en ek is seker
ek kon die engele oral
deur die kerkgebou die
lied hoor sing: “Eer aan God
in die hoogste hemel, en
vrede op aarde vir die mense
in wie Hy 'n welbehae het!”
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GEMEENTENUUS
NG Sonstraal
Lynnette Bekker
Die jaarlikse vleisfees by die NG Kerk Sonstraal
was 'n mekka van vleis vanuit Laingsburg. Die
twee gemeentes vier nou al meer as 'n dekade lank
saam lekker fees.
Terwyl braaivleisgeure in die lug hang, het
besoekers rustig saamgekuier en 'n koppie kofe
of tee in die teetuin geniet. Die kontreitafel het
gekreun onder die lekker konfyte, droë vrugte en
ander lekkernye.

12
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Bellville-Oos
Hennie Pienaar
Die NG Kerk Bellville-Oos in De La Haye, Bellville
het onlangs hulle jaarlikse konsert gehou en dit is
baie goed ondersteun. Die basaar word elke jaar die
eerste Vrydagmiddag in September na werk gehou
en vanjaar het dit saamgeval met 'n perfekte
Lentedag. Vroeg die middag al het spanne begin met
die voorbereiding van die pannekoeke, hamburgers
en worsrolle.
Besoekers kon kies tussen bogenoemde of lekker
kerrie-vetkoeke, die altyd gewilde basaarpoeding,
heerlike koeke, terte en gebak, asook die hoofete wat
vanjaar heerlike groot porsies lasagne met slaai en 'n
broodjie was. Die mannetafel, wat ook elke jaar groot
aandag trek, het vanjaar nié teleurgestel nie.
Wonderlike wyn was te koop, asook vars groente en
ingelegde vrugte. Twee groot bottels wyn, asook 'n
skildery, is opgeveil. Almal was ook opgewonde om
te hoor wie die wenner was van die kompetsie waar
'n lam van ongeveer 20 kilogram vir 'n kaartjie van
R10.00 op die spel was.

ander lidmate gesellig
kofe, tee en koek te
geniet.
Met die aanvang van
die basaar moes die
honger kopers egter
eers hulle lus in toom
hou vir 'n baie belangrike saak. Die Vrouediens het
afskeid geneem van die predikantsvrou, mev Alta du
Plessis en 'n ruiker is aan haar oorhandig om dankie
te sê vir haar bydrae oor baie jare.
Sy en haar man, ds Bennie, tree in Januarie
aanstaande jaar na 33 jaar diens by dié gemeente af.

Die tema van die basaar was vanjaar Fiesta en mooi
gekleurde tafeldoeke, ballonne asook kleredrag van
baie van die ukse hande, het gesorg vir 'n
wonderlike atmosfeer. Heelwat inwoners van Huis
Magnolia, die ACVV Dienssentrum vir Bejaardes in
De La Haye, het vroeg aangekom om saam met die
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NG Gemeente Kuilsrivier – Diens aan ander
Gieliana Fourie
Vir baie jare al is dit ons gemeente se missie om
instansies in en om Kuilsrivier op een of ander manier
te probeer help – of nansieel of op 'n meer siese
wyse.
Dit het onder ons aandag gekom dat die Cheré Botha
skool in Bellville 'n behoefte aan lekker warm
mussies vir die kinders het. Nadat ons met hulle in
gesprek was, het ons gemeente se dames begin om
donkerblou mussies, wat by hulle skooldrag pas, te
brei. Ons het vir alle groottes van ouderdom 7 - 18 jaar
gebrei. Baie dames het gesê hulle is nie breiers nie,
maar het tog ons patroon gevolg en daar was vir jou
mussies en mussies. Dié wat regtig nie self kon brei
nie, het kontant geskenk sodat ons wol kon aankoop.
Op 'n stadium het dit al hoe moeiliker geword om
donkerblou wol in Kuilsrivier te bekom.
Die winkeliers was skoon moedeloos, want alles was
opgekoop. Die uiteinde daarvan was 227 mussies vir
die skool. Die Vrouebediening was ook so gelukkig
dat ons 'n deel van die mussies geskenk gekry het en
'n deel het 'n bekende winkel vir ons beskikbaar
gestel – al die eer aan ons Hemelse Vader.
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Nou het ons begin (op versoek van die skool) om
donkerblou truie vir volgende jaar te brei – van
ouderdom 8-18 jaar. Dit is 'n reuse uitdaging! Hulle
soek ook gewone truitjies in verskillende kleure vir
die ouderdom 5-7 jaar. Die outjies is nog nie aan
skooldrag gebind nie. So, ons gaan brei en brei en
brei.
Dan is daar ook Mila Bouwer. Mila maak elke jaar vir
die Mfuleni Kinderhuis kombersies van die sagste
materiaal. Klein vir 'n kot en vanjaar groter komberse
wat op 'n enkelbed sal pas. Sy doen al hierdie werk
uit die liefde van haar hart. Joanie Batt het die
komberse namens die Vrouebediening aan die
kinderhuis oorhandig en die outjies slaap nou lekker
warm.
So probeer ons om die wonderlike voorreg van “om te
gee” aan hulle wat te kort skiet, uit te leef en selfs die
dames van die aftreeoorde se hande raak besig met
sulke projekte.
Dankie vir 'n besondere voorreg om 'n boekie soos die
Interaksie te kan bekom – daarin die bewys van God
se liefde wat deur ons as sy kinders uitgeleef word.
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Vrouediens Riviersonderend 2017
Joanie Pretorius
Die VGK van Villiersdorp se vroue wat in die koor
sing, was baie beïndruk met ons winkeltjie, Tabita.
Net so opgewonde soos Janie wat vandag vir die
eerste keer in Tabita was en wat van die Paarl
afgekom het om ons Vrouediens se projek vir
armoedeverligting te besigtig. Ons is self baie in ons
skik met die plekkie!!!
'n Paar sakke klere wat nie verkoop kon word nie, sal
aangestuur word na Robertson Kinderhuis en ons
kry net daagliks nog en nog klere. Voorwaar stof tot
dankbaarheid.
Ons kan ook terugkyk op'n heerlike gemeente-ete,
waarvoor die Vrouediens reggestaan het. Gelukkig
het die weer mooi saamgespeel om die piekniek
onder die bome iets besonders te maak.
Ai, en was die kerkbasaar nie 'n fees nie! Daar is selfs
'n afgebakende area vir kinders geskep, waar hulle
tydens die hele basaar opgepas en besig gehou is en
die ma's en pa's met geruste harte agter die tafels kon
werk of kuier.

Ons vroue kán organiseer. Die Kersmark was
weereens 'n treffer en die Vrouedienskomitee bied
ook 'n heerlike “Kersfees in Junie”-ete aan vir ons
senior burgers. Ons hou die ete in Junie, want die
Kersmark hou almal later te besig.
Daar is gemiddeld 30 mense wat die Red Hats
bywoon. Dit is deur een Bybelstudiegroep geïnisieer.
Die 4de Mei het Faan Steyn, voormalige hoofgeoloog
van Soekor, ons toegespreek. Sowat grysstof het ek
nog bitter min mee te doene gekry!
Die wyke organiseer nog hulle eie byeenkomste en so
is een van hul geleenthede wyk 1 se werkende jeug
wat by die pastorie bymekaar gekom het vir slap chips.
Die jongklomp geniet mekaar se geselskap en skakel
ook aktief in by die Vrouediensprojekte.
Ons kyk met warm harte terug na alles wat hierdie
jaar vermag is en sien met opgewondenheid uit na dit
wat nog voorlê.
Dankie aan Colleen van Deventer vir die foto-uitleg.
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NG Panorama – ten bate van Seemansorganisasie
Annalee Brits
In 2006 het Rina Hugo vir die eerste keer ten bate van
die Christelike Seemansorganisasie opgetree in NGK
Parow-Panorama. Nou, 'n bietjie meer as 'n dekade
later, het sy weer op Sondag 10 September hierdie
gemeente besoek en ons opnuut bewus gemaak van
die werksaamhede van dié organisasie. 'n Program
van inspirerende liedere, gesing deur Rina, asook
gedigte en Skriesing het die oggend vir elkeen wat

die diens bygewoon het, spesiaal gemaak.
Ons is ook opnuut bewus gemaak van die lewe van
die seemanne en die elemente waaraan hulle daagliks
blootgestel word – en veral dat ons hulle in ons
voorbidding aan die Here se beskerming moet opdra.
Die behoefte aan musse en serpe vir die seemanne het
reeds 'n paar dames geïnspireer om te begin brei.

HULP VIR OUERS!!!!

Bybel-Media Education

Kyk wat is beskikbaar vir ouers as riglyne vir hul kinders.
Laai die app af
www.onsglo.co.za
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Worcester-Vallei hou basaar
op 16 September
Hanlie Cronjé
Ons het op 16 September ons jaarlikse valleifees gehou.
Tente was mooi getooi en almal het heerlik gekoop en
gekuier.
Hier was baie kinderaktiwiteite wat kinders besig gehou
het en die hele dorp het heerlik hierin gedeel.
Alle eer aan ons hemelse Vader vir 'n pragtige dag en die
finansiële seën op die dag.

Kom saam met ons op 'n
Vroue met Vlerke Geloofsreis!
Die Vrouebediening Wes-Kaapland wil
vroue help om God self te hoor saam
met ander vroue. Ons glo dat ons God
hoor as ons luisterend die Bybel lees,
en dit wat ons hoor met geloofsvriendinne deel. Vir meer inligting oor
Vroue met Vlerke, besoek
www.vroueweskaap.co.za
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Ons arbei op plase
Sodra die arbeiders op die komposplaas, Reliance
(op die Klipheuwelpad), ds Jannie Booysen se motor
die plaas sien inkom, begin hulle stadigaan uit die
landerye na die groot stoor beweeg. Hulle weet hulle
sal, soos al die ander kere, weer bemoedig word vir
die uitdagings van die dag en week wat voorlê.
As Jannie die stoor instap, wag die groep mans en
vroue hom reeds in. Terwyl hy vir hulle uit die Bybel
lees en bid, val die reën sag op die stoor se sinkdak en
kan jy ook die ander geluide van 'n werkende plaas
hoor.
Dis 'n kosbare tyd om net weer te hoor dat ek as
arbeider deur God raakgesien word; dat ek nie alleen
is nie en dat God regtig my naam ken.
Net op die plaas langsaan, by een van Success
Ventures se eierplase, Uitsig, gaan loer Jannie in by
die krediteure- en nansiële afdeling. Jy kan sommer
sien hulle is óú vriende. Hy bedien hulle sommer net

daar in hul kantoor so tussen die rekenaars en lêers
deur met 'n bemoediging uit die Bybel. En dan bid hy
vir hulle. Die waardering vir wat Jannie hier doen, is
groot.
En so bring Arbeidsbediening die Here se omgee en
liefde na mense in hul werkplek – 'n kwartier van
stilword in 'n besige program; 'n geestelike
asemskep. En dit danksy die goedgunstigheid van
werkgewers wat die waarde van hierdie geestelike
bediening verstaan.
Soos die hoofuitvoerende bestuurder van Reliance,
Detlev Meyer, eendag opgemerk het: “Klein daadjies
tel … Ons het ons rma oopgestel vir Arbeidsbediening en pluk sedertdien die vrug daarvan.”
Met dank aan Getuie/Witness
Kontak Carin Brink by cbrink@kaapkerk.co.za vir meer
inligting.

Geseënde Kersfees!
Ons wens al ons gemeentes se mans, vrouens en kinders ‘n baie
geseënde Kersfees toe.
(Red)
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Manne en Vroue van Hoop
Mariëtte Odendaal
Bevry agter tralies? Nuwe lewe binne die tronkmure?
O, ja! Hiervan kan soveel eens vasgevangde lewens
getuig. Wat daarbinne gebeur het, moet egter ook 'n
merk maak daarbuite, soos in die geval van Joybelle
September. Vir 15 jaar is sy in en uit die gevangenis as
baas-diefstal-sindikaatorganiseerder, maar toe
swaai sy onder Hope Prison Ministry haar lewe om na
die Here toe. Met verloop van tyd volg haar hele
familie en nageslag.

verkragter is terug”. So vaar HPM (Hope Prison
Ministry) se werkers en oudgevangenes die gemeenskap in vir 'n buitelug-“uitreik” waar die betrokke
persoon voorgestel word as 'n Man van Hoop met 'n
nuwe visie.
Met dank aan Getuie/Witness
Kontak Lucia Oosthuizen by
luciaoosthuysen@gmail.com vir meer inligting.

Teken in op

Vir die afgelope 12 jaar help sy om gemeenskappe, en
spesiek die oudgevangenes, bewus te hou van die
nuwe hoop in hul lewens. Ook Peter Koopman is al
vir dertig jaar na sy ontslag hiermee besig en Mervin
Joostenberg, 'n vurige oud-28-bendebaas wat eers
chaos in menselewens veroorsaak het, is al vir 10 jaar
besig om veral jongmense uit te daag tot 'n nuwe lewe
sonder alkohol en dwelms. Hy werk sommer van die
Kaap tot in George.
Eenmaal per maand, op 'n Saterdag, bring die
oudgevangenes hul metgeselle en kinders saam na
die ondersteuningsgroep. Hier bemoedig, vertroos
en lag hulle saam. Joybelle reël ook vir 'n hele naweek
saam in Jonkershoek; 'n jaarlikse heerlikte met diep
vernuwing.
Dis nodig om gemeenskappe se negatiewe houding
ten opsigte van herstelde oudgevangenes te
verander. Die dag van huis toe gaan, is een van
blydskap, maar ook van vrees. Jy hoor al in jou
gedagtes: “Daar kom die moordenaar” of “Oppas, die
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Kontak Ankia du Plooÿ
Groepe: R60 per jaar vir 4 uitgawes sluit posgeld in.
Enkelinskrywings: R65 per jaar
ngkvroue@sun.ac.za
Ons rekening besonderhede is:
NEDBANK
Rekeningnaam: NG Kerk in SA
Die takkode is: 123 209 of
12320900 vir banke wat 8 syfers vereis.
Vrouelidmate se rekeningnr is: 1135 899 827
INTERAKSIE BYDRAES
Interaksie 1/2018
Sperdatum 15 November 2017

Ringe: Namakwaland, Oudtshoorn, Paarl, Parow,
Piketberg, Riversdal, Somerset-Wes

Interaksie 2/2018
Sperdatum 13 Maart 2018

Ringe: Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Tulbagh,
Vredenburg, Worcester, Wynberg

Interaksie 3/2018
Sperdatum 14 Junie 2018

Ringe: Beaufort-Wes, Bellville, Brackenfell, Caledon,
Calvinia, Clanwilliam, Durbanville
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Gee ‘n geskenk wat waarde tot ‘n kind se lewe sal toevoeg.
Met Kersfees om die draai is daar soveel kinderharte
wat nodig het om te hoor van God se liefde. Christelike
Lektuurfonds bied graag hierdie spesiale waarde-virgeld pretpak as ideale geskenk om kinders/
kleinkinders, maar ook crèches, skooltjies en kinders
in gemeenskappe mee te seën.
Koop die aktiwiteit-, sang- en inkleurboek, Die
Kersfeesverhaal, en ontvang ’n pakkie kryte asook die
pragtige storie oor naasteliefde, soos vertel in Die
Avonture van Maria en Braam. Beide boeke is beskikbaar
in Afrikaans en Engels teen R130 (posgeld
uitgesluit).
Die Avonture van Maria en Braam is ook beskikbaar in
Sotho, Xhosa en Zulu in kombinasie met ’n Engelse
aktiwiteitsboek.
Spesiale aanbod geldig tot 30 November 2017 of tot
voorraad hou.
Vir navrae of bestellings, skakel 021 873 6964 of e-pos
na info@clf.co.za
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