Die kerkraad se opregte dank en waardering aan elkeen van
die ondervermelde adverteerders. Sonder julle sou ons
kwaliteit kalender nie moontlik wees nie.

Ons is in 2022. Ons is
steeds in die Covid-pandemie. Dit is soos ‘n seestroom
wat jou meesleur. As jy in ‘n
stroom beland, is die wysste
optrede om dit nie te beveg
nie, maar dit uit te ry en net
bo die water te probeer bly.
Ek dink die pandemie het
ons “experts” gemaak om
die stroom uit te ry. Hou net
kop bo water!
Ons tema hierdie jaar is,
om soos ‘n Phoenix uit die as
uit te verrys tot nuwe lewe.
Phoenix is die sterflose voël,
wat saam met die son uit die
as van die vorige gedierte
verrys. Dit is ‘n nuwe, volwaardige en asemrowende
gedierte, wat herrys om dan
voort te leef met nuwe,
beter energie en insig.

Dit is ons tema: om te
herrys uit die as van 2020 en
2021 met nuwe energie en
nuwe insig om meer te wees
as nog ooit.
Christus se kruisdood en
opstanding uit die dood, is
nie net vir ons tot oorlewing
nie, maar tot die volheid van
Sy oorwinning en die oorvloed van Sy liefdesorg.
(Kol. 2:9 en 10)
Ons word ook daagliks
vernuwe deur die werking
van God in ons lewe en dit
doen Hy deur die volheid van
Sy Heilige Gees, wat in
elkeen van ons woon.
(2 Pet.1:4 en 5)
So bevestig 2 Kor. 5:17 dat
die Phoenix, nie net ‘n
Griekse legende is nie, maar
die waarheid is t.o.v. elkeen
wat glo. “Iemand wat aan
Christus behoort, is 'n nuwe

mens. Die oue is verby, die
nuwe het gekom. Dit alles is
die werk van God.”
Kom ons wees hierdie jaar
oop en beskikbaar vir God se
vernuwingswerk in ons lewens. Nie net ná die herstel
van die lewe voor Covid nie,
maar ná die totale vernuwing
deur Sy Gees in my lewe en
optrede.
Maak ‘n plan om daar te
wees, waar God uit genade
daagliks besig is om ons te
vernuwe: Woord, gebed, onderlinge byeenkomste en Sy
liggaam.
Sorg dat ons kinders ook
deel is van die werking, sodat hulle in die wonder van
God se liefde en oorvloed
kan blom.
In Christus NUUT vir 2022.

Hoe dikwels aanvaar ons, ons
seëninge as vanselfsprekend en
vergeet ons om vir die Here dankie te sê? Dikwels geniet ons die
geskenke, maar vergeet om vir
die Gewer dankie te sê. Ons bid
gou as ons in die moeilikheid is,
maar sê nie genoeg dankie as dit
goed gaan nie.
Jy moet God bly aanbid en
prys of dit nou goed of sleg gaan.
Wys vir jou kinders hoe lyk 'n
dankbare hart en iemand wat
weet wie die Bron van alle goeie
dinge is. (Jakobus 1:17)
Dit is lekker om te sien dat ons
jeugregistrasies vir 2022 wonderlik vermeerder het. Ons nommers vir nuwe registrasies, is weklik ‘n groot getuienis van ons
sukses met die uitbreiding van
ons kerk en veral ons families,
wat by die kerk aangesluit het.
Maar dis ook duidelik net ‘n seën
van God af. Die genade wat die
Here oor Harties NG getoon het
in die afgelope twee jaar, is niks
meer as ‘n wonderwerk nie.

Ons loop mekaar gereeld in
die winkels en by die skole raak.
Maar om by die kerk ‘n nuwe
bekende gesig te sien en te weet
dis mense, wat ook nou deel
word van ons Harties NG-familie,
laat my positief voel oor die uitbreiding en die groei van ons
kerk.
Wat is ons vertrekpunt vir enige jong familie? Vir my is die
geleentheid van ‘n aktiewe jeugprogram en ‘n persoonlike verhouding, wat ons met hierdie
klomp besige kleingoed bou,
die belangrikste fondasie van
enige suksesvolle verhouding.
In al my jare by Harties NG se
jeug, is dit vir my of daar ‘n nuwe
energie onder die ouers en die
maats is. Dit mag dalk wees dat
ons net so lank opgesluit was
met die Covid-tydperk. En nou
wil al wat leef net uitkom en betrokke raak. Wat ookal die rede
vir ons as mense, om so graag
net deel te wees van iets, is nie
nou ter sprake nie.
Die belangrikste is net om op
te daag!

PRET, PRET en nog hope PRET! Dis hoe ons die jaar by
ons juniorjeug afgeskop het met Erich Posthumus en
Kie. Erich en Kie het die jeug met musiek, spel en ‘n
boodskap, wat ons kinders se energievlakke in “overdrive” geplaas het, kom bedien. Ons mentors en selfs ‘n
paar mammas en pappas, het op die maat van Erich se
lofsangliedjies, wat regtig met die jong kinders se harte
gesels het, litte losgemaak.
Die kinders het ook vir Norman, die hansworskarakter, vreeslik geniet en hulle het die dak in die jeugsentrum met gemak ‘n paar sentimeter gelig met hul “YeeHa!” kreet. Die pragtige boodskap, wat Erich aan die
jong klomp oorgedra het oor hoe ons elkeen Jesus se
kinders is en dat jy jou hart vir Jesus kan gee, is afgesluit
met die lekker saamsingliedjie “Omgedop vir Jesus”!
Erich en Kie het ons regtig kom bedien en vermaak
met hul unieke optrede en ons sien uit om hul binnekort
weer, vir nog hope PRET met ‘n boodskap, te kan
ontvang!

Op Vrydag, 18 Februarie 2022, het die manne van
die NG- en NH-gemeentes saamgespan om ‘n heerlike gholfdag by “Magalies Park Golf & Country Club”
te hou. Dit is ‘n eerste in ons gemeenskap en dié dag
was een groot fees.
Eenhonderd en twaalf spelers (28 vierballe) het
deelgeneem en om in hierdie tye ‘n gholfbaan vol te
maak, wil gedoen wees. Vyftien gaatjies, asook die
pryse, is deur gewillige besighede in en om ons gemeenskap geborg. ‘n Groot dankie aan elke maatskappy wat met ‘n mooi gesindheid en oop hand

voorsien het. Dit word opreg waardeer.
Die dag het in ‘n baie lekker gees en ontspanne
atmosfeer afgespeel - daar was beslis heelwat pret
so tussen die ernstige houe deur: daar was dan groot
pryse op die spel en watter speler wil nou nie graag
met die beste geskenk wegloop nie?
Albei gemeentes het na afloop van die suksesvolle
dag ‘n wins van R55 000 getoon. Baie dankie aan
elke persoon wat die dag op een of ander wyse
ondersteun het: die dag was ‘n reuse sukses!

As jy op enige normale weeksdag by Harties NG sou instap, sal jy
‘n paar mense rondom
‘n groot tafel sien sit,
wat aandagtig luister na
‘n stukkie Bybelwoord.
Elkeen kry al om die
week ‘n beurt om die
opening waar te neem
en wonderlike waarhede rondom die lewe en
die bestuur van die gemeente word aan die
orde gestel. Dikwels
word ‘n diep gesprek
gevoer oor dit wat aangeroer is. Dit rus elkeen
toe vir die taak, wat verrig moet word, om die
gemeente te laat funksioneer.
Aan die stuur staan
Pieter Brynard wat koördineer dat dinge glad
verloop. Hy is ‘n baie
streng admin- en finanskundige. Min het hulself
nog nie teen hom vasgeloop oor ‘n taak wat
bly lê het of ‘n begroting wat oorskry is nie.
Regs van hom sit
Angie. Sy is baie besig

en toesluit. Hy moet ook
alles wat breek heelmaak en wat geskuif
moet word, skuif. En nog
baie ander uitputtende
werk. Hy slaap amper
party dae by die kerk.
Marianne doen ook
belangrike werk. Sy sorg
vir die Poortbode en
versamel alle inligting
wat by die gemeente
moet uitkom. Sy is baie
slim met rekenaars en is
ook partykeer kwaai met
die dominee, wat haar
man is.
Oor die twee leraars
kan dik boeke geskryf
word. Hulle sorg dat die
gemeente die Bybel verstaan. Hulle doen dit by
begrafnisse en troues en

met die skryf van notules en briewe – die
meeste van die tyd gaan
dit oor die lidmaatregister, wat op datum gehou moet word. Sy is
ook vaardig met die uitstuur van sms-boodskappe en e-posse vir
die al die gebeure in die
gemeente. Sy doen ook
baie keer enige ding
waarvoor niemand anders tyd het of voor
kans sien nie.
Die volgende belangrike persoon is Elise wat
die finansies bestuur. Sy
is ‘n kwaaitjie wat geen
nonsens van niemand
vat nie – nie eers van
die dominee nie. Alles
mag net binne die reëls
geskied. Sonder haar sal
die gemeente nie kan
werk nie, want sy betaal
almal se salarisse, ook
die twee leraars s’n!
Dan is daar die koster, Danie. Dit is die heel
moeilikste werk, want
almal wil vir hom vertel
hoe hy sy werk moet
doen, soos deure oop-

Sondae in die eredienste. En natuurlik moet
hulle daarom baie vakansie hou en sorg dat
hulle kleinkinders mooi
groot gemaak word.
Hartbeespoort is deur
die genade van die Here
‘n gemeente soos min
ander gemeentes in ons
land. Daarvoor dank ons
die Here. Bid asseblief
vir die kantoor en elkeen
wat daar werk. Elkeen is
nodig en lewer ‘n kosbare bydrae dat die
gemeente in diens van
die koninkryk van God
kan wees.

Lekker, so lekker! Ons is hierdie jaar met ‘n reuse spoed in ...
Ai, daar is te veel om te noem.
Ons lofprysing elke Sondag, gee
ons almal elke keer hoendervleis
oor die belewing van God se
teenwoordigheid.
Dan ook ons energie rondom
die Passiespele. Soveel kosbare
oomblikke wat ons beleef as dissipels, wyse manne en dan is
daar nog Herodus en Pilatus
ook. Ons praat nie eers van die
Hoëpriester en sy gevolg nie. Die
koor oefen dat die hoenders
agteruit vlieg en ons kleredrag
verseker, dat daar iets baie, baie
groot aan die kom is.
Vanaf 10 tot 14 April gaan die
wêreld tot stilstand kom vir die
grootste liefdesgeskenk wat
daar nog was. Ons is so, so opgewonde en sien uit na ‘n gebeurtenis, waar ons as gemeente, almal met hemelse vreugde
wil seën.
Dit is klaar ‘n mondvol en dan
praat ons nog nie eers oor die
jeug se energieke pret elke
Sondag nie. Van die Voetekerk

en Juniorkerk op Sondagoggende tot die Seniorjeugkerk in die
aande. ‘n Lekker, vol program
van ons Vader se liefde en avontuur met mentors, wat elke kind
bederf met aandag en insig. Dit
is ‘n voorreg om die energie en
wonder van ons Vader se werking te beleef.
Die groei van die kleingroepe
en die seniorbybelstudie is ook
‘n aansporing. Elke keer is daar
‘n groot stuk verbasing en verrasing oor ons Vader se openbaring in ons dag en die wonder
van Sy glimlag vir ons as Sy
kinders.
Die kantoor moet net spring
om by te bly met die lekkerte
van gemeentewees en die mooi
gesindheid van ons lidmate. Ons
begroting is ook vol verwagting
oor waarmee God ons gaan bederf en hoe ons Sy koninkryk
kan uitbou.
Ons harte loop oor van dankbaarheid oor al die seëninge,
wat ons Vader vir ons gee en dat
ons ‘n begroting van R3.7 miljoen kan gebruik om Sy ko-

ninkryk te vestig. Watter voorreg om saam met die gelowiges
die geloofspad te stap. Lidmate
se erns oor God se sorg en hul
afhanklikheid aan Hom word
bevestig deur hul dankoffer, wat
hul gereeld na die huis van ons
Vader bring. Dit erken ons ryke
getuienis van God se teenwoordigheid, maar ook die liefde en
leiding van Sy Gees in ons
lewens.
Fil. 4:18-19: “Julle gawe is voor
God 'n offer met lieflike geur, vir
Hom aanneemlik en welgevallig.
En my God sal in elke behoefte
van julle ryklik voorsien volgens
sy wonderbaarlike rykdom in
Christus Jesus.”
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Hier is ‘n kort uiteensetting van hoe die Here ons lei om Sy koninkryk te vestig met die middele, wat Hy deur
jou as lidmaat, voorsien. Kontak ons gerus as jy iets meer wil weet of ook insette wil lewer.

Soli Deo Gloria.

“Dit wil gedoen wees!”
‘n Bevestiging van ons lekker
kuieraand saam met die egpaar,
Dave en Donna Kruger, van “I am
Second”. Nie net het hul ons seniorjeug kom bederf nie, maar ook
ons gemeente met ‘n raakvat
boodskap: “Become Second”, wat
elkeen laat besef hoe belangrik dit
is om jou versier in te stel op dit
wat die belangrikste moet wees in
jou geloofsreis. Jy moet tweede
wees om God eerste te kan stel!
Die afgelope twee jaar het ons
elkeen op een of ander manier
negatief geraak, ewe skielik is ons
gedwing om ons perspetief oor
wat die toekoms inhou, radikaal te
verander. Om hierdie kopskuif te
maak, is wat Dave van “I am Second” vir ons kom bevestig het.
Dit is ‘n nuwe identiteit, wat
ons omhels, wanneer ons God
eerste plaas. Dit gee aan elkeen
die geleentheid om in hierdie ge-

*Wie is Elizma?
Ek het as ‘n klein dogtertjie groot geword in
die strate van Swartklip
(naby Thabazimbi), daarna vir so paar jaar in Pretoria-Noord gebly en toe
“mens geword” in Rustenburg gedurende my
hoërskooljare …
Na skool het ek my
BTech-graad in fotografie
aan TUT verwerf. In 2009
is ek met my hoërskoolliefde, Walter (Wally), getroud en in 2010 is ons
oudste meisiekind, Mika,
gebore. Daarna het ons
gesinnetjie gegroei met
nog ‘n sussie, Klara en
tweelingboeties: Lian en
Josua.
Ons bly al sedert 2008
in Harties en is ook al vir
ongeveer so lank lidmate

broke werêld met ‘n onsekere toekoms, op ‘n
rotsvaste fondasie in God,
wat hoop bied vir ‘n toekoms beter as wat ons ooit
self kan droom, te staan.
(Jeremia 29:11)
Dave verskaf ook bruikbare toerusting aan die
jeug. Vyf (5) punte om te
onthou wat jou sal help om
suksesvol te wees in jou
geloofsreis asook in jou lewensreis:
Ek is ‘n geliefde kind van God
(Joh. 3:16)
Ek is vergewe (1 Joh. 3:16)
Ek is gekies (1 Pet. 2:9)
Ek het rigting (Ps. 119:105 en Jak.
1:5)
Ek is ‘n oorwinnaar (Joh.16:33)
Ons sluit die aand af met ‘n
uitdaging van Donna oor hoe ons
elkeen ons eie “I am Second” getuienis kan oordra in net 30 se-

van Harties NG.
Dis vir ons ‘n groot
voorreg om ons kinders
hier te kan grootmaak.
* Wat maak jou opgewonde oor die aanstelling as Jeugkoördineerder?
Op die een of ander
manier, is ek altyd betrokke by kinders. Of dit
nou my eie, vriende se
kinders of maats of wie
ookal is - ek “like” hulle!
My groot droom vir
Harties Jeug is dat dit ‘n
plek sal word waar ons
kinders WIL wees, ‘n plek
waar hulle welkom voel,
‘n plek waar hulle dit geniet en ook ‘n plek van
veiligheid, waar hulle altyd iemand sal hê wat
sal help as daar hulp nodig is.

kondes: ‘n kort inleiding oor hoe
jou lewe gelyk het, wat het verander toe jy Jesus eerste geplaas
het en deel twee woorde wat jou
veranderende lewe die beste sal
beskryf. So kry ons elkeen ‘n
geleentheid om ‘n verandering te
maak in die gebroke wêreld deur
ons getuienis van hoop te deel!

Ons kinders word
vandag in vreemde tye
met baie ander uitdagings groot en my groot
droom is dat ons as Harties jeugmentors, saam
met ons ouers, sal kan
hande vat en almal saam
ons kinders kan lei, voorberei en geestelik help
groei vir alles, wat in die
wêreld daarbuite, hulle
pad kruis. Die goeie en
die slegte.
* My gunsteling bederfie…
Ek is so ‘n klein bietjie
van ‘n sjokolade snob Lindt/Lindor is my gunsteling. En natuurlik ‘n ou
stukkie nat biltong! Ek
drink flou koffie en hou
veral ook baie van Nescafé Cappuccino. My gunsteling blomme is tulpe

en orgidieë, maar plantgewys seker eerder ‘n
vetplantjie, wat self aan
die lewe bly … : )
Ek is mal oor Francine
Rivers se boeke en elke
keer as sy ‘n nuwe een
publiseer, is ek soos ‘n
kind oor Kersfees…
En natuurlik soos seker
vir 90% van ons vroulike
geslag, is ‘n bederfie by ‘n
Spa altyd welkom.

Josua 1 :9
My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper
moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die
Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan.
VEROWERING VAN DIE BELOOFDE LAND: Josua volg
in Moses se voetspore: Dit was die Here se wil dat
Josua, Moses as leier opvolg. Daarom gee Hy opdrag
dat hierdie getroue gelowige die hele volk deur die
Jordaanrivier lei (Num. 27:12-23). God laat hulle die
hele land in besit neem. Dit is 'n omvattende geskenk. Hulle sal alles as hulle woonplek hê.
Wanneer die Here aan gelowiges 'n opdrag gee, los
Hy hulle nooit alleen nie. Hy belowe sy bystand.

Josua het dieselfde ervaar. In Deut. 31:7-8 verseker die Here hom dat Hy
hom nie in die steek sal
laat nie. Daarom kan hy sterk en vasberade
wees. Met God se bystand kan gelowiges enige
lewenstaak aanpak, al is dit ook hoe moeilik.
God ondersteun Sy kinders deur Sy Woord. God
se leiding en teenwoordigheid neem angs weg.
Waar jy ookal gaan, Hy sal daar wees om jou te
help.

Hierdie bediening se doel is om jong volwassenes in ons gemeente tuis te laat voel. Van
vreemdelinge tot kennisse tot gebedmaats …
Dit is ‘n wonderlike geleentheid vir ons jonger generasie om ‘n verskil in mekaar, maar ook in ander medegelowiges se lewe te maak.
Op Vrydagaand, 28 Januarie 2022, het ons ‘n gesellige braai en saamkuiergeleentheid gehad. Daar
is gelag en gespeel en selfs ‘n traan gepink, maar dit is juis waarvoor die groep daar is. Sekere groeplede het vir ons gewys om kompeterend te wees, is nie altyd sleg nie en ander het bevestig dat introverte ook uit hulle dop kan kruip. Daar is natuurlik ook lekker geëet.
In dié groep help ons mekaar om ‘n geesvervulde lewe te lei, sodat ander Christus deur ons kan
ontmoet. Ons ondersteun mekaar met alledaagse gebedsversoeke en hoe om God se verwagting in
elke dag se omstandighede toe te pas, maak nie saak hoe moeilik dit is nie.
Hou gerus die Poortbode dop vir kennisgewings oor wanneer ons weer bymekaar kom.

JESAJA 43:18-19
“Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk,
EK GAAN IETS NUUTS MAAK, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak
‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.”
Die jaar 2022 is nie net ‘n gewone nuwe jaar nie, maar dit is ‘n jaar waarin God iets
nuuts wil doen. Iets nuuts in jou lewe (jou huwelik, jou gesin, jou besigheid/werk, ens).
Die afgelope twee jaar was vir almal moeilik, maar watter groot vreugde om te weet dat God altyd saam
met ons was en steeds is. Ek weet baie het hul geliefdes verloor en dit is nog steeds seer as u daagliks aan

hulle dink. Tyd genees nie ‘n verlies van ‘n geliefde nie, maar watter groot vreugde om te weet dat God die hele pad
saam met ons stap, net soos Hy belowe het om ons nooit te verlaat nie.
God wil hê dat ons hierdie jaar nie in die verlede bly nie: “dink nie aan die vorige dinge nie, slaan geen ag op wat vroeër
gebeur het nie.” Moenie toelaat dat die verlede jou vreugde vir vandag steel nie. God wil daagliks iets nuuts in jou
lewe doen. Laat Hom toe om nader aan jou te kom, sit by Sy voete, rig jou oë op Hom en laat Hom toe om jou met sy
teenwoordigheid te vul.
Uitreik by Afsaal:
1) Tshwaraganang Kleuterskool: dit gaan nog steeds goed met al die
kleuters (±20) en Venoliah en haar kollega. Ons is almal opgewonde
en kan nie wag om te sien wat God hierdie jaar wil doen nie.
2) Huiswerksentrum: die sentrum het tans vier laerskoolleerders. Hulle
is al vier passievol oor hul skoolwerk. Hulle is elke middag van
Maandag tot Donderdag by die sentrum.
3) Die energieke dansers: na verlede jaar se talentuitreik het ons twee
groepe (laerskooldansers) gestig. Ek wil nie hê die kinders moet net
dans of sing nie, maar my doel is om hulle ook by sport (netbal/
sokker, ens.) te betrek.
4) Die mini-biblioteek: ek het boeke begin versamel en dit in kategorieë
uitgesorteer en weer in die bokse teruggepak, want ek het ‘n groot
behoefte aan boekrakke. As iemand hiermee kan help, laat weet my
asseblief.
Baie dankie aan almal wat altyd vir my bid. Ek waardeer dit baie.
Ek dank God vir elke geleentheid en ek kan nie wag om al die nuwe dinge
te sien, wat God hierdie jaar gaan doen nie. Hy is reeds besig.
Vertrou op Hom.
KYK HY DOEN IETS NUUTS!

Die tyd vir ons gemeente se
getuienisaksie kom nou vinnig nader
en die skoenlappers warrel nou al in
die toneelspelers en koorlede se
mae.
Die oefeninge van beide groepe
vorder baie goed en die plan is om
eersdaags saam te begin oefen. Die
ware betekenis en belewing gaan
dan al vir die deelnemers ‘n werklikheid begin word.
Die produksie gaan beslis van uitstaande gehalte wees. Maryke Jonker hanteer die toneelafdeling, wat
ook insluit die dekor, beligting,
klank en toneelspel. Hanlie Dames
hanteer die musiek en die koor, wat
insluit die klankopnames, die af-

rigting van die koor en uiteraard is
’n groot deel van die atmosfeer van
die Passiespele ingebed in die musiek. Beide hierdie dames gebruik
professionele kundiges om te help,
sodat die produksie ‘n uiterste
sukses kan wees.
Roelien Vorster en ‘n span vroue
is verantwoordelik vir die mooi kleredrag van die Spele. Dis ‘n groot
uitdaging om alles nou weer in plek
te kry, want die klere is al in 2020
gemaak! Sommige spelers/koorlede
kan nie meer deel wees nie en
nuwes het bygekom, maar Roelien
pak die bul by die horings en alles
verloop vlot.
Bid asseblief vir almal wat betrok-

ke is: Covid bly ‘n groot uitdaging,
maar ons vertrou volkome op die
Here, want hierdie produksie moet
alleenlik van Sy onuitspreeklike
liefde en genade getuig.
Ons sal ‘n WhatsApp uitstuur, wat
kan dien as ‘n advertensie en wat
ons vra dat jy dit asseblief aan jou
familie en vriende sal stuur om hulle
te nooi om deel van hierdie kosbare
belewenis te wees.

