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   Dit bly altyd lekker, dat ons hier in ons land, die 
jaar met ‘n heerlike, lang vakansie en die groot 
feestyd van Kersfees, kan afsluit.        
  Vakansie by die see, groot partytjies, 
somerromanse, familietyd en dan die groot eet 
rondom Kersfees en die lekker braai in die sonskyn. 
“Manne, dis ‘n voorreg” soos die liedjie, wat Ricus 
Nel sing.                 
  Bederf jouself ook net ‘n bietjie om te gaan stilsit 
en nadink  oor wat jy dié jaar gedoen het, waarop jy 
besonder trots is. Miskien weet niemand eers 
daarvan nie of niemand  het iets daaroor gesê nie. 
Dit hoef nie noodwendig groot en belangrik te wees 
nie, maar dink lekker diep en rustig. Dit is so 
belangrik dat ons, onsself dit gun. As jy klaar is, doen 
jy dit ook met  elkeen in jou gesin en miskien ook 
met ‘n vriend of twee. Jy gaan besef, dat  dit die 
grootste geskenk is, wat jy jouself en die ander kan 
gee. Dit kan ook net sake wees, waaroor jy baie 
dankbaar is. Ons is so bekommerd oor môre, dat ons 
vergeet om die suksesse van vandag en gister te vier. 
Doen dit hierdie jaar saam met mense wat tel.   
  Ons is regtig oorstelp van blydskap en dank-
baarheid oor ons wonderlike gemeentelede. Die 
Passiespele het alle verwagtinge oortref en het God 
se liefde vir ons so ‘n werklikheid gemaak.  Almal, 
wie deel was en wat kom kyk het, se getuienisse  was 
net te groot vir woorde. Elkeen, wat ‘n klip met sy/
haar naam daarop neergesit het, is ‘n ewige 
getuienis van God se oneindige erns met elkeen van 
ons.                   
  Ai, ek weet sommer ons Vader glimlag nou nog 

tevrede oor alles, wat daar gebeur het en Hy is so 
trots op Sy gemeente.             
  Sommer nou die dag nog het ons die kleurvolle 
Kersmark met al die heerlike kuiers en bederf,  
beleef.  Die lekkerte  van  saamwerk, saamkuier en 
saamkoop. Almal getuig van die kleurvolle omgewing 
en mense, wat met soveel liefde en vrede saam 
gekuier, het.              
  Waarlik, ons Meester het die beste vir laaste 
gelos met ons Kersmark: eie aan ons omgewing en 
gemeente. ‘n Ware getuienis van Sy liefde en sorg in 
ons tyd. Ek weet ons Vader is so trots op ons 
gemeente.                
  Watter voorreg dat ons hierdie seën ook kan vier 
met ons besondere Kersdienste en om  af te sluit 
met ‘n nagmaalviering? ‘n Getuienis dat ons 
Heer ons nog elke dag bederf.        
  Mag julle vakansie ook ‘n groot bederf van Sy 
liefde en vrede wees. 

   
 Psalm 103:1,2 en 5: “Ek wil die Here loof, met 

alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek 
wil die Here loof en nie een van sy weldade 
vergeet nie. ... en my 
met liefde en ontfer- 

 ming kroon, wat my 
die goeie in oorvloed 
laat geniet, my die 
jeugdige krag van die 
arend skenk.” 

   
 Hoekom ‘n NPO – “non-
profitable organisation” met 
die naam: ATLARELANG 
BANA NPC?  In vandag se 
omstandighede skep die re-
gering die geleentheid dat 
besighede fondse beskik-
baar kan stel vir hulp aan 
kinders en behoeftiges en 

sodoende kry die besigheid belastingkorting. Die kerk 
het ‘n  NPO gestig om op hierdie  wyse  ‘n   groter  im-
pak  te  kan maak  in  die  gemeenskap en veral rond-

om die behoeftiges in ons eie omgewing. Die 
organisasie het ook ‘n belastingsertifikaat, wat vir 
belastingkorting, gebruik kan word.       
  Indien daar ‘n maatskappy is,  wat graag vir ons 
wil help, met ‘n bydrae vir ons kleuterskool by Afsaal 
of enige ander behoeftiges, kan hul ons gerus kontak 
en ons sal sorg dat die fondse uitbetaal word en dat 
die maatskappy dan die korrekte kwitansie vir 
belastingkorting, uitreik.  

   Vir enige navrae, kontak ons gerus by die 
kerkkantoor of Sondae na die erediens by die 
bedieningsplein. 
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  Prof. Thuli Madonsela, die 
vorige OB, het ons kom 
toespreek by die Noordelike 
Sinode. Sy het kom 
bevestig wat ons Vader al ‘n 
geruime tyd op my hart gelê 
het. Twee belangrike in-
sette:  

  Gebruik jou vryheid om 
ander ook vryheid te gee 
 Vestig jong geestelike 
leiers in ons samelewing 
wat ‘n verskil kan maak in 
ons land se toekoms. 
 Ons vader het vir ons die 
roeping bevestig om jong 
dogters uit ons plak-
kerskamp vir ‘n jaar te 
onttrek uit hul omgewing en 
toe te rus as geestelike 
leiers vir die gemeenskap.
 In samewerking met 
Sinah, ons evangelis, het 
ons die droom, met inhoud 
en begroting, begin uitwerk. 
God het in oorvloed 
voorsien. Solrock Mining 
Services het ingekoop en 
borg ons vir die eerste jaar 
met die afskopfondse om 
die projek te loods. Brits 

Pale het ook aangebied om 
‘n dogter te borg.    

  Ses dogters word gekeur 
en sal dan vir vyf maande 
saam met Sinah, Maandae 
tot Donderdae, in die Hoër-
skoolkoshuis bly. In dié tyd 
gaan ons hulle oplei in 
geestelike-  en emosionele 
volwassenheid, asook ‘n 
Bybelskool aanbied. Hul 
vaardigheid vir die besig-
heidswêreld word ook ge-
evalueer en hulle word dan 
daarna aangewend in die 
besighe idswêre ld  met 
opleiding en bemagtiging. 
 Ons het ook ‘n klomp 
hande wat help en wat 
inspring om die plan van 
ons Vader, vir die dogters 
en ons land waar te maak. 
 Sinah tree as spanleier, 
wat hul daagliks gaan be-
gelei, op. Susan Myburgh is 
die projekleier, wat sorg dat 
die sillabus in plek is en hul 
besoeke gereël word. Karin 
Strauss is die beskermheer 
oor die dogters vir dissipline 
en versorging. Ds. Johan is 

die geestelike begeleier. 
Lomé Koekemoer (HR-
konsultant), doen die emo-
sionele begeleiding (coa-
ching) en toetse vir die 
besigheidswêreld.     
 Alle fondse word deur die  
NPO bedryf. Ons is baie op-
gewonde oor die voorreg, 
dat ons Vader ons uitsonder 
om in die  markplein te werk 
en ‘n geestelike verskil te 
maak, nie net in kinders se 
lewe nie, maar ook in die 
markplein. Ons vra dat u 
asseblief vir ons en die 
dogters sal bid, dat ons 
Vader se wil sal geskied. 
Om die dogters te huisves 
en te begelei, beloop die 
kostes R7500/maand per 
dogter. Die dogters moet 
ook nog uitgerus word met 
klere, toiletware, beddegoed 
en skryfbehoeftes.  

  Indien jy van ‘n maatskap-
py bewus is, wat nog kan 
help met ‘n geringe bydra, 
sal ons dit waardeer. D i e 
projek se naam is Le Kloklo 
La Me (die mooie in my) 

Woman Empowerment Pro-
gram.      
 Ons het ‘n besigheidsplan 
en verdere inligting is 
beskikbaar, indien dit  be-
nodig word. Skakel net of 
kom kuier.  Hierdie is ‘n ge-
leentheid om saam met 
besighede, ‘n groot getuie-
nis in die markplein te wees. 

 

  Hy het vir hulle gesê: 
“Die oes is groot, maar 
die arbeiders min. Bid 
dan die Here aan wie die 
oes behoort, om arbei-
ders uit te stuur vir sy 
oes. Luk. 10:2 

 

  Ons word dikwels deur behoeftiges, met verskillende be-
hoeftes, genader en dan het ‘n mens geen idee hoe om te 
help nie. Jan Swartz het ‘n barmhartigheidsvergadering by-
gewoon en die volgende inligting is aan hom voorsien: 

 1. Brits Rusoord: Daar is 10 beddens vir behoeftige be-
jaardes teen ŉ tarief van R5 000.00 per maand beskikbaar.  
Ingesluit in die prys is:  drie etes per dag, die versorging van 
wasgoed en verpleegsorg. Let wel, doeke is uitgesluit. 
Aansoeke moet met die motivering van ‘n predikant vergesel 
word.                 
 Stuur aansoeke per e-pos na: bestuur@britsrusoord.co.za. 
Vir verdere navrae kan Truidie van Schalkwyk by 082 459 
3840 geskakel word. 

 2. Maatskaplike werker: Die eggenote van ds. Theo Oost-
huizen  van  Marikana  gemeente  is die maatskaplike werker   

 
 

 by  Solidariteit.  Behoegtiges   kan   by   “Ons Winkel”    gratis  
 goedere en klere bekom. Nadia van der Merwe van 

Helpende Hand, kan help met die evaluering om te bepaal of  
behoeftiges kwalifiseer vir die gratis goedere by “Ons Win-
kel”.   Skakel Nadia by: 0836131238  

 3. “Ons Winkel”:  Daar word ŉ beroep op gemeentelede 
gedoen, om bruikbare goedere, wat in onbruik by huis-
gesinne verval het, na  “Ons Winkel” te neem. “Ons Winkel” 

is  in die    sentrum waar Obara geleë is (regoor die Mediese 
Sentrum). 

 
 

mailto:bestuur@britsrusoord.co.za
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   Jesus het toe regoor die offer-
gawekis gaan sit en kyk hoe die 
mense geld daar ingooi. Baie ryk 
mense het baie geld ingegooi. 
Daar het toe 'n arm weduwee 
gekom en twee muntstukkies in-
gegooi. Dit was baie min werd
(Mark. 12:41&42). 

   Hoekom het Jesus daar gaan 
sit? Hoekom gaan sit hy nie by die 
 mooi lofprysing of by die leersame 
 eredienste of by die mense wat so 
hard vir die kerk in die kombuis of 
stalletjies werk nie?  Jesus gaan sit 
by die offergawekis, want daar 
getuig ons oor wat die inspraak 
van Jesus in my bestaan, as mens, 
is. Hier gaan dit nie net oor my 
ewige lewe, die sin van my ge-
bede, die kosbaarheid van Sy stem 
aan my  of die gee van ‘n donasie 
aan die armes, waarop ek besluit 
het, nie.  Nee, dit  gaan  oor my 
intieme, persoonlike verhouding 
met die Here van my lewe ... 

   My  geloof  en  verhouding met  
 God sny in op my daaglikse brood 

en inkomste, soos met my huwelik 

en my kinders. Die gee in die offer-
gawekis, is ‘n offer aan my Vader 
as ‘n werklike, ernstige en per-
soonlike getuienis van Sy inspraak 
op my elke dag se lewe en sukses. 

   Wat is God regtig vir my werd 
in die lewe en in die sterwe? Wat 
is my getuienis en nie wat is die 
bedrag wat ek gee nie, maar gee 
ek uit gewoonte of as getuienis 
aan my Meester en my Verlosser?   

   Daarom ons tiendemaand ge-
loofsoffer. Dit is ‘n geleentheid 
t.o.v: 

   1. Die  gee  van  ‘n  volle tiende  
 van my inkomste. Al is dit  dalk net  
 vir dié een maand, waarmee ek  

my burgerskap van Sy koninkryk 
en Sy liefde en sorg, bevestig.  Ons 
bly die bestuurders van Sy rykdom 
en gawes. Dankie, dat u elkeen dit 
in soveel afhanklikheid bestuur en 
aanwend. 
  2. Ons Vader seën ons ook 
soms met ‘n bonus en dan kan 
ons ook vir Sy koninkryk hier op 
aarde tot seën wees. Daarom kan 
die koevertjie tot aan die einde 
van Februarie 2023, vir wanneer 
ek ookal ’n bonus kry,  na die huis 
van die Here gebring word.   
  3. Die koeverte is by die kerk-
kantoor beskikbaar. 

   Dit is dus ‘n  dankoffer aan 
God en ‘n geloofsdaad van my 
getuienis as Sy kind. 

 

 Fil. 4:17&19: “Dit gaan vir my 
egter nie om die gawe nie, 
maar om die vrug daarvan: 
daardeur word julle self ryker. 
Julle gawe is voor God 'n offer 
met lieflike geur, vir Hom aan-
neemlik en welgevallig.”  

 

  Ek het as afgevaardige van Harties 
NG, die voorreg gehad om saam met ds. 
Johan de Wet, die twee-en-twintigste si-
nodesitting met die tema: “Wysheid in ‘n tyd 
soos hierdie”,  te kon bywoon.  
  Die verrigtinge het die Sondagaand, 
nadat ons verwelkom en ingeboek is, met  
ŉ Nagmaal begin. Die Maandagoggend het 
ons die sakelys gevolg en na verskeie 
gassprekers geluister: dr. Fanie Cronjé; 
prof. Thuli Madonsela; dr. Roland Hen-
wood;  Barend la Grange en prof. Theuns 
Eloff. 
  Die onderwerpe was baie interessant: 
Hoe laat ons, ons reënboognasie in har-
monie saamleef; ons politieke landskap; 
hoe lyk ‘n missionêre kerk en politiek en 
Christenskap loop hand aan hand.  
  Die oorkoepelende kerngedagte van 

elke spreker, was  een van hoop en ‘n 
toekoms vir Suid-Afrika. Al die sprekers 
was dit eens, dat ons mekaar se hande in 
geloof moet vat en vorentoe moet kyk en 
beweeg. Die voorbeeld van Uganda is ge-
noem: ‘n land, wat deur oorloë geteister is 
en vandag as ‘n modelland voorgehou 
word. Plaaslik kan ons maar net aan die 
dorp, Senekal dink, waar spanning tussen 
wit en swart gemeenskapslede erg gewoed 
het. ‘n Swart predikant het ingespring, die 
spanning is ontlont, daar is op vele terreine 
saamgewerk en Senekal is later as dorp 
van die jaar aangewys.      
  Daar is ‘n beroep op die kerk gedoen 
om ‘n gesindheid van omgee in ons ge-
meentes te skep, maar dat die kerk ook 
steeds ‘n verantwoordelikheid het om hulle 
stem dik te maak om wanorde uit die weg 

te ruim.  Christene moet ook kan onderskei 
tussen wysheid en kennis: ons almal weet  
‘n tamatie is ‘n vrug, maar ons gebruik dit 
nie in ons vrugteslaai nie!  Een spreker is 
van mening dat ons land in 2030 beter 
daaraan toe sal wees. Dit behels egter dat 
ons God se lig moet wees, wat helder bly 
skyn en die kerk moet ‘n profetiese stem bly 
uitleef.          
  Dit was vir my ŉ groot voorreg 
en  belewenis om deel van die sitting te 
wees. Dit het nie vir my gegaan oor wat 
ander moet doen of gedoen het nie, maar 
oor wat nog deur ons gedoen moet word. 
Mag ons Vader ons deur die Gees lei om 
gehoorsaam te wees, vir dit waarvoor ons 
as kerk geroep is, sodat ons met God se 
liefde na ons naaste sal uitreik. Mag God 
ons seën. AMEN. 
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Ek wil die Here loof, met alles wat in my is,  
wil ek sy heilige Naam loof. 

Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade  
vergeet nie. Ps. 103:1&2 

 

 Volgende jaar gaan ons die wonder van God se liefde vir ons, Sy 
kinders, met groot gejuig en oorgawe vier. Ons gemeente vier ons 
VYFTIGSTE bestaansjaar! Hy skenk ons die nuwe lewe deur Sy vergifnis, 
verlossing en Heilige Gees EN ons gaan dit vier.         
 Die jaar 2023 is die jaar van ons Vader. Ek hoop jy is reg vir groot 
vreugdevure. Ons feeskomitee is al besig om baie, groot en lekker 
geleenthede te reël. 
 Bespreek reeds nou dié datums solank in jou dagboek: 

11 Mrt:    Jo Black se vertoning hier by ons. Ons gaan die hele Saterdag kuier en die aand saam jubel.  
03 - 06 Apr:  Ons feeshaltes tydens Paasfees om persoonlik by ons Vader te kan kuier en Sy persoonlike  

     bederf aan jou as Sy kind, te beleef. 
21 - 25 Mei:   Pinkster met die groot optrede:  “Josef - ons almal se storie!”  Maak seker dat jy en jou fami- 

     lie dit nie misloop nie. Dit gaan net so groot  soos die Passiespele wees.  
06 - 20 Aug:  Ons gaan die gemeenskap bederf met Woord en Lied. Nooi jou vriende om saam  met ons Sy 

     liefde te vier en te beleef. 
01 Sep:     Ons hou groot lentemakietie met lekker vermaak en heerlike saamkuier. 
27 Okt - 4 Nov:  Die Feesmark: wat ‘n lekkerte om die jaar mee af te sluit! 

 

 Ons sien uit om saam met jou te kuier en die oorvloed van ons Vader, deur al die jare, te vier. 
 

“Aan Sy liefde is daar geen einde nie.”  

  Wanneer ek terugkyk 
oor ‘n jaar en ‘n indiep-
te evaluering doen, is 
dit met verwondering, 
dat ek weer eens besef: 
die Here se trou en 
liefde ken werklik geen 
einde nie.      
 Die dae, maande en 
deesdae sommer jare, 
vloei sonder dat ek dit 
opmerk, ineen. Elf jaar 
gelede het ons vanaf 
Bredasdorp, Hartbees-
poort binnegery en 
nooit geweet hoe lief 
ons regtig vir julle en 
die omgewing sou raak 
nie.       
 Baie dankie vir elkeen 

van julle se omgee en 
liefde oor al die jare 
heen. Ons word so won-
derlik versorg en beleef 
daagliks deur julle, op 
baie verskillende wyses, 
die kosbare omarming 
van die Here.   
 Ons situasie  het in 
die elf jaar geweldig ver
-ander: net ons dogter 
was getroud en ons het 
geen kleinkinders met 
ons aankoms hier gehad 
nie. Vandag is al vyf 
getroud en spog ons met 
tien kleinkinders en ons 
sien met verwagting uit 
om twee nuwe pienk-
voetjies onderskeidelik 

in Januarie en Maart 
2023 te ontvang. Die 
hartseerdeel is dat agt 
van die twaalf klein-
kinders  oorsee woon... 
 Baie dankie vir julle 
begrip dat ons deesdae 
soms vir ‘n maand oor-
see by die kinders en 
ook nog saam met die 
twee kinders in Suid-
Afrika, kuier. Ons is ‘n 
baie hegte gesin en ons 
lewens is nou verweef 
met elkeen van ons tien 
kinders en die klein-
kinders. Nodeloos om te 
sê dat ons hulle gewel-
dig mis.       
 Ons wens julle en julle 

gesinne ‘n baie geseën-
de, kosbare en vreugde-
volle  Feestyd toe. Mag 
julle waar julle ookal is, 
intens daarvan bewus 
wees, dat God elke dag 
by julle is.      
 Mag julle saamkuier 
verrykend wees, julle  
opnuut wonderlike ge-
sinsbande smee en die 
wonderlike geskenk van 
God se verlossing en 
vryspraak, saam vier. 



  Sondag na Sondag bedien hierdie 
span lidmate, die Here en die ge-
meente met hulle gawes. Ons 
elkeen kan getuig van die seën en 
heerlikheid wat ons beleef deur na 
hulle te luister, maar ook om ons 
lof saam met hulle aan die Here te 
bring. Ek het hulle elkeen gevra, 
waarom hulle bereid is, om elke 
Donderdagaand ongeveer twee 
uur saam te oefen en elke Sondag 
reeds 7:30 aan te meld om weer te 
kom seker maak dat alles in plek is 
vir die erediens? Hier is die ant-
woorde: 

 Hanlie Dames: “Elke Sondag kniel 
ons op heilige grond by God se 
voete. Ons musiek is nie nood-
wendig  perfek nie, maar God se 
liefde is. Dis hier waar die Heilige 
Gees elkeen van ons ontmoet en 
waar Jesus ons vroegoggend   met 
‘n groot  glimlag en sagte oë in-
wag. By  die  lofsanggroep word 
elkeen onvoorwaardelik aanvaar. 
Hier kan ons saambid, saamhuil en 
lag dat die trane letterlik rol. Daar 
is ‘n stille vertroue, wat  tussen 
ons  lê en dis wonderlik om te sien 

hoe elkeen  in 
eie reg  groei en 
ontwikkel. Dit is 
so ‘n  groot voor-
reg om deel te 
kan wees van 
hierdie lofsang-
familie. Ek sal God se grootheid en 
goedheid  NOOIT  as  vanselfspre-
kend aanvaar nie.” Angie: "Sing 
verryk my hart en siel"  Herman: 
“Om deel te wees van so ‘n groep 
mense, is ware rykdom.” Roelien: 
"Die lofsanggroep is my "happy 
place", … baie genade."  Willem: 
"Dit voel of ek ook ‘n doel het."  
Dawie: "Dit is soos my huis ... weg 
van die huis af."   Chrissie: "Dis  ‘n 
wonderlike voorreg om God se 
naam groot te maak met lofsang … 
alle eer en dank aan Hom."  Danie: 
" Dis so lekker soos roomys … lek-
ker om dit saam met ander ge-
lowiges te kan uitleef."  Annalien: 
"Dis vir my lekker om as deel van 
die lof-prysingspan saam met die 
gemeente, God se Naam te kan 
loof en prys. In ‘n lewe wat voel na 
‘n gejaag na niks, bied die lof-

prysinggroep die geleentheid om 
saam met broers en susters in Je-
sus te fokus op die Een wat regtig 
saakmaak. En dat ons saam pret 
het, is ‘n bonus. Julle is my 
hartsmense al vind my linkergerig-
te brein dit moeilik om my emo-
sies in woorde uit te druk.”  
Miekie: "Dit is my geloofstaal om 
die Here te aanbid deur lofprysing 
en aanbidding. Die lofprysingbe-
diening en groep laat my toe 
om  my hart weerloos en opreg 
aan die Here te openbaar." Aman-
da:  “By die lofprysing is ek geluk-
kig: kan ek myself wees, kan ek 
gee, maar baie meer  terug ont-
vang. Wat ‘n voorreg…” Paul: 
"Vandat ek by die lofprysing be-
trokke is, maak my lewe  regtig 
sin."   
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   Die reuk van varsgebakte pannekoek, die “oldies”-musiek,  wat 
so deur die gehardloop van kinders op die kerkterrein, gespeel 
word. Sorgelose kinderdae, soos van ouds, by die Kersmark. Al die 
maats wat nog tot laataand met hul skoolklere rondspeel, terwyl 
mamma in die ry staan vir kerrie-en-rys. Almal groet mekaar, almal 
ken mekaar, dis soos ‘n groot kuier.          
  Hierdie is die tipe herinneringe, wat ek hoop en glo my kinders, 
nooit sal vergeet nie. Dis daardie warm gevoel van ek behoort aan 
hierdie groep mense, hierdie is my mense.        
  Ons gemeente gebruik sulke geleenthede nie bloot net as 
fondsinsameling en blootstelling nie: ons bederf  mekaar ook. Ons 
bederf mekaar nie net met ‘n nooi vir ‘n koffie en koek nie, maar 
ook met  ‘n drukkie na ‘n lang skof in die kombuis of ‘n vriendelike 
handdruk vir die braaiers of iemand wat na my kinders kyk, terwyl 
ek kersgeskenke koop vir die juffrouens.  Ons vertel grappies vir 
mekaar en ons wys wat  ons  by die stalletjies gekoop het.  Ons 
ken al die oom by die “chipsticks” op sy naam. Ons het nuwe 
vriende gemaak by die ontbytgroepie en ons het iemand laat spesi-
aal voel, want gewoonlik kuier hulle nie saam met iemand in die 
week nie. En hier kuier ons vir dae aan mekaar.     
  Kinders onthou gebeurtenisse en geleenthede en dit is wat jou 
fondasies bou, wat jou vorm tot die mens wat jy eendag gaan 
wees. En wanneer jou sintuie as volwassene net ‘n bietjie geprikkel 
word, kan jy sommer in ‘n tydmasjien terugskiet na daardie  spe-
sifieke oomblik, wat jy presies weer voel en ruik en sien en hoor, 
wat jy as kind by jou eie kerk  se basaar beleef het…    

  Ons is bevoorreg 
om so baie jongmense 
en kinders in ons ge-
meente te hê. Dis lek-
ker om mense ook te 
kan nooi om deel van 
ons Harties NG-familie 
te word en die lekkerte 
van hierdie samesyn te 
ervaar.     
  Ons hoop en bid vir 
meer geleenthede en 
vir ‘n groter en nog   
kosbaarder Harties NG, 
maar die meeste van alles, hoop ek my kinders bewaar hierdie 
lekker warm gevoel van deelwees en dat hulle ook met die reuk  
van ‘n pannekoek, kan sê dit laat my dink terugdink aan my kerk. 
Ons kerk waar ons as kinders, saam met al ons skoolmaats, groot 
geword het. Waar ons uitsien na Sondagskool.      
  Dié plek waar ons leer van die Here en weet Hy is by ons kerk.  
Dis is nie net iets wat ons vir hulle vertel nie. Dit is iets wat hulle 
elke Sondag en met alle geleenthede self beleef. 

  
 Melanie Voigt is ‘n Voetekerkmamma, wat ons gemeente se 

peuter- en kleuterkategese, in samewerking met Elizma, orga-
niseer. 

  As jy op soek is daarna om God te 
vind, jou geloof te laat groei, jou doel te 
ontdek en 'n verskil te maak, dink daar-
aan om saam met ons te kom kuier by 
die Jongklompkuiergroep. Dit het vir my 
meer vreugde in die lewe gegee. So ’n 
geringe prys vir so baie vreugde en 
genot ... 

  In die lewe word daar baie gesê oor 
die uitdagings, wat ons in ons lewe het, 
maar minimale opleiding is bekikbaar 
oor hoe om uitdagings prakties  in van-
dag se lewe, te oorkom. Die Jong-
klomkuiergroep het my deur die Woord 
opgelei om uitdagings op ‘n praktiese 
wyse, met die oog op vandag, te 

oorkom. 
  Die Jongklompkuiergroep gee 

waardevolle insig en perspektief 
vanuit  ander mense se oogpunte, 
om God beter te kan dien, wat my  
elke dag gelukkiger maak, minder 
laat stres en meer fokus om weer 
te kan lewe en beter met ander  by 
die werk oor die weg te kom. Ek 
leer ook hoe om ander, wat dalk 
nie die voorreg het om die Woord 
te kan verstaan nie, op ‘n praktiese 
wyse te kan begelei. 

  Hiermee wil ek net sê: "Baie baie 
dankie, Jongklompkuiergroep vir al die 
momentum, vrede, vreugde, liefde, 

goedhartigheid en nederigheid wat ek 
nou kan uitstraal na die res van die 
wêreld toe, om sodoende die beste  
weergawe van myself te kan uitleef.” 
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‘n Hoogtepunt in die week! Die wonderlike verhouding 
en welwillendheid teenoor mekaar is soos ‘n mag-    
neet vir my. Verskillende persoonlikhede, maar een 
doel:  Om meer te leer uit God se woord! 
 

Dis vir my lekker om elke Woensdag op te staan, met die 
wete dat ons as gelowige vrouens bymekaar kom, om die 
Naam van die Here te prys en ‘n boodskap te kan ontvang. 
 

Ek het hierdie jaar by die vrouebybelstudie ingeskakel. 
Die geselsies vooraf het my dadelik laat tuis voel. Ons 
werk lekker saam om God se waarhede te hoor en hoe 
om dit te leef. Ons deel lief en leed en bid vir mekaar en 
ander.   Hier het ek al  soveel geleer en sien uit na nog 
studietye saam. 
 

Dit is vir my 'n voorreg om so saam te kan gesels en by me-
kaar te leer in die LIG van die Woord. Dankie vir almal se 
ondersteuning en gebede wat help om my eie kersie aan 
die brand te hou.  
 

Woensdae se Bybelstudie is my hoogtepunt van die 
week… om saam met vriendinne  in GOD se Woord te 
kan delf, is voorwaar ‘n “blessing” vir my. Om deel te 
kan wees van so ‘n wonderlike groep Bybelstudievrien-
dinne, ‘n ondersteuningsgroep: voorwaar n "tonic"  as 
jy die dag nie jouself voel nie. 
 

Die saamkuier om God se woord, die leer by mekaar omdat 
die Gees vir elkeen iets anders oopbreek, is ‘n voorreg en 
‘n seën. Elf jaar se groei, saamkuier, lief en leed deel, saam 
lag en saam huil het ons tot ‘n hegte eenheid gebind. Deur 
die jare het vele vroue al deel geword en ons ontvang graag 
nuwe lede, wat saam met ons die wonder van God se ge-
nade wil kom ontdek. 

‘n Vrydag voel leeg as ek nie by die MANNEBIDUUR 
was nie. Dit is so lekker om met ander manne te kan ge-
sels oor geloof, die lewe en elkeen se getuienis te kan 
hoor.  
 

Ek was die laaste ruk nie so betrokke soos ek wou 
wees nie, maar mis dit en dit voel of my naweek net nie 
reg begin nie. Dit is geskik vir manne, jonk en oud … 
elkeen wat daar is, ervaar die Heilige Gees anders en 
open so ook die Woord van die Here vir mekaar op an-
der vlakke.  Kom kuier gerus saam en ervaar God se 
liefde deur ander se belewing van die Heilige Gees. 
 

‘n Vrydag voel leeg as ek nie by die Mannebiduur was nie. 
Dit is so lekker om met ander manne te kan gesels oor 
geloof, die lewe en elkeen se getuienis te kan hoor.       
 

Op Vrydagoggende het ek die geleentheid om as deel 
van die mannebiduur vir die Here dankie te sê vir die 
afgelope week. As ek dan terugdink oor wat die af-
gelope week oor my pad gekom het, kan ek nie anders 
as om dankie te sê nie. Ja, Hy het ons deurgedra.  
 

Ons mannebiduur is ‘n moment in my lewe wat baie spesi-
aal is. Dit gee my die geleentheid om die Bybel te leer ken 
en te verstaan op ‘n baie persoonlike en verstaanbare vlak. 
Elke stukkie uit die Bybel word gedisekteer  en sorgvuldig 
in 'n deelnemende gesprek bespreek. Dit is ‘n opbouende, 
bevredigende en inligtinggewende ervaring, wat waarde sal 
toevoeg in elke man, in en buite ons gemeente, se lewens. 
Nie net op ‘n geloofsvlak nie, maar ook op besigheids- en 
familievlak. 
 

Ek is nog redelik nuut in die soektog na innerlike vrede 

deur die gees van die Here as dit kom by ons oggend- 

besprekings van die woord en ons ervaringe. As jy van 

hulle gaan vra, gaan hulle jou sê ek is maar redelik stil 

en luister maar net gedurende die byeenkoms. Dit is 

omdat ek soveel probeer inneem as moontlik, as ek 

luister na almal se stories en hoe die Here hulle almal 

aangeraak het, inspireer dit my om beter te wees in my 

geloof, om die ekstra “effort” in te sit.  

 

Die VROUEBYBELSTUDIE op 'n Woensdagoggend 

is vir my 'n kosbare bymekaarkom saam met vriendinne om 
die Woord van God. Daar leer ‘n mens mekaar ken en 'n 
band is deur die jare tussen ons gevorm. Ek loop dit nie 
sommer mis nie.  
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 Ek kon in die vier maande wat ons betrokke is by die se-
 niorbybelstudie die erns van God se bemoeienis met 
 my, asook hoe Hy Hom meer konkreet openbaar, 
 daadwerklik  beleef.  Woensdagoggende  se geestelike 
 verrkyking, kan nie sommermeer misgeloop word nie. 

 As vrouens het ons so baie rolle: vrou, ma, vriendin, eg-
genoot,  steunpilaar, mentor en soveel meer.  Soms is dit 
lekker om  net  rustig in mekaar se geselskap te kan ont-
span en mekaar te ondersteun. 

 Die VROUEBEDIENING is juis daardie plek. Die plek 

waar ons mekaar ondersteun, optel en dra.  Waar ons saam 
lag en lekker kuier, terwyl ons kunstig kan wees. 
 Ons het hierdie jaar na die vroue van die Bybel gekyk, 
Ragel, Rut en vele meer. Ons het geleer by hulle en saam 
gebid vir ons gesinne en families en net gerus in God se 
genade. 

Die GEBEDSBEDIENING is die saamwees van ge-

lowiges, wat die lief en leed van ander in gebed na die 
Here bring. ‘n Geestelike familie. God se liefde bly ons oor-
winning. Amen 
 

Ek is al 40 jaar by die gebedsversoeke betrokke en wat  
‘n groot voorreg!  Ons het soveel seëninge ontvang en 
deur die lekkerte, maar ook hartseer, het die Here ons 
gedra om vas  te bly staan. 
 

Toe ek vanoggend by die kerk instap en daardie deur by 
die gebedskamer staan oop, toe weet ek, ek moet ingaan!  
Dankie dat julle my ontvang het  en dankie vir die pragtige 
boodskap en gebede! Prys onse Vader. 
 

Vanoggend was my vlammetjie laag en het ek soos 'n 
slap wingerdloot gevoel. Maar soos elke Sondag, as ek 
in die gebedskamer instap en kontak maak met die 
vlam van iefde vir die Here in die maats se harte, is ek 
net weer versterk en aan die brand vir ons Koning. 
Prys Hom!  

Ons is redelik nuut by die SENIORBYBELSTUDIE - so 

amper vier maande. Daar vind ek ‘n ontmoetingsplek met 
die Here in ‘n vriendelike, warm en gesellige atmosfeer. Ek 
stap elke keer by die Bybelstudie uit met iets, wat ek kan 
saamneem op geestelike vlak, asook op persoonlike vlak. 
Ons sing lekker saam, kuier en lag baie en stap deur die 
Woord om meer te leer! Wat ‘n besondere groep mense! 
 
Ons Bybelstudie is ‘n plek van LIEFDE, waar ons saam 
kom as gelowiges en vriende om te leer uit die WOORD,  
om mekaar te bemoedig en vir mekaar, ons land en kerk 
te bid. Wat ‘n wonderlike voorreg!  
 
Die Woensdag seniorbybelstudie is vir my in die middelweek 
soos die erediens, maar toegevoeg is die gemeenskap van 
saamkuier met broers en susters om die Woord. Ds. Johan 
se kennis en insig in die Bybel/Woord van God, God self 
(volgens Johannes) is geloofsverrykend en ‘n stukkie hemel 
op aarde, om te geniet! 

By ons SELGROEP leer ons deur mekaar se getuie-

nisse. Ons ondersteun en bid vir mekaar, luister na mekaar 
se probleme en laastens kuier ons ook gesellig saam.  
 
Ons selgroep het vir ons waarde, omdat ons deur ons 

bespreking  die Bybel beter verstaan en agterkom, wat-

ter skatkis die Bybel is. Ons gebede is meer doelgerig 

en het betekenis. ‘n Selgroep is  ‘n plek waar mense  se 

harte vir mekaar oopstaan. 
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Die eerste markvergadering be-
gin: party weet net hoe, ander het 
‘n idee en ander het geen idee 
waar om te begin nie, maar almal 
is gewillig.  

‘n Paar weke later begin die 
idees vorm aanneem en die entoe-
siasme neem toe. Boodskappe 
vlieg per lug heen en weer en 
dinge begin gebeur. 

Daar word vlaggies en tafel-
doeke gemaak, blommetjies ge-
hekel en palette geverf.  Hiermee 
saam kuier party sommer voor-
tydig rondom ‘n vuur met lekker 
worsbroodjies.               
    Aankope word gedoen en ‘n 
bakkie vol verpakkingsmateriaal 
word aangery.  Ons is baie dank-
baar vir die geskenkte produkte en 
dit kry ‘n staanplek in die stoor, 
gereed om te gebruik. 

Opwinding is in die lug. Tafels 
word gedek, versiering gedoen, 
vlaggies wapper en liggies flikker. 
Wat ‘n vrolike gesig!  Hier word 
voorberei vir ‘n fees!  Die uitstal-
lers pak hul ware uit en die feeslo-
kaal se dak word ook nog gou 
voltooi.  Alles is gereed. 

Markdag breek aan en vroegog-
gend begin die geskarrel met alle 
erns in die kombuis.  Daar is ‘n ma-
trone, wat sê hoe en wat nodig is.  
Die flukse aankopers koop, die 
braaiers braai en die rys- en 
vleiskokers kook.  Die gaste daag 
sommer vroeg op en geduldige 
kaartjieverkopers sit gereed.   
Vriendelike gesigte en gewillige 
hande gee aan en so kry almal  iets 
lekkers om te eet.  In die teetuin 
word smullekker en pragtig ver-
sierde “gebak”, deur ons eie baas-
baksters, bedien.   

‘n Ander groep gemeentelede  
berei die heerlike aandetes, hoen-
der- en skaapbraai voor en nog 
gaste kom geniet die kuier en eet. 
Party raak nie uitgekuier nie en al 
was hul vroeër ook by die mark, 
eet hul sowaar weer.  Wie kan nou 
nee sê vir basaarpoeding? “As ek 
julle sien, dan eet julle” sê ‘n domi-
nie wat oral rondkuier. 

Die kinders geniet hul gate uit  
met die Tjominis-vertoning en al 
die ander aktiwiteite. Kindergesig-
gies word na hartelus geverf - van 
‘n stinkmuishond tot ‘n skoenlap-
per! Oulike babagesiggies, loer  
vanaf die babakompetisiebokse en 
iemand vra: “Kan ek  ‘n geldjie in-
gooi om ‘n baba te koop?”   

Saterdagoggende word almal 
begroet met Franse musiek en ‘n 
vrolike “bonjour”.  Ek weet nie wie 
die ontbyt die meeste geniet  nie – 
die gaste of die kelners nie?  
Baie van die pretlopers het 
fluks gestap of gedraf om hul 
ontbyt te verdien. 

In die geskenke-afdeling van 
die mark, gesels mense oor 
pienk skoene, samoesas, plan-
te, oorbelle, en vele meer. 
Daar word ‘n resep met ‘n 
uitstaller uitgeruil.  Baie voete 
en kuier hier, veroorsaak dat 
nog inkopiesakke aangekoop 
moet word. 

Laaste maar nie die minste 
nie – getroue, algemene wer-
kers sorg dat die  kombuis en 
terrein deurentyd netjies bly. 
Skerp oë hou die veiligheid 
dop. Soos iemand eenkeer ge-
sê het: “Niemand is so goed 
soos almal saam nie.”   

Kuier kry vir ons ‘n nuwe be-

tekenis by die mark: mense van 
alle ouderdomme loop rond, eet, 
lag, gesels en spandeer tyd saam 
met vriende. Die lief en leed van 
die lewe  word met ou en nuwe 
vriende gedeel.  Ons leer tussen-
deur by ‘n nuwe vriendin dat tyd 
kosbaar is, dat ons mekaar elke 
dag moet waardeer.  Ons leer, dat 
al is jy moeg, jy elke dag weer 
nuwe krag van Bo kry.  Ons leer 
mense is bereid om te gee – hul 
tyd, geld, raad, woorde, drukkies 
en wat ook al nodig is.   Mag ons 
almal ‘n fyn aanvoeling ontwikkel, 
sodat elkeen kan weet hoe, wat en 
waar hy of sy kan gee. 

Alle eer aan ons Hemelse Vader, 
wat dit deur Sy genade vir ons en 
vele ander moontlik gemaak het 
om die mark te geniet en deel te 
wees van Harties se markfamilie.  
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       Die kerkraad se opregte dank en waardering aan elkeen van die ondervermelde                   

 adverteerders. Sonder julle sou ons kwaliteit kalender nie moontlik gewees het nie. 

 


