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Wat is lofprysing en hoe
doen ek dit?

OKTOBER

Lofprysing is om iemand se lof te besing.
Dit beteken om goed te praat van iemand.

2 & 9 		
Inleiding tot kleingroepe
7 		
Nagmaal
8, 9, 10
Ontdek jou plek Kursus
14 		
Katkisantevoorstelling
		19de Verjaarsdag
15 & 16
Kleingroepleiersopleiding
22,23,24
Huwelikskursus (getroude,
		
asook verloofde paartjies)
29 		
Ouerskapkursus
		Volwasse doopgesprek

Lofprysing is iets wat redelik maklik vloei.
Kyk byvoorbeeld toe Jesus die vrou gered het
wat hulle wou doodgooi met klippe omdat sy
owerspel gepleeg het. Niemand hoef vir haar te
gesê het om voor Hom neer te val en dankie te
sê nie. Sy het dit net vanself gedoen!
Tog is daar sekere riglyne om mense te help.
As ‘n jongman wat nog nooit ‘n meisie gehad
het nie by jou kom en raad vra oor hoe hy moet
optree teenoor ‘n meisie waarvan hy hou, sal jy
definitief uit ondervinding ‘n paar riglyne vir
hom kan gee. Dinge soos: Praat mooi met haar,
koop vir haar blomme of sjokolade, maak die
motordeur vir haar oop, sê vir haar hoe jy voel
uit jou hart, sê jy is lief vir haar, ens.

ROUSMART-/VERLIESKURSUS
(ses Dinsdagaande)

16,23,30 Oktober
6,13,20 November

Net so is die Bybel vol riglyne hoe om God
te prys. Ons sal in opvolgende skrywes meer
daaroor praat omrede dit net te veel inligting
vir nou is, maar ‘n goeie beginpunt is om
solank Psalm 150 aandagtig deur te lees.
Daarin sal jy ‘n goeie fondasie kry van wat
lofprysing is.

NOVEMBER
26 		
Ouerskapkursus en
		Volwasse doopgesprek
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VERJAARSDAG
nie, of ‘n baas wat jou in kennis stel dat jou
tyd by sy werksplek verstryk het. Vinnig
besef jy saam met die “uit-die-skool-lewe”,
kom daar meer verantwoordelikheid.
Ek wonder hoeveel van die lewensiklus is
ook waar vir Lewensentrum? Ons is nou 19
jaar aan die gang en meer as ooit het ons
verantwoordelikheid gegroei. Ons is nie
meer net ‘n klein kerkie nie, ons is nie meer
net ‘n Alberton-kerk nie en ons is nie meer
Matriek en jou 18de verjaardag is ‘n baie
‘n jong kerk nie. Ons het gegroei in getalle,
opwindende tydperk vir almal, so is dit ook die
maar meer nog, in verantwoordelikheid.
begin van jou volwasse lewe. Jou 19de verjaardag
is iets van die begin van verantwoordelikheid.
Ek dink ook aan verantwoordelikheid vir
Gedurende jou skooljare het jou ouers omtrent
Afrikaanse kerk in ons land. Soveel kerke
alles vir jou gedoen, maar sodra jy klaar is met
kies en besluit om ook Engelse eredienste te
skool of 19 jaar en ouer is, begin dinge stadig
hou en ek dink daar is goeie redes daarvoor,
maar seker verander.
maar ons is nog nie daar nie. Ons voel die
Die grootste verandering is dat jy so bietjie meer verantwoordelikheid van volhoubare Afrikaanse
verantwoordelikheid moet neem. Saam met die kerk in SA. Hierdie is nie net my, die personeel
“moet vat” is die “jy kan dit ook maar doen”- of die ouderlinge se verantwoordelikheid nie,
gedagte. Jy is klaar met skool en indirek jou dit is almal wat deel is van die Lewensentrumeie baas. Ten minste dink en voel jy so. Elkeen familie se verantwoordelikheid. Dalk is meer
van ons het sy eie storie en omstandighede lidmate klaar met skool en moet dit nou begin
gedurende die eerste 19 jaar beleef. Vergun my leef en verantwoordelikheid neem.
om so bietjie te veralgemeen: Die gemiddelde
kind is redelik, tot en met 18 jarige ouderdom,
onder sy/haar ouers se reëls. Na skool kon jy
gaan werk of verder studeer, maar hoe dit ook
al sy, alles het verander. Jy kon later inkom en
uitbly. Jy kon self kar bestuur en jy kon dinge
self beplan (jy moes ook net self geld vir jou
planne kry). Jy en jou vriende het geglo dit is
die begin van jou volwasse lewe. Jy het geglo
nou is jy vry, vry, vry!
Groete

Hierdie is gedagtes as ek dink
aan ons verjaardag; elkeen
moet verantwoordelikheid
neem vir KERK.

Dit neem nie te lank om te besef dat saam met
vryheid, daar ook iets soos verantwoordelikheid
is. ‘n Motorongeluk, ‘n vak wat nie geslaag word Presiderende Prediker
3.
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Nuwe personeel
Waldi De Swardt
Skolewerker

Wynand Laubscher
Finansies: Rekenmeester

Gerda Fouché
HMR-Assistent

DESEMBER/JANUARIE E R E D I E N S T Y E
9 Desember
08:15, 10:15 asook
				18:00 KERSSANGDIENS (aanddienste sluit)
16 Desember 		

08:15 en 10:15

23 Desember 		 08:15
25 Desember 		

08:15 en 10:15 (Kersdienste)

30 Desember 		

08:15

31 Desember 		

23:00 (Middernagdiens)

6 Januarie 2019		

08:15 en 10:15

13 Januarie 2019 		

08:15, 10:15 asook 18:00
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K L E I N G R O E P L E W E
Kleingroepleiersopleiding:

Inleiding tot kleingroepe:

15 en 16 Oktober 2018 vanaf 18:30 tot 20:00

2 en 9 Oktober 2018 vanaf 19:00 tot 20:00

Ons glo dat God leiers kies, roep en toerus
deur die Heilige Gees om mense te beïnvloed,
deur tot diens van hulle te wees, sodat hulle
sy doel vir die lewe raak sal ontdek en uitleef
om sodoende ‘n ewigheidsverskil in die lewens
van mense in God se wêreld te maak.

Is jy 'n doodgewone mens op soek na
geestelike groei en egte verhoudings? Die
antwoord lê daarin dat jy in 'n omgewing moet
inskakel waar liefde vir God en mens prakties
uitgeleef kan word. So 'n plek sal jy binne 'n
kleingroep van LewenSentrum vind.

Is dit vir jou belangrik om:
• Perspektief oor sake te behou wat jou in staat
stel om te fokus op die doelwit voor jou?
• Gereeld tyd te maak om innerlik sterk
en gevoed te word deur jou intimiteit met
Christus?
• Gedissiplineerd te wees in belangrike areas
van jou lewe?
• ‘n Positiewe ingesteldheid te hê om altyd
meer te kan leer?
• ‘n Netwerk van betekenisvolle verhoudings te
handhaaf asook belangrike mentors te hê?

In ons kleingroepe:
• Wil ons betrokke wees by sending en uitreik
• Bevorder ons saamwees in Christus (Koinonia)
• Leer ons uit God se Woord vir vandag se lewe
• Gebruik ons aanbidding om God te verheerlik
• Wil ons diensbaar wees
• Wil ons nuwe mense gereeld en gemaklik laat
inskakel
Kontak Andries Minnaar by
minnaar@als.org.za of 011 867 7244 om te
registreer.

Wil jy graag:
• God verheerlik?
• Die regte vrug dra?
• ‘n Voorbeeld vir ander wees?
• Jou gawes gebruik om ander te dien?
• Wag hou (herderskap) oor ander?
• God se boodskap van versoening oordra?
Dan wil ons jou nooi om deel te word van ons
kleingroepleierspan! Doen die opleiding saam
met ons en fasiliteer daarna jou eie kleingroep
as kleingroepleier.
Kontak Andries Minnaar by
minnaar@als.org.za of 011 867 7244 om te
registreer.
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Waarin GLO ons?
“Om te kan groei”

G
R
O
E
I

Wie is ONS?

Genade
Redding: Net Jesus red ons
Oefen Christenskap deur te lees, asook
met gebed en sang
Evangelisasie: Ons deel Jesus met
die wêreld
Identiteit: Lief vir God, lief vir jou
maats en lief vir jouself

Omdat ons groeiende saadjies in God se tuin
is, leer ons ons gebooie.
Hier is `n TOETS-JOUSELF saam met mamma
en pappa Die 10 Gebooie.

Wat DOEN ons?

Voltooi die Tien Gebooie deur die regte
woorde in die oop spasies te skryf.
waarheid

Antwoorde:

een
aanbid
respek
rusdag
ouers

6.
7.
8.
9.
10.

seermaak
huwelik
joune
waarheid
tevrede

6.

1.
2.
3.
4.
5.

Kideas vat hande saam
met ouers, kinders en
vrywilligers en help
met die Miraclesprojek.
Ons samel 1 800
buisies tandepasta,
en 480 tandeborsels
vir die welsyn in.
Ons groei nie net
nie, ons GEE
ook!

seermaak
huwelik
tevrede			
een
respek			
joune		
aanbid
ouers		
rusdag
1.
Daar is net _ _ _ God.
2.
Jy moet die Here alleen _ _ _ _ _ _.
3.
Praat altyd met _ _ _ _ _ _ van en met
die Here.
4.
Sondag moet ‘n spesiale _ _ _ _ _ _
wees.
5.
Wees gehoorsaam aan jou _ _ _ _ _.
6.
Moenie ander met jou woorde of dade
_ _ _ _ _ _ _ _ nie.
7.
Die _ _ _ _ _ _ _ is vir God baie 		
spesiaal. Getroude mense moet hul
belofte hou om altyd vir mekaar lief te
wees.
8.
Moenie vat wat nie _ _ _ _ _ is nie.
9.
Praat altyd die _ _ _ _ _ _ _ _ oor
ander mense.
10.
Wees _ _ _ _ _ _ _ met wat jy het.

Alberton

OORGEE

Kamp

25 tot 28 Junie 2018 was ‘n groot week vir
die tieners en leiers van Oorgee. Dit was
kamptyd en niemand kon voorspel hoe groot
effek hierdie kamp in elke persoon se hart
sou hê nie. Geleenthede was geskep vir beide
tieners en leiers waar hulle dieper in hulle
verhouding met Jesus kon beweeg. Die week,
die vriendskappe en bowenal die ontmoeting
met Jesus is van die memories wat nooit sal
vergeet word nie. Dié Oorgeekamp 2018 was
goed vir ons almal!

7.

Voetslaan-aksie:

Leoni Kühn is die nuwe leier vir die sosiale bediening. Ons
is baie opgewonde en vertrou dat julle dié kans sal gebruik
om die buitelewe saam met vriende te geniet. Hou die
advertensies in die naweekbulletin dop, of kontak ons vir
enige navrae. Willie Coetzee - 083 417 7792

Kunsterapie

Die kunsterapieklub is nou 18 maande besig om
Donderdagoggende te skilder, Die groep werk saam en
bou mekaar op na hoër hoogtes. Ons skilder nie net nie,
ons bedien Woord en waar nodig doen ons berading. Die
groepe het oor die tydperk gegroei na 19 lede, en ‘n mens
kan duidelik die verbetering in die gehalte van ons kuns
sien.

M ir acl e s 2018

Wanneer ons
die woord
Miracles hoor,
is daar ‘n
beroering in
ons binneste.
‘n Verwagting
word geskep
vir iets
wonderlik wat
gaan gebeur. Saam met die woord Miracles, of
wonderwerk, kom die volgende woorde dan ook in
ons gedagtes; genade, liefde, genesing, vrede en
vreugde.
By die HMR-kantoor, met die hulp en
ondersteuning van ons lidmate asook gemeenskap,
en God se genade, kan ons bietjie verligting bring
waar daar nood vir voedsel, klere ens. is. In
genade ervaar ons die vreugde om as instrumente

Miracles
2018

Alberton
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gebruik te word in God se koninkryk, om die
liefde wat in ons harte geplaas is vir stukkende,
hulpelose, hopelose mense, hoop en verligting te
kan gee.
Kersfees is om die draai en Desember-Miracles
ook. Hou jul oë gerig op die advertensies en
uitstallings om meer te uit te vind waaroor ons
Desember-Miracles gaan, wie ons gaan bedien
en wat dit alles gaan behels. Moet nie hierdie
wonderlike gebeurtenis in November / Desember
misloop nie, registreer as vrywilliger en raak
betrokke.
Alle donasies is baie welkom by die HMR. Ons
het veral ‘n baie dringende behoefte vir enige niebederfbare voedsel. Indien jul skenkings kan maak,
of meer betrokke wil raak, kom loer in by die
HMR-kantoor, of maak ‘n afspraak met Francois
Fouché en help ons om ‘n verskil in ‘n stukkende
en hartseer wêreld daar buite te maak.

Alberton
Die Trefpuntkamp van 2018 was
sover een van die hoogtepunte
van die jaar vir die jeug. Met 4
dae se pret en plesier was daar
baie herinneringe en vriendskappe
gevorm wat vir jare sal aanhou.
Maar wat hierdie kamp so groot
sukses gemaak het, was die
ontmoetings met die Here. Hoe
Hy ons roep om in die oomblik te
leef en die beste te maak van ons
tyd op aarde. Dankie vir almal wat
hierdie kamp onvergeetlik gemaak
het en ons dank die Here vir dit
wat Hy gedoen het.

Kamp
Tr e f p u n t
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‘n Eeu!
Reg Lovell

Oom Reg Lovell het op
13 September ‘n eeu oud geword.
Dis altyd heerlik om na al sy
stories te luister. Mag hy nog baie
stories vertel en ons bid die Here
se goedheid en gesondheid oor sy
lewe.

Drieka Pienaar

Tannie Drieka Pienaar het ook op
11 Augustus 100 jaar oud geword.
Sy woon in die Alberton Tuiste vir
Bejaardes. Haar familie het van
orals gekom om hierdie mooi dag
saam met haar te vier. Ons wens
haar goeie gesondheid en die
Here se seën toe in haar nuwe
lewensjaar.

10.

Kaap

God van

Wonders!
Deur Hugo Weich
Gemeente-Predikant

Nadat die ergste droogte in die Kaap gebreek
is, is dit verstommend om te sien hoe nuwe
lewe oral opspring. Dit voel of die gras groener
as ooit is en blomme op plekke uitspring waar
jy nie kan glo nie. Dis asof ek met nuwe oë
die skoonheid van God se natuur kan raaksien.
Asof daardie swaarmoedige gees gelig het en
mens weer met nuwe hoop gevul is. Dit het
my ook baie sterk laat dink of alles maar net
gebeur soos dit moet? Wat het ons as mens
hiermee te make? Dalk is ons probleem die
beeld wat ons van die wêreld het. Ons praat
van natuurwette en van geskiedkundige dinge
wat maar weer gebeur, van dinge wat opgaan,
wat moet afkom – want dit is natuurwette.
Ons sê dat sekere dinge gaan gebeur – dis
onafwendbaar. Ons kyk na die wêreld, na tyd
en na mense, asof alles een groot masjien
is, ‘n meganisme wat volgens vasgestelde
wette funksioneer... en ewe skielik word ons
gekonfronteer met die krag van gebed. En dalk
het jy al self gewonder en gevra wat gebed tog
aan ‘n saak kan verander.
Die mense van die Bybel het anders na die
wêreld gekyk. Vir hulle was die sonsopkoms
‘n daaglikse wonderwerk, want die son is elke
mÔre nuut gebore. Vir hulle was elke reënbui
‘n wonder, want God het die sluise in die
hemelkoepel oopgemaak om die water wat
sedert die skepping daar opgegaar is, los te
laat. EN, hulle het geglo dat gebed help, want
God was in beheer van alles!
Seer sekerlik kan ons nie meer só na die wêreld
kyk nie? Ons kan sekerlik nie meer dink dat
God sluise in die koepel van die hemel gaan
oopmaak nie! Daarvoor weet ons nou te veel
van hoog en laagdrukstelsels en koue fronte
en hulle bewegings. Seer sekerlik kan ons nie
meer aan siektes dink as die aanslag van die

een of ander duiwelse gees nie? Daarvoor weet
ons nou te veel van bakterieë en infeksies.
Maar, al deel ons nie meer die Bybelse mense
se wêreldbeeld nie, kan ons tog baie by hulle
van hulle wêreldbeskouing leer. Vir hulle
was die wêreld “God se wêreld”. Hoe Hy dit
ook al bestuur het. Hulle was “God se mense”
met vrye toegang na Hom toe. Noudat ons
uitgevind het hoe reën ontstaan en virusse
vermeerder, hoe ons sonnestelsel min of meer
werk, meen ons God is in ons wette vasgevang,
reddeloos vasgevang. Ewe skielik vergeet ons
dat ons ou aardetjie maar een van sowat ‘n
dosyn planete in ons sonnestelsel is en dat ons
sonnestelsel ‘n spikkeltjie in ons Melkweg
vorm! Ons matig onsself aan deur te besluit
dat die Skepper van die hemelruim magteloos
geketting sit aan die paar natuurwette wat
ons ontdek het en ons só besluit wat vir Hom
“moontlik” of “onmoontlik” behoort te wees.
Wat het géword van daardie tipe geloof dat
God JUIS dinge anders kan laat verloop as
wat ons reken dit gaan verloop? Dat Hy die
Skepper van die heelal is, die Een wat dinge
werklik kan sien soos dit is? Is jy nog daar
waar jy glo dat God ons gebede kan verhoor,
dat gebed dinge kan verander en dat gebed ons
of ons omstandighede kan verander?
1 Tess. 5:17 sê: “Bid sonder ophou”. Gebed,
hoe jy dit ookal doen, met of sonder woorde,
hardop of bloot in jou gedagtes, is ‘n onsigbare
kraglyn waarlangs energie in jou binneste
ingevoer word. En daardie kraglyn is aan
die een kant verbind met die Skepper van
die hemel en aarde, wat ons Vader is, en aan
die ander kant met die wonder van ons klein
lewetjie, wat alles omskep in ‘n fontein van
hoop en krag.
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wys dat KLEIN
mensies ‘n GROOT
verskil kan maak!
Deur Lorriaan du Plessis

KIDEAS: Kinderkerkbedieningshoof

Jesus gee in Markus 16:15 vir elkeen van
ons ‘n groot werk: “Gaan uit, die hele wêreld
in, en verkondig die evangelie aan die hele
mensdom.”
Ons kinders het die daad by die woord gevoeg,
en meer as 60 pare pantoffels ingesamel vir
die Klein Karoo Leessentrum. Groot was ons
opwinding, toe ander kinders ook Jesus se
opdrag uitvoer.
Plaaslik het Laerskool Mikro vanaf Kuilsrivier
vir ons kom kuier en 140 koorlede kon met hul
stemme God prys! Saam roep ons uit: “Eer aan
God in die hoogste hemel, en vrede op aarde
vir almal in wie Hy ‘n welbehae het.”
(Lukas 2:14)
Ainos, ‘n Christelike revue groep vanaf
Laerskool Hennopspark in Centurion, het ook
in Augustus KLS besoek. Ainos (Kinders wat

die Here prys) het ‘n boodskap van HOOP
gebring deur hul sang en dans. Tydens hul toer
in die Kaap, het hul onder andere ook skole en
ouetehuise besoek en soveel harte aangeraak.
Jesus se opdrag is dus weer uitgevoer, en ons
juig saam met hulle hieroor.
Sê Handelinge 1:8 dan nie juis die volgende vir
ons nie:
“...en julle sal my getuies wees in Jerusalem,
sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot
in die uithoeke van die wêreld.”
KLS Kideas en gaste het beslis kom wys dat
hulle ernstig is oor hierdie GROOT opdrag
van Jesus. Klein mensies kan dus ‘n GROOT
verskil maak! Ons daag alle “grootmense” uit
om dieselfde te doen.
KLS Kideas - die plek om te wees!
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Ons het

Vrouemaand
gevier by KLS!
Deur Retha Weich
Gemeente-Administratrise
Vrouemaand is nie net gevier by
KLS nie, ons Vrouebediening het ook
sommer afgeskop met ‘n luide gejuig
en ‘n uiterse groot sukses! Meer as
200 vroue het ons eerste amptelike
Vrouedag-vieringe by KLS bygewoon.
Ons lees in Genesis 2:20-22 “Die mens
gee toe name vir al die mak diere,
die voëls en die wilde diere, maar vir
homself het hy nie ‘n helper, ‘n gelyke,
gekry nie. Toe het die Here God ‘n
diep slaap oor die mens laat kom, sodat
hy vas geslaap het. Die Here God neem toe
‘n ribbebeen uit die mens, vul die plek met
vleis op, en die ribbebeen wat Hy uit die mens
geneem het, bou Hy om tot ‘n vrou en bring
haar na die mens toe.”

Vroue is geskep om te help en om helpers te
wees. Hierdie hulp strek egter nog verder en
vroue staan as’t ware ‘n klomp pare skoene
vol. Hul rol as moeder, werkgewer, kollega,
kind, vriendin, vertroueling en selfs ouma laat
mense boeke skryf. Ons vier Vrouemaand by
KLS om vir vroue dankie te sê vir al die hulp
wat hul bied. Dankie liewe Heer, dat U die
vrou as helper geskep het. Seën haar in alles
wat sy doen.
Mag haar doen en late U altyd verheerlik, in
Jesus Naam. Amen

Hierdie hulp strek
egter nog verder
en vroue staan
as’t ware ‘n klomp
pare skoene vol
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OKTOBER IS

FEESTYD!
Die vierde kwartaal is aan die gang en dit is
amper ondenkbaar dat 2018 alreeds weer amper
deel vorm van die geskiedenisboeke. Vir my
persoonlik, was hierdie een van dié vinnigste
jare, met onsettend baie hoogtepunte en ook `n
goeie hoeveelheid uitdagings. Dit gesê, was dit
in dieselfde asem `n jaar waar ek net weer keer
op keer gesien het hoe betrokke God in ons
alledaagse lewens is. Deure was oopgemaak
waar ons nie geweet het watter kant toe nie.
Mense (julle) was gehoorsaam op soveel
gebiede, wat weer tot seën vir ander was.
Nou klink dit kompleet asof ek `n Desember
maandbladartikel skryf en reeds terugkyk op
2018. Dit is darem nog nie so nie. Daar is nog
baie om na uit te sien!

Oktobermaand is soos gewoonlik
ons dankoffer maand.
`n Maand waar ons meer stil staan, ons
seëninge tel en net weer opnuut die Here
loof en prys vir daaglikse wonderwerke! Vir
uitkomste, vir beantwoorde gebede, vir seën op
hande-arbeid, vir geleenthede, restourasie in
verhoudings, besighede, liggame en nog vele
meer!
Vir die eerste keer in WRLS se geskiedenis
gaan ons dit `n nog meer tasbare dankoffer
maak. Ons gaan fees hou. Ons noem dit
OESFEES! `n Fees om as gemeenskap saam te
kom en mekaar beter te leer ken en te deel in
mekaar se blydskap en hartseer. `n Fees om die
Here te dank vir oeste wat reeds ingekom het
en ook waar ons Hom vertrou vir dit wat nog
moet kom!

Dankoffer is die hele maand van Oktober,
maar ons hou fees van 14 – 21 Oktober.

Om die jaar se fees af te skop, begin ons
Sondag 14 Oktober tydens ons aanddiens
om 18:00, met die heerlike musiek en baie
treffende getuienis van JO BLACK wat by ons
kom kuier! Jo het ook baie om te vier, en hy
getuig hoe hy in sy lewe op `n stadium geen
uitkoms gesien het nie en hoe die Here hom
net daar ontmoet het. Nou kan hy die oes op sy
handewerk aan God opdra en getuig van God se
grootheid. Die aand is gratis en nie-bederfbare
voedsel is die enigste “toegangsfooi”. Deur
die loop van daardie week gebeur daar nog
baie feeste by Netwerk, Trefpunt asook by
die kleingroepe. Op Vrydag 19 Oktober het
ons `n groot fees, wanneer ons almal onder n
markiestent op die sportvelde van Maragon
bymekaarkom, om ‘n heerlike aand van lag en
gesels te geniet, terwyl JAK DE PRIESTER,
met al sy staaltjies en fantastiese stem ons
gaan vermaak! Die heerlikste spyskaart wag
op almal wat kaartjies vir die aand gekoop het,
asook nog ‘n kans om die heerlikste wyne uit
te toets en te hoor hoe die wynmaker self oor
die kunswerke voel!
Natuurlik hou ons eredienste ook regdeur die
maand aan. Die dienste gaan fokus op dit wat
ons so onverdiend uit God se hand ontvang.
Genade elke dag opnuut!
So, kom sê DANKIE saam met ons hierdie
kwartaal en kom geniet ook ons Kersproduksie
in November en die spesiale Kersdienste in
Desember.
`n Propvol kwartaal! Hoop ons sien jou daar!

Groete
Darius
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Mini Miracles -

Drie van die bestes!
Deur Anri Boshoff
Elke dag wat jy iets vir iemand anders kan
beteken, is `n goeie dag! Ons jaarlikse MiniMiracles uitreik het hierdie jaar ietwat van `n
gedaanteverwisseling ondergaan. Ons het dit
goedgedink om drie afsonderlike projekte aan
te pak, om sodoende `n groter diensveld te
bereik.

gestaan teen hierdie kombinasies nie! Elk van
die 119 kindergesiggies het gesorg dat hierdie
`n dag was wat vir lank onthou sal word.
Op 4 Augustus het ons die Johannesburg
Gymnastics Club in Newlands bedien. Van
ons land se top gimnaste vorm deel van
hierdie klub. Die gebou benodig algemene
instandhouding, sowel as verf- en herstelwerk
aan die dak.
In die tussentyd het ons ook
Hulp-vir-jou-Hulp aangebied en na huishulpe
en hul gesinne omgesien.
Dankie aan elkeen wat deel vorm van ons
welsynspan. Julle is van onskatbare waarde.
Hierdie Mini Miracles was beslis drie van die
bestes!

Donderdag 5 Julie 2018, het ons die voorreg
gehad om saam met 6 kinderhuise, in
en rondom die Krugersdorp/Roodepoort
omgewing by die Botaniese Tuine te kuier.
Wat `n lekker dag was dit nie! Boeresporte,
draairoomys, melkysies, springkastele – selfs
nie eers die yslike Wesrand-koue het `n kans

16.

Belangrike datums:
14 Oktober 2018
Aanddiens saam met Jo Black - 18:00. 		
				Toegang: Blikkieskos
16 Oktober 2018
Emmanuelgroep besoek Jasmyn.
				Navrae by die kerkkantoor
19 Oktober 2018
				

Oesfees-ete saam met Jak de Priester. 		
Kaartjies beskikbaar by die kerkkantoor

21 Oktober 2018
Stephan Joubert - gasprediker
				– oggenddiens om 09:15.
Katkisantevoorstelling tydens die aanddiens om 18:00
28 Oktober 2018
Kindertoewyding en Doop van die 		
				
gelowige tydens die oggenddiens om
				
09:15 Tienerdoop tydens die aanddiens
				om 18:00
18 November 2018
Kindertoewyding: 		
				Kerssangdiens:
24 Desember 2018

Miracles-uitreik

25 Desember 2018

Kersdiens:		

30 Desember 2018

GEEN DIENSTE

31 Desember 2018

Oggenddiens:

09:15

18:00

09:15

09:15

GEEN AANDDIENSTE VANAF 9 DESEMBER 2018 TOT EN
MET 6 JANUARIE 2019.
Normale aanddienste begin weer Sondag, 13 Januarie 2019

17.
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Lag ‘n slag

Ons leef in ‘n tyd waar
tegnologie meestal oorgeneem
het. Dit is selde dat mens
sien hoe ‘n kind boomklim of
modderkoekies bak. Die skool
se skedule en kurrikulum is
so volgepak dat daar selde
tyd is sodat die kinders se
kreatiwiteit en verbeelding
geprikkel word. Ouers is
ongelukkig ook druk besig met
hul daaglikse roetines en kry
nie altyd kans om tyd saam hul
kinders te spandeer nie.
As ons met mekaar eerlik
moet wees, hoeveel makliker
is dit nie om jou kind voor die
televisie te sit met ‘n storie,
as wat jy ‘n gesprek met hom
of haar voer nie? In Spreuke
2:1 staan daar: “My seun,
luister mooi na wat ek vir
jou sê. Bewaar wat ek vir jou
leer.” Jesus was die mooiste

voorbeeld van alle tye wat
tyd aanbetref. Hy het tyd
gemaak om met die kinders
te praat, om hulle te vertel
hoe om reg te lewe. Hy
was ook nie een om kwaad
of ongeduldig te word nie.
As ouer word daar baie
verantwoordelikhede aan
jou gegee om jou kind op
die regte pad te lei en te
tug waar dit nodig is, sodat
hy/ sy kan weet hoe om
goeie volwassenes eendag
te wees. Die kennis en
dissipline wat jy vandag
aan jou kind oordra, gaan
eendag in hulle menswees
weerspieël word.
Hier by die kinderkerk
probeer ons julle
verantwoordelikheid met
julle deel en julle help om
jul kinders op ‘n prettige

Jannie en sy gesin eet by Ouma.
Toe almal aan tafel is, begin
Ouma opskep. Toe Jannie sy
bord kos ontvang begin hy
dadelik eet.
“Jannie! Wag asseblief tot ons
klaar gebid het.”
“Ek hoef nie,” sê hy dadelik.
“Natuurlik moet jy” antwoord sy
ma “Ons bid altyd voor ons by
die huis eet.”
“Ja, maar dit is by ons huis,”
verduidelik Jannie. “Hierdie is
Ouma se huis en sy weet hoe om
te kook.”
manier meer van die Bybel te leer
en sodoende die siklus te voltooi.
Kreatiwiteit en verbeelding word
hier aangemoedig en elke kind
word die geleentheid gegee om
iets tot die dag by te dra. Hoop
ons kan gereeld kuier en saam
leer!

Vriendelike groete
Bianca

Tafels
Deur Anri Boshoff

“Don’t settle for the
crumbs of comparison
when God has invited
you to His table “
– Lisa Bevere

Donderdae is vir stories. Vir my storie, jou
storie, ons stories. Om `n lang tafel vang ons
op, ons kuier saam, hoop saam en groei saam.
Ons Netwerkbediening is enig in sy soort en `n
weeklikse hoogtepunt vir elkeen wat rondom
die tafel kom sit. Binne die komende maande
gaan ons kyk na verhoudings, vergifnis en
uitdagings.

Alles vorm deel van die “stepping stones” om
ons as jongmense na die volgende seisoen in
ons lewens te lei.
Die Vader dek weekliks vir ons die tafel.
Indien jy nog nie het nie, skryf hierdie
weeklikse afspraak groot in jou dagboek. Caffe
Espresso, Noordheuwel. Elke Donderdag om
19:00.
18.
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MARKPLEIN
BEDIENING:
Hoe sien jy jou besigheid,
werksplek, beroep of ambag?
Is dit maar net ŉ plek waar ons dag vir dag
onsself afsloof sonder erkenning, en om geld
te maak sodat daar kos op die tafel is, of ‘n
dak oor ons koppe? Is dit die plek waar ons
met ŉ wrang gevoel tyd met werkers, kollegas,
bestuurders en andere moet deurbring, sodat
ons geldelik verryk daaruit kan kom vir ons
oudag? Soos enige saak in ons lewe moet ons
ook ons werksituasie daagliks in aanmerking
neem.
Iemand sê nou onlangs vir my dat dit vir hom
baie moeilik is om ware Christenbeginsels in
sy besigheid/werk toe te pas. Want sien, ons
werk met mense en mense kan maar moeilik
wees. Sommige stap regtig die ekstra myl
saam en ander is weer daarop uit om die
wêreld vir iemand anders moeilik te maak.
Dan is daar die deure wat oopgemaak moet
word om sekere dinge gedoen te kry, kontrakte
wat geland moet word, guns by ŉ plek om
besigheid te bekom, ens.
Jesus leer ons uitdruklik dat as ons agter Hom
wil aankom, ons onsself moet verloën, ons
kruis opneem en Jesus sodanig volg

(Mark. 8:34 & Matt. 10:38). Sien, daar is geen
kompromie vir Jesus nie. Of ons doen dinge
soos Hy sê, of ons los dit. Dit is nie maklik om
ŉ volgeling van Jesus te wees nie, VERAL nie
in besigheid, werk of in enige bedryf nie. Ons
is ALMAL mense met gebrokenheid, maar ons
het Jesus as ons Verlosser.
Ons in die Markplein is GEROEP om ŉ
verandering te bring waar ons ookal is. Ons is
Agente-van-Verandering. Ons dien ŉ Meester
wat aarde toe gekom het om ŉ radikale
verandering teweeg te bring in elke faset
van ons lewe en so ook in ons werksplekke.
Waar het Hy sy eerste dissipels vandaan
geroep? Jesus leer ons: “Gee ons vandag ons
daaglikse brood”. Hierdie gebedsversoek is
ŉ verhandeling oor Markpleinbediening op
sy eie! Terug by ons opdrag. Verander jou
omgewing sodat Jesus daardeur verheerlik en
vereer word. Ons tel nie, dit is net Jesus en Hy
alleen.
Wat ŉ uitdaging, wat ŉ geveg. Is jy ŉ Agentvan-Verandering tot eer van Jesus? Doen dan
besigheid volgens die Boek! Neem jou kruis
in jou werksplek op en staan vir Jesus! Dit is
die WARM gesprekke wat ons by ons Vrydagoggende Markpleinbediening hou.
Kom skakel in!

19.

Hou momentum vir die laaste
kwartaal van 2018! Mag jy ook in hierdie tyd wat
voorlê rus vir ŉ voorspoedige 2019.

Geseënde
Kersfees
en

Voorspoedige Nuwe Jaar 2019.

