


Een 
boek op ‘n slag
“Pappa kry grys hare,” kondig my tweelingbroer se 
seuntjie nou die dag aan. Dis dieselfde seuntjie wat 
sy pappa se versameling CD’s en boeke grootoog 
aanstaar, terwyl sy vingertjie sonder ophou prentjies 
oor die skerm van die selfoon vee. Dis dieselfde 
seuntjie wie se mond seker sal oopval as sy pappa 
vir hom sy versameling musiekkassette wys, of die 
ou telefoon waarvan mens nog die nommers op ‘n 
wiel moes draai. Alhoewel grysheid kom met die 
grysheid, kom wysheid ook daarmee saam, of so sê 
hulle. Elke dag van ons lewens bring iets nuuts, van 
die nuutste selfone waarvan die skerm middeldeur 
kan vou tot nuwe maniere van Bybellees. Maar die 
boekrak vol boeke waarna vandag se generasie 
kinders dalk net staar, het soms juwele wat net 
ontdek moet word. Vat nou maar die 76-jarige 
evangelis en skrywer, Joyce Meyer. Daar was ‘n tyd 
toe almal van ons wat nou grys is haar boeke en 
Hillsong se musiek ontdek het. Dis juis haar boeke 
en hulle musiek wat baie van ons se boek- en CD-
rakke (ja, daar was rakke spesiaal vir CD’s lank 
terug) vol is. Die jaar was 1995 en Joyce het ‘n boek 
gepubliseer waarvan daar miljoene kopieë verkoop is 
en wat vandag nog boeiende pitkos bevat. “Battlefield 
of the mind”. Alhoewel ek, omdat ek grys is, en dus 
mag, soms die titel vergeet en verkeerdelik na dit 
verwys as “Battleship of the seas”. Maar wat mens 
dit ook al noem, sy maak geldige punte in 1995 wat 
steeds van toepassing is in 2019. Natuurlik uit die 
Bybel. Dat die stryd in ons lewens nie teen vlees en 
bloed is nie maar teen die bose magte in die lug. Dat 
die Woord die wapens verskaf om hierdie magte, wat 
ons gedagtewêreld wil oorneem, mee te beveg. Sy 
gee dan baie praktiese raad en vertel stories om jou 
te laat dink. Maar hierdie goed sal jy net weet omdat 
jy grys is, en goed kan onthou wat jy lank terug 
gelees het. Daar is egter hoop vir almal jonger as 
100. As jy jonk is, is jy dalk ‘n bietjie agter, maar daar 
was nog nooit so goeie dag soos vandag om by die 
gryskoppe te begin inhaal nie. Een boek op ‘n slag.
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Almal en alles het waardes. Waardes is die manier 
hoe dinge gebeur, sonder dat daar regtig op 
gekonsentreer word. In die begin kan sekere waardes 
intensioneel wees, maar later gebeur dit net vanself. ‘n 
Ander woord vir waardes kan ook kultuur wees. Wat is 
die kultuur by ons werksplek? ‘n Mens of organisasie 
besluit op baie dinge, maar waardes en kultuur haak 
vas en bly. Kultuur en waardes het die toets van die 
tyd deurstaan.
Die slim boeke sê dat waardes of kultuur ‘n 
organisasie se visie kan ondermyn/vernietig en/of 
oorheers. Met ander woorde, jy kan ‘n visie en droom 
hê om een ding te bereik, maar as jou waardes of 
kultuur nie daardie droom bevestig (bekragtig) nie, 
gaan waardes en kultuur elke keer wen en gaan jy 
nie by jou droom uitkom nie. ‘n Goeie voorbeeld is 
iets soos ‘n droom om groot dinge te bereik, maar 
‘n kultuur van vrees en gebrek-aan-waag, gaan die 
oorsaak wees dat jy nooit by jou droom uitkom nie.
Ons het vir ‘n jaar ‘n oefening gedoen met personeel, 
ouderlinge en lidmate om vas te stel wat ons waardes 
is. Nie wat wil ons bereik, of wat sal lekker wees om 
as waardes te hê nie, maar eerlik – WAT en WIE 
ons die laaste 20 jaar was? Ons het begin met baie 
woorde en gedagtes, en al hoe meer daaroor gepraat 
en kritiese vrae daaroor gevra om by die regte woorde 
uit te kom wat LewenSentrum die beste beskryf. Ek 
dink nie ons het al die woorde al gekry nie, maar ons 
is verseker verder as wat ons was aan die begin van 
die oefening.

Die 7 Waardes wat ons raakgesien het, het oor die 
afgelope 20 jaar onder ons gebeur, gegroei en gevorm 
en vandag vorm hulle ons. Wanneer ‘n nuwe persoon 
deel van die span word, vorm hy nie so baie aan die 
kultuur en waardes nie, maar die waardes en kultuur 
vorm hom. 
Ons het ‘n hele reeks in die kerk gepreek oor hierdie 
7 Waardes. Ons hoop om die waardes en kultuur van 
LewenSentrum - van wie God wil hê ons moet wees - 
in die toekoms nog meer vas te lê.

In kort - ons Waardes en Kultuur is: 

• God
• Mens
• Kerk
• Sag-Afrikaans
• Groei
• Gebalanseerde spiritualiteit
• Invloed

Gelukkige 20ste verjaardag en dankie vir 20 jaar saam 
met julle, waar ons saam groei om God en mens 
liewer te hê.

Groete,

 Andries Enslin
LewenSentrum Visionêre leier
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DEEL 7

Lofprysing - Yadah

Ons volgende woord in die studie van lofprysing is: 
"Yadah". Yadah kom so 90 maal in die Bybel voor.
Yadah beteken: Om die hand uit te gooi of uit te skiet. 
Hoekom sou God dit in die Woord uitlig en hoekom is dit 
belangrik?
Almal weet dat ons hande 'n verlengstuk van ons emosie 
en ons binneste is. As 'n kindjie sy ma na 'n tyd weer 
sien, is dit ‘n natuurlike aksie om sy/haar armpies na sy 
mamma uit te hou, na haar te hardloop en in haar arms 
te spring. As iemand senuweeagtig is, wring hy sy hande 
teen mekaar. As iemand 'n pistool op jou rig, is die 
eerste aksie om jou hande omhoog te lig. Die mooiste 
een vir my is hoe sommige mense rigtingaanwysings oor 
'n telefoon gee, al kan die ander persoon jou nie sien 
nie, doen hulle hande die links-regs-aanwysings saam!
Ek glo daar is 'n paar implikasies wanneer ons fisies ons 

hande uitskiet na God. Dit het eerstens 'n onderbewuste 
boodskap van oorgawe. Nie uit vrees nie, maar uit 
erkenning dat ek aan die Almagtige God moet oorgee. 
Dit kan ook 'n teken van uitroep om hulp wees, soos 
die vrou in die Bybel wat aan bloedvloeiing gely het. Sy 
moes haar hand in geloof uitsteek en aan Jesus se kleed 
raak. Dalk is dit ook soos 'n kind wat uitreik na sy pa en 
met die aksie sê: “Sien my raak, tel my op, hou my vas.”
Ek kan nie anders as om te dink dat voordat God iets 
van ons verwag, Hy dit nie self ook eerste gedoen het 
nie. Die Bybel leer ons dat God se arm nie te kort geraak 
het om te help nie. Met ander woorde, Hy strek sy hand 
van hulp na ons toe uit. En Jesus wat op die kruis sy 
arms uitgestrek het; as simbool dat die hele wêreld 
welkom is, mag inkom vir vergifnis, nader kom en sy 
aanvaarding geniet.
 Die "uitskietdeel” is ook 'n tipe van handopsteek. Dit 
is nie huiwerig, halfhartig en senuweeagtig nie, maar 
'n uitskiet in oorgawe na 'n Vader wat jou liefhet. Jy sê 
eintlik met jou hande:  "Pappa (Abba) Vader!!"
Het jy dit al gedoen - in opregtheid jou hande na God 
uitgeskiet? Dit sal vir jou 'n bevrydende oomblik van 
oorgawe wees, waar jou eie vlees (skaamheid) gekruisig 
word en jy self in aksie jou oorgawe aan God beleef.

Vriendelike Groete

Jean Marais
Hoof-aanbiddingsleier
Vir meer inligting stuur ‘n e-pos na 
Jean by jean@als.org.za of skakel 
081 386 7735.

K U N S T E R A P I E  E N  S K I L D E R K U N S
Dit is nou al meer as 2½ jaar wat hierdie groep bestaan. Daar is 
persone wat al 10 jaar en langer kwaste rondswaai en die mooiste 
skilderye word geskep. Daar is ook beginners wat nog nooit ‘n 
verfkwas vasgehou het nie. In die mengelmoes van nie-ervare en 
meer ervare kunstenaars, vind daar elke Donderdag tussen 10:00 en 
13:00 ‘n terapeutiese, kreatiewe gebeurtenis plaas. Dis ontspannend 
en ons geniet nie net die verf nie, maar ook die samesyn en 
samehorigheid.  Dit veroorsaak dat jy selfs op jou “slegvoel-dae” deur 
iemand se geskerts in ‘n oomblik weer beter voel.
 
Wat ‘n wonderlike geleentheid vir kreatiewe ontwikkeling by 
LewenSentrum! As jy deel wil word, kontak gerus vir Willie 
Coetzee by 083 417 7792 of stuur ‘n e-pos na willie@als.org.za 4



T r a u m a

Die sleg van die lewe gebeur met ons almal. Wanneer 
dit gebeur, ervaar ons almal trauma. Trauma het 
verskillende gesigte; dit kan in die vorm van dood, 
siekte, egskeiding, die verlies van ‘n werk, kinders wat 
emigreer, of jy wat self verhuis, wees.
Myles Munroe definieer trauma soos volg: “Trauma is an 
injury, a wound or a shock.  It amounts to an earthquake 
to the body, soul and spirit.” 
 Tekens van trauma:
•  Trauma betrap jou gewoonlik onkant.
•  Die gebeure of situasie laat jou magteloos voel.
•  Jy voel bedreigd of dat daar gevaar is.
•  Trauma veroorsaak pyn op alle vlakke van jou totale              
   menswees – (liggaam, siel en gees).
•  Trauma veroorsaak 'n geloofskrisis. 
•  Trauma veroorsaak dat jou normale daaglikse roetine    
   en pligte nie meer dieselfde is nie en dalk nooit weer  
   dieselfde sal wees nie.
•  Jy ervaar druk op ‘n finansiële vlak en mag selfs         
   finansiële probleme a.g.v. die situasie ervaar.
•  Jou selfvertroue word geknou en jy twyfel in jouself.

Trauma is soos 'n tornado – dit ruk jou totale menswees.  
Die effek laat jou vrees ervaar en dit laat jou verward 
en wanhopig voel. Dit raak nie net vir jou nie, maar ook 
jou kinders, familie, vriende, kennisse...  en jy wonder: 
waarom ek, waarom het dit my getref?
Daar is nie ‘n maklike uitweg of 'n kortpad nie. Ook nie 
'n vinniger, pynlose oplossing om daardeur te kom nie.  
Herstel van trauma is 'n proses – 'n dag tot dag, oomblik 
tot oomblik, proses. Om enige genesing te ervaar, moet 

jy die proses deurmaak.
Trauma beteken die einde van jou hoop en jou drome. 
Die einde van jou lewe soos jy dit geken het.  Hiermee 
saam kom die gevoel van “ek verloor beheer oor my 
lewe”, verwerping, eensaamheid en verwyte.  
Jy ervaar woede, hulpeloosheid, bitterheid, gevoelens 
van waardeloosheid, depressie en skuldgevoelens.  
Hierdie lysie kan lank word, so jy kan dus verstaan dat 
hier geen “opskud en hardloop hierdeur” -idee kan wees 
nie, maar om eerder klein treetjies te neem en sodoende 
elke dag vorentoe te beweeg.  
Mense om jou verstaan nie die effek van jou trauma op 
jou eie fisiese bestaan, jou gedagtes, emosies of jou 
gees nie. Om die vlak van pyn en emosies wat jy beleef 
te verstaan, moes die persoon self deur trauma gegaan 
het of tans deur een gaan.  
Dit is wonderlik om te weet dat God ons verlies verstaan. 
Hy verstaan fisiese pyn en het dit self deurgemaak, 
so moet dus nie voel dat jy nie in sy teenwoordigheid 
welkom is nie. Onthou:
Jesaja 63:9
Daarom het Hy hulle gered uit al hulle nood.                                                                                                                     
Hy was vir hulle nie 'n vyand nie, Hy self was die engel                                                                                                           
wat hulle gered het. Hy het hulle verlos                                                                                                                 
deur Sy liefde en ontferming; Hy het hulle opgetel                                                                                                                    
en hulle altyd gedra.
Daarom wil ons by LewenSentrum jou help om die Here 
van Jesaja te ontmoet, wat jou optel, dra en genees; juis 
in die tyd wanneer jou lewe uitmekaar val. 

Jesaja 63:9

Daarom het Hy hulle 
gered uit al hulle nood.                                                                                                                     
Hy was vir hulle nie 'n vyand 
nie, Hy self was die engel                                                                                                           
wat hulle gered het. Hy het hulle verlos                                                                                                                 
deur Sy liefde en ontferming; 
Hy het hulle opgetel                                                                                                                    
en hulle altyd gedra.

Deur:
Herman Coetser
Herder 
(61 jaar en ouer)
Kontak gerus vir Herman by 083 268 7888 of stuur ‘n e-pos na 
herman@als.org.za
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Belangrike

 D A T U M S  

1,8,15  Ontdek-jou-plekkursus    
4-6  Kideas-kamp
  Man-tot-Man kamp
6  Nagmaal tydens al drie die dienste
  Katkisantevoorstelling om 18:00
  Ritmeskool
  Dimensieskool
7-11  Badplaas toer vir seniors
13  ALS 20ste verjaardagviering 
  Tienerdoop om 18:00    
  Ouerleiding: Inligtingsessie vir    
  graad 7 ouers 16:30 – 17:30 
17  Emmanuel – Jannie Moolman   
18  Trefpunt’s Got Talent
19-20  Kunsuitstalling    
22,29  Inleiding-tot-Kleingroepe  

O K T O B E R

N O V E M B E R

  6  Bybelskool: Openbaring

14  Emmanuel-afsluiting: Rian Ungerer     

17  KERSSANGDIENS 

Vikki en Lindi 
help skryf aan 
boek



V O E T S L A A N - A K S I E
Die afgelope kwartaal het ons twee verskillende 
staproetes kafgedraf. Die eerste roete het ons 
met ongeveer 20 stappers, wat in drie groepe 
verdeel was (die vinnige- en stadige stappers en 
dan ook die fotograwe), by RUSTIG te Hekpoort 
in die Magaliesberge gaan stap. Maar, die plek 
doen beslis nie sy naam gestand nie! Hulle het 
seker bedoel: Jy moet RUSTIG stap.  Dit was 
egter ‘n pragtige roete oor berge en dale. 
Na dié staproete was almal baie moeg, maar 
dit was ook die roete waaroor daar die meeste 
gegons is.
Die tweede roete is deur 19 stappers in Pretoria 
aangedurf. Nadat die hongerpyne begin knaag 
het, is daar plek gesoek om piekniek te hou. Dit 
was nie moontlik nie en ons moes dus na Fort 
Skanskop by Voortrekkerhoogte gaan om daar 
heerlike versnapperinge te geniet. Dit was ‘n 
geleentheid om Fort Skanskop beter te verken 
en wat ‘n wonderlike ervaring!
Dankie aan al die organiseerders wat die wonderlike 
uitstappies reël, asook LewenSentrum wat aan ons die 
geleentheid bied om dit te kan doen.

Vir meer inligting, kontak Willie Coetzee op 
083 417 7792 of stuur ‘n e-pos aan willie@als.org.za. 

OOR BERGE EN DALE … EN TERUG
LewenSentrum se Fietsry-aksie gaan van krag tot 
krag (letterlik!) en is in volle swang. Gedurende die 
wintermaande het dit maar swaar gegaan, maar selfs die 
koue oggende kon van ons ywerige fietsryers nie keer 
nie. Met die verandering in die weer is daar hernude 
belangstelling in ons fietsry-aksie en sien ons baie goeie 
bywoning oor naweke. Hierdie aksie is natuurlik nie 
net vir professionele fietsryers nie en is vir enigiemand 
wat belangstel. Uiteraard is dit belangrik dat jy ‘n fiets 
het. Elke naweek word daar in- en rondom Alberton en 
omgewing verskillende afstande met padfietse, asook 
bergfietse gery. 
Vir die meer avontuurlustiges, is daar die volgende 
wedrenne wat voorlê:
•     20 Oktober 2019 
 Amashova by Durban

•     3 November 2019  
 Tswane Classic in Pretoria

•    10 November 2019 
 94.7 Bergfiets oor 25km of 50km

•     17 November 2019  
 94.7 Padfiets oor 94.7km of 40km

Of jy nou professioneel ry of net vir die plesier, daar 
is plek vir jou! Kontak gerus vir Andries Minnaar by 
minnaar@als.org.za of Willie Botha by 
wbotha196@gmail.com om in te skakel.
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Vermaak vir  die   hele  gesin

SNOEPie  beskikbaar!

Kaartjies:  R50  p.p.



ONS KLEINGROEP IN FLORENTIA - 
BUON CIBO (lekker eet) 

KLEINGROEPE

Die WhatsApp-groepie raas weer vanoggend soos ‘n 
deurklokkie wat vashaak. Dis gedagtes vir die dag, 
verjaardagwense en algemene pret. Dan kom die 
boodskap deur waarvoor almal wag: ”Wie bring soet 
vanaand?”
Dit is die bevestiging dat daar kleingroep is vanaand. 
Hierdie klein sinnetjie het ‘n hele paar vertolkings. Een is 
om te laat weet wie kom sodat ons getalle het. Nog een 
is vir ‘n persoon om aan te bied om koeksisters, melktert 
of enige ander dekadente soete verleiding te bring. Die 
res weet hulle bring sout. (Iemand het eenkeer wortels 
en selderystokkies ook gebring - maar net eenkeer!) 
Almal weet die tyd is net so na ses vir sewe. Teen 
halfsewe staan die tafel en kreun onder die eetgoed en 
die motors ingeryg voor die huis. Almal probeer laaste 
kom sonder om laat te wees, want hulle kan eerste 
ry. Terug na die tafel toe. Alhoewel ons presies weet 
hoeveel mense in die kleingroep is en wie gaan opdaag, 
bring elke paartjie genoeg kos vir ‘n hele skool se 
voedingskema. Die groot oomblik is wanneer ons almal 
om die tafel hande neem, en Paultjie die tafelgebed 
doen. (hy is ses jaar oud en dring aan daarop) Daarna 
sal een van die aangewese lede die openingsgebed 
doen. Vir die volgende 20 tot 30 minute word daar 
gekuier en stories vertel.

As die musiek so hard word dat ons mekaar nie meer 
kan hoor nie, beteken dit Ashley wil hê ons moet kom 
sing. Na so 3 of 4 gepaste liedjies, kry ons elkeen sy 
plek, en ja, tipies “old school” kerk het elkeen ‘n vaste 
sitplek. Die tieners sit voor, want hulle nekke kan nog ver 

genoeg draai om op die skerm te kyk.
Elke les word anders ontvang. Ons het al ‘n hele 
aand aan die ysbreker spandeer. Ons het al die les 
eenkant gesit en ons eie gehou, maar meeste van die 
tyd hou ons by die wedstrydplan. Ons het so ‘n paar 
reëls. Elkeen mag ‘n mening hê, maar die Bybel is die 
waarheid. Almal neem deel. As Ashley vir een of ander 
rede afwesig is, dan hanteer die groep die les. Ons 
eindig die les met gebedsversoeke en ‘n oop vloer vir 
gebed, waarna ons afsluit met die week se seëngroet.
Henk spring om koffie te maak en die res gaan kyk 
solank wat nog op die tafel oor is. En dan kuier ons 
weer so bietjie. Almal gaan vervuld daar weg, elke 
individu het ‘n stukkie wegneempitkos vir die siel en ons 
batterye is opnuut gelaai. Ons kan getuig dat kleingroep 
‘n deel van ons lewe is, dat dit ‘n doel in ons lewe het, 
en bowenal - dit is pret. Na vakansies het ons nie ‘n 
wegspringbyeenkoms nie, ons het ‘n volskaalse reünie! 
Ons het goeie raad vir elkeen wat nou hier lees: Soek ‘n 
kleingroep, raak betrokke, raak verslaaf en groei saam in 
God.

Groetnis

Harry van Staden

Kontak gerus vir Andries Minnaar by 082 463 1645 of 
stuur ‘n e-pos aan minnaar@als.org.za 
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Gideon Harmse se kleingroepie het vroeg in Augustus 
behoorlik Vrouemaand gevier!  Sanette von Möhlman 
het ‘n les oor die rol van ‘n vrou gegee en ons vrouens 
het ‘n Bybeljoernaalbladsy saam gedoen. Die mans 
moes vir elke dame ‘n geskenkie bring en ons het almal 
lekker saam vir die mans se interessante keuses gelag! 
Van die geskenkies was droëwors met ‘n mooi 
boodskap, koek en selfs nuwe skottelgoedwaslappies!   
(Jip, die mans wil die dames net in die kombuis hou!) 
Die “toevallige” voordeel van dié wasvadoeke was dat 
Gideon net betyds vir Anita nuwes kon gee, want haar 
ou vadoeke was almal vodde. Dit wys jou net die Here 
bederf ons ook met die klein dingetjies wat ons nodig 
het.
Gideon het ook almal in die kleingroep verras met ‘n 
gebedskussing wat ons kan versier soos ons wil. Dit was 
absoluut wow! 
Hierdie was maar net nóg een van die baie spesiale tye 
saam as kleingroep.
Blessings 

Gideon en Anita Harmse
Kontak gerus vir Andries Minnaar by 082 463 1645 of stuur 
‘n e-pos aan minnaar@als.org.za 
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HULP-MET-RITME

1 Korintiërs 13:13 (OAV)  En nou bly geloof, hoop, 
liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die 
liefde. Hierdie is die Skrifgedeelte waarby die HMR-
kantoor vasstaan.
Dit is vir my een van die mooiste gedeeltes in die 
Bybel.  Dit beteken vir ons by HMR dat ons probeer 
om Jesus se liefde, hoop en genade met almal te 
deel wat ons paaie by die HMR-kantoor kruis.
Daarom is ons opgewonde oor alles wat vanuit ons 
kantoor gebeur.  Ons word so geseën met skenkings 
wat daagliks inkom - klere, kos en huishoudelike 
benodighede.  Met die genade van ons Hemelse 
Vader word ons in staat gestel om deur hierdie 
wonderlike skenkings vir ander mense weer lig en 
hoop te bring.  
Ons wil graag hiermee spesiaal dankie sê aan die 
skenkers wat weekliks vars groente gee sodat ons 
aan 150 gesinne kan voorsien.  Ons sê dankie vir 
die groot maandelikse skenkings van blikkieskos en 
ander produkte.  Dan ‘n dankie aan elke lidmaat wat 
donasies, van watter aard ookal, na ons bring om te 
versprei. Vir sommige is baie items weggooigoed, 
maar vir iemand anders is dit goud werd.
Die grootste dank kom ons Hemelse Vader toe; dat 
Hy ons in ons bediening seën, dat Hy ons die liefde, 
krag en genade gee om elke situasie met liefde, 
respek en tot sy eer aan te pak.  

Gerda Fouché
Kontak gerus vir Gerda by 078 607 8501 of stuur ‘n e-pos 
aan hmr@als.org.za

 

KRAT VIR 
SKENKINGS
Ons is baie opgewonde oor die 
skenkingskrat wat voor die kerk se 
hoofingang staan. Die doel daarvan is dat 
gemeentelede te eniger tyd skenkings 
daarin kan plaas. Ons het tydens Miracles 
baie groot ondersteuning deur dié projek 
gekry. Na afloop van Miracles het ons 
besluit om dit reg deur die jaar te gebruik. 
Die skenkings help ons om die werk wat 
HMR (Hulp-met-Ritme) doen, te kan 
voortsit.  Ons is baie dankbaar vir almal 
se bydraes om die minderbevoorregtes te 
ondersteun.
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Knoop
Sondag 25 Augustus 
was weer tyd vir Kideas-
KNOOP. Dit is KIDEAS se 
kwartaallikse opleiding vir 
enige belangstellendes, asook 
die huidige 30 leiers. Dit was 
uiteraard groot pret en baie 
luidkeelse gelag - soos net 
Kideas kan !

Hier word vir ‘n uur opleiding 
met die leiers gedoen, nuwe 
beplanning vir die kwartaal, 
en temas bespreek. Dit gaan 
ook gepaard met bietjie “ken-
mekaar” sodat die spanne 
kan leer om lekker saam 
te werk. Scenario’s word 
geskep waarin hulle leer 
hoe om sekere onverwagte 
kindersituasies te hanteer.

Almal gaan hier weg met 
entoesiasme, nuwe gees en 
niemand loop onveranderd 
hier uit nie! 
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GEBROKE 
WÊRELD MET GOD 
SE BESKERMING

Hier sit ek weer, ‘n Donderdagaand het 
aangebreek en ek dink aan die week se 
besoeke. My hart bloei, my gees roep uit na 
God en ek herinner myself - God is in beheer. 
Maar soos elke mamma of ouer wonder ek hoe 
hierdie vuil en afbrekende dinge met kinders 
gebeur?
Wat kan ek en ander ouers of voogde doen om 
ons kinders te beskerm?  Wat as ons net op 
God vertrou en/of ons kinders se wapenrusting 
aantrek?
Drie belangrike punte waarvan ouers kennis 
moet dra:
•  Luister na jou kind! As hulle ongemaklik of  
   onseker oor ‘n persoon of situasie is - luister  
   asseblief.
•  Wees wakker! Persone wat jou kinders wil  
   skade aandoen, is baie selde vreemdelinge.  
   Dit is dikwels individue wat welkom in jou huis  
   is, wat jou kinders ken.
•  Laastens, verstaan dat God jou en jou kind  
   nie verlaat nie. Hy is altyd daar!

Waldi de Swardt
Vir meer inligting stuur ‘n e-pos aan 
waldi@als.org.za

KIDEAS-personeel se Sondagoggende begin reeds om 
07:00 waar ons die dienste se uitleg, wat in die fynste 
besonderhede deur die week uitgewerk is, bespreek. 
Daarna verdaag ons aanbiddingsleier, Danny, na Kideas se 
orkesoefening en ons voltydse personeel, Vikki, Menique, 
Rhiëté en Waldi na die vrywilligervergadering. Ons 
vrywilligers is die leiers wat elke week by graad 1 – 6 in hul 
verskeie lokale ingedeel word, waar hulle die “juffrou” of 
“meneer” van die klassie is. 
Baie harde, noukeurige werk en navorsing gaan in die 
beplanning van Kideas se lesse. Ons het ‘n prettige vasvra-
aktiwiteit voordat die diens begin, waarin die kinders se 
geheue oor die vorige lesse verfris word. Ons dienste begin 
amptelik 08:15 en 10:15 met gebed, verwelkoming en sang 
vir die verjaarsdagmaatjies, wat deur ons eie orkes gelei 
word. Daarna sluit Oorgee (graad 7-bediening) by ons 
lofprys- en aanbidding aan, waarna hulle dan na hul eie 
lokaal  verdaag. Die graad 1 tot 6-les word onderskeidelik 
met behulp van toneelstukke, veltprente, demonstrasies, kort 
films, skyfievertonings en soveel meer aangebied. 
Na ons groot les sluit ons af met gebed en verdaag elke 
graad na hul onderskeie lokale saam met hul leier, waar dié 
groot les met effektiewe en gepaste aktiwiteite (aangepas 
vir elke graad se intellektuele vlak en vermoë) meer in 

detail bespreek en hersien word. Elke graad het ‘n krat met 
benodigdhede (skêre, gom, inkleurkryte, penne, ens.) wat vir 
elke graad se spesifieke aktiwiteite bymekaargesit word. 

Menique Last
Vir meer inligting stuur ‘n e-pos aan 
menique@als.org.za

-Personeel
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verjaar ook!
Mens leer om altyd op jou verjaarsdag dankbaar te 
wees vir hoogtepunte en genade. Dit is ook dan tyd 
om te reflekteer oor die verlede, waar jy kronkelpaaie 
moes neem en hoe jy die toekoms verder wil benader.
Kideas kyk vandag terug na hierdie hoogtepunte!

Ons het die voorrreg gehad om City Impact Kids in 
Nieu-Seeland te besoek vir wonderlike, nuwe idees en 
inspirasie. Met die terugkoms word ons eie gelukbringer  
bekendgestel en die Geel Kweekhuis-registrasietafel 
ingewy.
Ivy, ons Kideas-tuinier, sal in die oggend die kinders 
verwelkom.  Dan moet hulle hulle naamkaartjies by die 
Geel Kweekhuis gaan afhaal, waarna hulle dan na hulle 
klassies beweeg. Ons leer die kinders ken en kan elke 
Sondag ons getalle bepaal.
Ons glo absoluut dat ons Kideas-kinders klein genoeg is 
om te groei en groot genoeg is om vrug te dra. Daarom 
word die graad 6’e aangemoedig tot dienswerk. Vanaf ‘n 
verwelkomingspan in die oggend, tot klank en musiek. 
Ons het tot ons eie graad 6-klankman in wording!
Kideas begin hulle eie kinderorkes, genaamd 
KideaShakers, wat reeds vroeg op ‘n Sondag begin 
oefen, terwyl man en muis nog slaap. Dankie julle vir ons 
lewendige musiek!

DROOMLAND ... ons reeks!
Kinders leef deur hulle drome. Party wil ‘n 
brandweerman wees en ander Mej. Wêreld! Maar God 
gee ons ook drome oor vrae in ons lewens. Josef was 
‘n man wat reeds vroeg in sy lewe begin het om drome 
uit te lê en deur sy vertroue in God beland hy in ‘n put 
… dan tronk ... tot in ‘n paleis. Kinders vereenselwig 
met hom in hoe die lewe soms op en soms af kan wees, 
maar ons droomvers Jeremia 29:11 gee ons moed: Ek 

weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here; voorspoed 
en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n 
verwagting!
Genoeg oor Droomland, Klaas Vakie en sy 
slaaptydstories.
Ons tweede Kideas-kamp se tema is: “Vreesloos vir die 
toekoms”. Jy moet groot droom en altyd, deur Jesus, 
met vrymoedigheid lewe.
Tyd staan nooit stil nie. Jy kan ons ook op Instagram 
volg by:   _kideas_   om heeltyd op hoogte te bly van 
gebeure en vir terugvoer aan ouers. Gaan kyk en geniet 
gerus ons stories en foto’s van kabouterpret.
Ons wens julle as gesin ‘n “vrugte-dra-volle” 4de 
kwartaal toe!

Kideas-groete

Vikki Enslin
Vir meer inligting stuur ‘n e-pos aan 
vikki@als.org.za
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My God shall supply all your need according to His 
riches in glory by Christ Jesus.--Philippians 4:19 
(King James Version)
Night was falling over the harbor of Bristol, England, and 
in the orphanage founded by George Müller and his wife, 
the children were getting ready for bed. George was 
working in his study when his wife arrived with alarming 
news. “We’re out of milk,” she said. “There isn’t enough 
for the morning oatmeal.”
George laid aside his pen. This wasn’t the first time 
that money needed to buy food and other supplies was 
tight. The Müllers took in their first group of thirty girls in 
1836, and their orphanage now housed over a hundred. 
From the first George remained resolved never to ask 
for funds from people or to borrow money. He went to 
God alone for every need, trusting wholly in the Lord’s 
faithfulness and provision.
The pastor rose from his desk and reached for his wife’s 
hand. “Mary,” he said, “let us pray.” Two orphanage 
employees joined them, and together they made their 
humble yet necessary request to God. Tiny, helpless 
mouths were depending on them for sustenance. 
“Be assured, if you walk with Him and look to Him 
and expect help from Him,” George reminded them 
afterwards, “He will never fail you.”

Hierdie stuk kom uit ‘n artikel oor die lewe en getuie van 
George Müller. Hierdie merkwaardige man het verskeie 
kinderhuise op die been gebring waar duisende jong 
mense ‘n tweede kans gekry het. (Terloops, kort na die 
gebed het die Here voorsien.)
Hy het onder andere die huise vir 69 jaar bedryf. 
Bogenoemde gedeelte was kenmerkend van die feit dat 
die Here elke dag, vir 69 jaar, voorsien het.
Met Miracles, Julie 2019, het ons as gemeente ‘n stuk 
hiervan beleef. Julle gee, omgee, bydrae en tyd was 
weer een van hierdie oomblikke. Daar is werklik by wyse 
van “Miracles” ‘n verskil gemaak. Wat ‘n voorrreg om as 
‘n stuk gereedskap in God se hand hiervan deel te kon 
wees. Baie dankie aan elkeen. Deur julle bydrae kon 
ons mense bederf met ontbyt, ‘n fliek en ‘n kontantlose 
winkel om sodoende vir ons groter gemeente van seën 
te kon wees.
Soos George Müller, kan ons sê: Die Here het voorsien, 
en God kry al die eer.  Ek herhaal: Aan God al die eer …
Francois Fouché
Herder (38-48 jaar)
Vir meer inligting skakel Francois by 063 179 5493 
stuur ‘n e-pos aan francois@als.org.za
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P r es i d er en d e   P r ed i ka n t:
Andries Enslin 
(andries@als.org.za)

P ers o o n li k e  Ass i st en t:
Aleida Bezuidenhout 
011 867 7244
(aleida@als.org.za)

H er d ers:
19-26 jaar:    Leon Thiardt  (Hoof) 
    Trefpunt, Oorgee en
    Werkende jeug
    (Leon@als.org.za)
    081 099 9154

12-18 jaar :    Ruan Rabie  
    (oorgee@als.org.za)
    076 793 0297

12-18 jaar :    Quenita Grobler
    (quenita@als.org.za)
    076 833 3324

27-37 jaar:    Andries Minnaar
    (minnaar@als.org.za)
    082 463 1645

38-48 jaar:    Francois Fouché
    (francois@als.org.za)
    063 179 5493

40-60 jaar:    Willie Coetzee
    (willie@als.org.za)
    083 417 7792

61 en ouer:    Herman Coetser
    (herman@als.org.za)
    083 268 7888

P ro s es-fas i li t eer d er
Wynand Laubscher
082 944 4333
(laubscher@als.org.za)

B elew en i s-fas i li t eer d er
Jean Marais
0813867735
jean@als.org.za

Ko n n eks i e-fas i li t eer d er :
Jaques Bezuidenhout
082 333 1167
(jaquesb@als.org.za)

K I D EAS-k i n d er k er k:
9-12 jaar:    Vikki Enslin
         (vikki@als.org.za)
    011 867 7244

6-8 jaar:    Rhiëté Marais 
    (rhiete@als.org.za)
    0823778801

3-5 jaar:    Waldi de Swardt
    (waldi@als.org.za)
    083 799 4159


