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AD 2022
Ons mark van 4 Maart, en gaste word
begroet met heerlike braaigeure.
Gavin, bekende by almal en Elwitrim
Jonkers braai daai worsies….
Ansie werk al van vroeg af aan die
Kerriehoender en voor ons ons kom kry ,
is die saal vol kuiergaste wat saam kom
eet.
Daar is bekende en onbekende gesigte,
maar elkeen kom deel saam in ons paar
ure van Gemeenskapsmark. Kos bring mense bymekaar.

Ons is reeds in die eerste dae van herfs. Ons dink dus aan goeie boeke, warm sokkies,
huisplante en om te kuier rondom ‘n tafel.

Aswoensdag
Aswoensdag is die inleiding tot die Lydenstyd, wat
uitloop op die Paasgebeure.
Tydens die kerkdiens op Aswoensdag, word die
as van die vorige jaar se verbrande palmtakke,
met olie gemeng en op die voorkoppe van die
gelowiges in die vorm van 'n kruis getrek. Die
liturg sê dan: “stof is jy en tot stof sal jy terugkeer”.
Dit herinner ons aan ons eie sterflikheid en
Christus wat dit vir ons oorwin het.
Die vastyd herinner ons aan die 40 dae wat
Jesus met vas en gebed in die woestyn
deurgebring het (Matteus 4:2). Lydenstyd is dan
gepaardgaande met vas. Simbolies is
Opstanding-Sondag ook ons opstanding tot nuwe
lewe.

Vanjaar was dit die
eerste keer dat ons ook
hierdie geleentheid by
Huis Lückhoff gehou
het. Dames van alle
denominasies
het
gekom om saam te bid.
Dit was ‘n baie mooi
geleentheid.
Dankie vir almal wat
dit help moontlik
maak het.

Ons vier hierdie dag jaarliks saam met InVia om Christus se
lyding te herdenk. Regs (bo) steek Gerrit en Edward elk ŉ kers
aan om hierdie geleentheid te gedenk. Regs (middel) plaas dr
Johan die as- en oliemengsel op Andre Swart se voorkop as
teken dat hy hierdie dag gedenk.
Herbert Pheiffer maak elke jaar hierdie mengsel van as en olie
vir Aswoensdag se stildiens.
Onder: Ds Jacob bedien ook die nagmaal as deel van hierdie geleentheid.
Die besprinkeling met as as 'n teken
van boete is al in die Ou Testament te vinde:
Daniêl 9:3 “Daarom het ek my na die
Here God gewend in gebed en
smeking: ek het gevas, rouklere
aangetrek en as oor my kop gegooi.”

Matteus 4:2 “Veertig dae en
veertig nagte het Hy niks geëet
nie en naderhand het Hy honger
geword.”

Jona 3:6 ”Die berig het ook by die koning van Nineve uitgekom. Hy het van sy
troon af opgestaan en sy koningsklere
uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n
ashoop gaan sit.”

Verjaarsdae : April 2022
Ruan Ellis
Essie de Beer
Cora Louw
Renee Stronach
Wessel Fourie
Renée le Roux
Estelle Lotter

02 Apr
03 Apr
04 Apr
07 Apr
09 Apr
11 Apr
12 Apr

Mariet Opperman
Annette van Rooyen
Erina du Toit
Lorna Pfeiffer
Joey Smith
Magdel Oosthuizen

15 Apr
15 Apr
19 Apr
19 Apr
23 Apr
28 Apr

Leesrooster : April 2022
3 April 2022
Vyfde
Sondag in
Lydenstyd

Joh 12:1-8

Jesus word met nardusolie gesalf

Jes 43:16-21

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen

Ps 126

Verander tog ons lot, Here

Fil 3:4b-14

Ek wil Christus ken en die mag van sy
opstanding

Luk 19:2810 April 2022 40 (Palm)
Ps 31:9Sesde
16 (Passie)
Sondag in
Lydenstyd Ps 118:1-2, 1929
Jes 50:4-9a

Intog van Jesus in Jerusalem

FEES-ETE SAAM MET ONS
KONTRAKTEURS
Vrydag, 25 Maart nooi ons die kontrakteurs
en hulle metgeselle om ons
Feesnaweekvieringe saam met ons te begin.
Ons bedank hulle vir die werk wat hulle vir
ons gedoen het. Hulle vind dit vreemd om
bedank te word, maar hulle is ook deel van
hierdie gemeente se geskiedenis.
Gerrit van der Merwe oorhanding drie fotoafdrukke van ons nuwe kerkgebou.

My tye is in u hand
Die Here doen kragtige dade
Wie sal my aankla?

10 April 2022 Luk 22:14–23:56
Sesde
of Luk 23:1-49 Kruisiging
Sondag in
Lydenstyd Fil 2:5-11
Voorbeeld van Jesus Christus
15 April 2022 Heb 10:16-25
Jes 52:13-33
Goeie
Ps 22
Vrydag

My dienaar sal voorspoedig wees
U het my gebed verhoor

Joh 18:19-42

Ek het niks in die geheim gesê nie

1 Kor 15:19-26

Aangesien die dood deur `n mens
gekom het, het die opstanding van die
dooies ook deur `n mens gekom

17 April 2022 Han 10:34-43
Paasfees

Ek sal my wette in hulle harte gee

Waarlik, ek begryp nou eers dat God
nie onderskeid maak nie

Ps 118

Loof die Here, want hy is goed, aan sy
liefde is daar geen einde nie!

Joh 20:1-18

Hulle het die Here uit die graf
weggevat, en ons weet nie waar hulle
Hom nou begrawe het nie.”

(Foto - middel) Een aan Rob Uphill van Bruce Dundas, een aan
(Foto-heel regs) John Wilson-Harris van Gabriel Fagan Argitekte
en een aan (Foto-regterhoek) Ester Freeman om by ons
kerkkantoor op te hang. (Foto-heel links vlnr) Mbuyiselo Tshemese
- BD (Werker) John Wilson-Harris (Gabriel Fagan – Argitek), Elton
Davids BD (Voorman vir die projek), Emile Cullum White Heads
Paint Contractors en heel voor Rob Uphill BD (Contracts Director Projekbestuurder)

LEWE ONS OP GELEENDE TYD?
Op ons lewenspad kom die besef so dikwels by ons op:
Mens, dis later as wat jy dink……die son sak
Hoeveel van ons reis het ons reeds afgelê en hoeveel van
die pad lê nog voor? Hoeveel van ons aardse arbeid lê
nog voor? Hoeveel van ons aardse arbeid lê nog
ongedaan?
Ek onthou nog uit my kinderdae, die liedjie van die
sanggroep, die Inkspots:
”ENJOY YOURSELF, IT’S LATER THAN YOU THINK….”
(Nou het ek my ouderdom verklap!)
Ek begeer nie om ‘n algehele kommervrye reisiger te wees nie, WANT daar is
nog sovele ongedane werk:
soveel harte om aan te raak
soveel woorde wat ek nog wil sê
soveel woorde wat ek graag sou wou herroep
vrugteloos skyn my lewe soms te wees
so vrugbaar wil ek hom nog maak

FEESNAWEEK VAN FORMAAT
Sondag 27 Maart, hou ons vir die
eerste keer ‘n Erediens in ons nuut
gerestoureerde kerkgebou.
Die “Cape Town Youth Choir” tree op.
Hulle is ‘n baie talentvolle groep
jongmense onder leiding van Leon
Starker.
Baie dankie vir julle optrede by ons.
Baie dankie ook aan elkeen wat hierdie
naweek spesiaal gemaak
het.
Van dié wat die blomme
gedoen en verversings
voorberei het, tot die
skoonmaak en olie van die
preekstoel en banke, het van hierdie naweek ‘n sukses
gemaak. Ons het saam geskiedenis gemaak.

Die TYD is so kort……en die taak nog so groot...
Nog soveel wat ek wil doen EN reeds sak die son…
Wanneer ‘n nuwe jaar aanbreek en as ‘n afgelope dag elke aand by die gister
gebêre gaan word.
Wanneer ek aan die einde van ‘n dag op my horlosie kyk en op my bed lê en
peins, besef ek met ‘n skok:
Mens, dis later as wat jy dink……..die son sak steeds
Oorlede Joost van der Westhuizen het by geleentheid gesê:
“Daar is twee dinge wat ons vanselfsprekend aanvaar….. TYD en GESONDHEID,
en as jy dit begin verloor, skrik jy met ‘n skok wakker.”
Alhoewel ons nie die toekoms ken nie, ken ons HOM wat
ons toekoms in Sy hande hou.

Deur: James Horne

Ons orrel onder herkonstruksie

DANKSEGGINGSKONSERT

Gedurende die kerkgebou se herstelproses, het ons ook
die groot taak gehad om die kerkorrel te laat
skoonmaak en weer te laat stem. Dit was ‘n tydsame
proses, maar ons orrel is nou weer so goed soos nuut.
Erik Dippenaar het met ons Feeskonsert die orrel se
klanke vol oopgetrek.

Sondag, 27 Maart om 15:00 woon bykans ŉ 100 mense ons
Dankseggingskonsert by.
Ons gaskunstenaars vir die middag was:
Lente Louw (mezzo-sopraan), Erik Dippenaar (orrelis), Louisa
Theart (fluitspeler), klavierbegeleiding deur Sandra Kettle en ook
ons eie
Juliette Kriel (pianis).
Hulle optrede was van die hoogste gehalte en ons was bevoorreg
om hierdie geleentheid saam met hulle te kon meemaak.
Baie dankie aan ons kunstenaars vir hulle groot bydrae tot hierdie
geskiedkundige dag

Mara van Wyk se
vriende sȇ totsiens
ŉ Handjie vol vriende het op
16 Maart ŉ troosdiens en
aslegging gehou vir Mara
van Wyk. Ons gedenkmuur
het steeds plek vir jou om ŉ
nissie te bespreek. Kontak gerus vir Ester.

Links vlnr: Lente Louw, Erik Dippenaar,
Louisa Theart.
Links-onder: Ons eie Julie3e Kriel wat
reg5g briljant was met haar optrede.
Onder: Carien Ras oorhandig blyke van
waardering aan al ons kunstenaars.

KOINONIA
Koinonia - /kɔɪˈnəʊnɪə/ noun: Christian
fellowship or communion, with God or, more
commonly, with fellow Christians.

Ons bedank ook elkeen wat by die vooraf beplanning betrokke
was. ŉ Spesiale dankie aan Carien Ras vir haar beplanning en
harde werk vir hierdie geleentheid.

Op 5 Maart stap ‘n mooi
groepie waaghalsiges saam na
die Boomslanggrot naby Kalkbaai. Hulle vertrek om 07:30
vanaf die kerkgebou. Die roete
begin by die Silwermyn hek nr.
2. Die stappers word beloon
met wonderlike natuurtonele.
Hulle stap deur Echo Valley, die
Amfiteater en terug met die
Crasula staproete. Hoop om jou
volgende keer te sien.

‘N NUWE HUIS VIR ‘N OU KLOK

GEDENKPLAAT

ONS KLOK

Die opening van
die gedenkplaat.
Groot dank aan
Ulrich Pool wat dit
vir ons moontlik
gemaak het om die
klok weer te kon
hang.

Ons ken nie werklik hierdie
klok se geskiedenis nie. Ons
het wel aanlyn opgespoor dat
hierdie klok tussen 1891-1894
uit Engeland verskeep was na
Suid-Afrika.
Onder is meer oor die embleem
wat op ons klok gegiet is. Ons
het t.w.v. veiligheid nie ons
klok so mooi blink gevryf nie.

KLOK SE OORSPRONKLIKE HUIS
Hierdie foto het geen
dag of datum nie, maar
toon die oorpronklike
kloktoring. Ons vermoede is dat die toring
na ‘n aardbewing verwyder was.

DIE KLOK IN DIE BOOM

TYDKAPSULE - AD2022

Hierdie foto is na die katkisante voorstelling van ± 1984
geneem. Die ou eikeboom was
hier nog in soliede toestand.
Di e klok het in hierdie boom
gehang.

Soos geskiedenis vertel, het gemeentes
iets van hulle geskiedenis in nuwe
kerkgeboue se hoekstene geplaas, vir
die nageslag. Ons kon ongelukkig nie
ons hoeksteen oopkry nie. Ons het wel
vir ons nageslag ‘n tydkapsule onder
ons kloktoring begrawe.

Die tweede meisie van links is
Lynn Shaw, Anna & Harry
Shaw se oudste en die een met
die hoedjie is Janette du Toit,
Ina & Johann du Toit se dogter.
Ons het nie die name van die
ander katkisante nie. Indien jy
hulle dalk onthou, laat weet
bietjie die kerkkantoor. Deel
wat jy onthou van ons
geskiedenis.

Van ons gemeentelede het ook briewe
geskryf en in die tydkapsule geplaas vir
dié wat dit dalk eendag in die toekoms
gaan oopmaak.
As jy deel was van hierdie restourasie
proses of steeds lidmaat van hierdie gemeente is, is jy nou deel van hierdie
geskiedenis.
Efesiërs 3:20-21

Liewe gemeente

PROGRAM VIR PASE

Wanneer ons terugkyk op die eerste kwartaal van die jaar, dan was dit vir
ons by die kerkkantoor en vir die gemeente ‘n uiters besige tyd. Ons is so
dankbaar dat die restourasieproses afgehandel is. Ons is dankbaar vir ons
nuwe kloktoring en “nuwe” kerkgebou. Ek het al dikwels gesê: Ons klein
gemeentetjie boks bo ons gewigsklas!

10 April om 18:00

Laat ons egter nie die kerklike seisoen waarin ons onsself nou bevind,
vergeet nie. Sondag 10 April – Palmsondag, is dit die begin van die Groot
Lydensweek of Heilige Week. Die naweek van 15 – 17 April vind die
Paasgebeure plaas. Daardie naweek is die hart van ons geloofstradisie, die
kruisiging en opstanding van ons Here en God. Kyk na die program vir
daardie week wat InVia vir ons gaan aanbied. Dit gaan ‘n wonderlike
krea5ewe manier wees om die Paasgebeure te kan vier. Ons sê vir hulle
dankie vir die reëlings.
Met die skrywe van die Rondebossie, is ek en Ansie bykans op ons
langverlof. Ons sal kom terugrapporteer. Ons gaan o.a. die Camino Del
Norte in die noorde van Spanje stap. Meer daaroor wanneer ons terug is.
Ons gaan egter doen wat ons as studente moes doen. Ons gaan le3erlik
net met ‘n rugsak die staptog en res van die vakansie aanpak. Die
uitdaging is mos om lig te reis. Die vreugde van die lewe lê eintlik in afgee
en vrykom en nie in versamel en vashou nie.
Ons verwelkom vir Heinrich en Mareli Niehaus vir die volgende drie
maande. Hulle staan vir my en Ansie in. Hulle is beide proponente.
Heinrich sal vir al die leraarspligte verantwoordelik wees. Hulle gaan ook
gedurende Mei en Junie in die pastorie woon. Ondersteun hom en Mareli
soos julle vir my en Ansie ondersteun. Mag hulle deur julle die liefde van
ons Vader ervaar en beleef.
Ons bly bekommerd oor die oorlog tussen Rusland en Oekraïne! Ons huil
oor die onreg wat daar teen mens en dier gepleeg word. Laat ons in ons
gesprekke en in ons gebede altyd vrede najaag. “Salig is die
vredemakers!”
Vrede en seën vir julle. Johan en Ansie

WOORDE - Kunsuitstalling open in ons
kerkgebou.
11 -13 April 18:00-20:00
Maandag - Woensdag
Kunsuitstalling oop vir almal. Nooi iemand saam vir hierdie
belewenis.
15 April - Goeie Vrydag
09:00 Oggenddiens in
kerkgebou
19:00 Tenebrae diens
(donker diens met 'n kers
liturgie) - INVIA
17 April Paasfees
10:00 Paasdiens - INVIA

G†O†E†I†E V†R†Y†D†A†G
19:00 Tenebrae diens
(donker diens met 'n kerslig liturgie) - INVIA

