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Oorlede:
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Ons innige simpa e aan elkeen wat in hierdie tyd ‘n geliefde verloor het!
Gedenkmuur:
Ons herhinner u graag dat ons gemeente ‘n gedenkmuur het en dat jy ‘n nissie vir jou
geliefdes kan aankoop. Kostes verbonde aan die Nismuur:
R600 (eenmalig om die nis aan te koop) en
R800-900 vir die aankoop en gravering van die gedenkplaat.
Kontak gerus vir Koos 083 465 3302 of Ester 083 664 6340.

Liewe Gemeente
Ons is hartseer oor lidmate wat geliefdes in die afgelope maande verloor het. Ons
is hartseer dat ons nie as gemeente van hulle kon afskeid neem nie. Ons huil
saam met julle wat die seer alleen moes dra, terwyl jou geliefde alleen in die
hospitaal gelê het. Die ergste is dat hierdie ongemak nog nie verby is nie. Skielik
lê hierdie realiteit soos ‘n monster op loer wie hy volgende in sy greep kan kry.
Wanneer jy weke nadat jy Covid opgedoen het, steeds met nagevolge worstel,
besef jy opnuut hoe verganklik en kortstondig die lewe werklik is. Dan dink ek aan
die trooswoorde wat Juliana van Norwich (1342 – 1416 n.C.) in haar
siektetoestand by die Here gehoor het: “...but all shall be well, and all shall be
well, and all manner of things shall be well.”
Mense sê graag dat die Bybel ons GPS in hierdie dae moet wees. Daarby word
bedoel dat die Bybel vir jou rigtinggewend moet wees, jou ook deur Covid-19
moet lei. Maar! Sê nou net die GPS is verkeerd? Wat dan gemaak? Ek ry verlede
week met die GPS aan, op soek na ‘n gastehuis waar ek moet oorbly. My oog is
meer op die GPS as op die pad. Ek volg die instruksies, maar verdwaal twee
keer. By die gastehuis aangekom, vra die eienaar of ek die plek maklik gekry het.
Ek is effens vies wanneer ek sê: “Nee, die GPS het my by ‘n verkeerde plek
uitgebring!” Die middag ry ek ‘n draai en kyk na die omgewing. Dit val my op
hoeveel borde daar is wat die roete na die gastehuis aandui.
Ons bely dat God Homself op twee maniere aan ons openbaar, nl. die algemene
openbaring (“...deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die
hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos ’n mooi boek waarin alle skepsels,
groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy
ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien,..”) en die besondere openbaring
(“Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker
en meer volkome aan ons bekend, en wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe
nodig is tot sy eer en tot saligheid van hulle wat aan Hom behoort.”) Hierdie twee
sake moet nooit los van mekaar beskou word nie, want dan programmeer jy die
GPS baie maklik verkeerd of jy lees hom verkeerd en kom by ‘n verkeerde
bestemming uit.
Met die gemeentes wat toe is, meen baie gelowiges dat hulle gelukkig die Bybel
het en hulle niemand anders nodig het om die Bybel vir hulle te verklaar nie, die
Heilige Gees sal dit doen. Dit was egter nooit God se bedoeling dat ek nét in my
kamer op my eie my Bybel moet lees en so op my eie die GPS moet volg nie. Ons
het mekaar nodig om dit saam met mekaar te kan doen. Die vroeë kerk het nie
die luukse van ‘n Bybel geken nie, daarom was die enkele kopie altyd saam met
mekaar gelees, uitgelê en van toepassing gemaak op die daaglikse lewe. Ons het
die padborde en die GPS nodig. Maak moeite om die tegnologie te gebruik om
saam in te skakel en saam na God se woord te luister en dit saam met ander te
oordink. Kies jou TV-, radio- en internetkerk sorgvuldig. Luister fyn ook na ander
stemme. Ek moes al dikwels tot my skaamte besef ek het die GPS verkeerd
gelees en verkeerd geïnterpreteer. Dit was my eie wil en eie insig wat ek op die
GPS wou afdwing. Dit was die padborde saam met my GPS wat my gouer by my
bestemming kon laat uitkom het.
Vrede en seën, tot ons mekaar weer sien.
Dr Johan van den Heever

‘n LES UIT OU SKILDERYE
In die voorhuis van my ouerhuis het ‘n geraamde afdruk van ‘n
Tretchikoff-skildery gehang, wat ‘n troostelose toneel uitbeeld…….een
van ’n verskroeide stuk aarde, waar plante en bome eens gestaan het.
Daar was egter ook ‘n ander skildery van ‘n geblinddoekte meisie met ‘n
harp in haar hande, wat in ‘n geboë houding op ‘n aardbol sit. Maar die
harp se snare hang aan flarde.
Twee prente wat moedeloosheid, hopeloosheid en gebrokenheid
uitbeeld.
Kyk ons egter verby die alles-oorheersende tema van moedeloosheid,
sal jy by naderbeskouïng die volgende opmerk:
In die eerste skildery is daar ‘n eensame wit lelie wat uit die “niks“ sy
kop regop aan die steeltjie oplig.
In die tweede skildery sit die meisie met die harp skuinsgedraai. Aan
die harp is egter wel nog een snaar oor, waarmee sy nog Hemelse
musiek kan maak.
Kyk verby die die moedelose, die eensaamheid, die gebrokenheid
en jy sal die Lig en die Hoop duidelik en sigbaar voor jou ervaar.
Die TEMA van Felix Mendelssohn
se
Oratorio
Elijah,
lui:
”AND THEN SHALL YOUR
LIGHT BREAK.”
Sanger /digter, Leonard Cohen,
gaan
verder
en
sê:
“THERE IS A CRACK IN
EVERYTHING THAT IS HOW
THE LIGHT GETS IN.”
“The wound is the place where
light enters your soul”

Deur : James Horne

FOR THE LEAST OF THESE…Mat 25:31-46 Jaguasi – Gebedsbrief 4/2020
Liewe Vriende,
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Elsabe Plaatjies
Ida Williams
Grant Duddy
Lukie Theron
Gerrit van der Merwe
Monika Visser
Ina du Toit
Magda van Zyl
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27 Feb

Hier staan ons aan die einde van 2020... Ons almal
sal hierdie jaar onthou as die een wat gekom het
met 'n verrassing wat niemand verwag het nie. Die
een wat beslis nie verloop het soos wat ons beplan
het nie. Kuiers, kampe en konferensies het plek
gemaak vir Zoom, Webex en Google Classroom. En
al sien ons dalk gretig uit daarna om 2020 finaal te
groet, die realiteit is dat ons ook geen idee het wat
die nuwe jaar sal bring nie. Dalk besef ons dit nou
meer as ooit tevore. Maar dit weet ons: God se
Woord bly altyd waar en hy het beloof dat hy ons
nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Dit het ons
gedurende hierdie moeilike jaar beleef en dit is ook
ons hoop vir die toekoms!

Deut 18:15-20

Jesus gebruik hierdie geleentheid om die mense
te leer.
Prys die Here! Met my hele hart wil ek die Here
loof.
Die Here jou God sal `n profeet onder jou na
vore laat kom.

1 Kor 8:1-13

Maar as iemand God liefhet, ken God hom.

Mar 1:29-39

Is Jesus die verwagte Messias

13 Februarie ‘21

Ps 147:1-11,
20c

Dit is goed om tot lof van ons God te sing

Vyfde week ná
Epifanie

Jes 40:21-31

Het julle nie`n begrip van hoe die aarde ontstaan
het nie?

1 Kor 9:16-23

Ek verkondig die evangelie omdat ek móét!

Wessel en Joan van der Merwe - Angola

2 Kor 4:3-6

Sy skerp woorde aan gemeentelede wat hulle as
weldoeners voorgehou het.

Dit gaan goed met die van der Merwes.
Hulle stuur gereeld op WhatsApp vir ons
terugvoer van hulle werksaamhede.

Ps 50:1-6

Die Here is God, Hy alleen is God.

Mar 1:21-28
6 Februarie ‘21
Vierde week ná
Epifanie

20 Februarie ‘21
Sesde week ná
Epifanie

Ps 111

Eerste week in
Lydenstyd

Ons bid dat die saadjies wat geplant is met elke boodskap wat ons kinders en
personeel gehoor het, deel van hulle sal bly, sal ontkiem en vrug sal dra. Ons vertrou
die Here om self die oes op sy tyd in te bring. Intussen vra ons hom om ons getrou te
maak in dit wat ons moet. Ons is baie dankbaar vir elkeen van julle!
Met al ons liefde,
Rahul, Lorette, Priyanka en Nadia
Lorette het 13 Januarie verjaar. Baie geluk Lorette, mag die Here jou seën.

2 Kon 2:1-12

“Bly hier, want die Here stuur my na Bet-El toe.”

Ek plaas hier die “link” as julle dalk op
Youtube will gaan luister na hulle laaste nuus
wat ons in Januarie ontvang het.

Mar 9:2-9

En Sy klere het blink geword.

https://www.youtu.be/3rOHXIrtbfs

God se verbond met Noag en die teken van die
reënboog.
Spierwit soos niemand op aarde dit kan maak
nie.

Joan het op 22 Januarie verjaar! Baie
geluk Joan, mag hierdie jaar vol seën
wees.

Gen 9:8-17
27 Februarie ‘21

Ons het so baie om voor dankbaar te wees... Ons dank die Here vir goeie gesondheid
en vir die voorreg om te kon voortgaan met ons werk en bedrywighede. Ons is
dankbaar vir sy genade wat altyd genoeg is vir elke dag!

Mar 9:2-9
1 Pet 3:18-22

Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely.

Ps 25:1-10

Niemand wat sy verwagting in U stel, sal
beskaam word nie.

Onthou asb: Indien jy hulle werk finansieel wil ondersteun, kan jou donasies in ons
kerkrekening oorgeplaas word. Ons sal dit aan hulle oorbetaal.

Februarie 2021
Sondag

Gebedskalender

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag
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Ons bid vir 'n entstof wat Ons bid vir ons gemeen'n einde sal bring aan die
telede wat alleen en
Corona virus en vir die
eensaam is.
toeganklikheid daarvan vir
almal.

7

EPIFANIETYD
VERHEERLIKING SONDAG

Ons bid vir ons uitsaaidienste op
Sondae en dagstukkies op
WhatsApp gedurende die week
dat dit mense sal versterk.

14

LYDENSTYD BEGIN
Biddag vir Opvoeding en
Onderwys
Ons bid vir ons onderwysers
en leerders en die nuwe
skooljaar.

21

LYDENSTYD

Ons bid vir ons kerkkantoorpersoneel - Koos, Ester en
Gavin.

28

LYDENSTYD

Ons bid vir dr Johan en Ansie en
sê ook dankie vir hulle genesing
van Covid.

8
Ons bid vir mense wat
geliefdes aan die dood
afgestaan het in die
afgelope tyd.

15
Ons bid vir ons Gemeente
se finasies en dank die
Here dat Hy elke maand
so voorsien.

22
Ons bid vir almal wat siek
is en daagliks pyn ervaar.

9
Ons bid vir al ons
gesondheidswerkers se
veiligheid.

16
Ons bid vir die VGK
Gemeente Rondebosch
en ds Bennie.

23
Ons bid dat ons
Gemeente versterk en
vernuwe uit hierdie
pandemie sal kom.

Ons bid vir Wessel en
Joan van der Merwe Angola.

10

11

Ons bid vir Danie &
Esther van Niekerk en
hulle gesin - Macedonië.

17

Ons bid vir die inwoners Ons bid vir ons president Ons bid vir mense se
en personeel van Huis en regering vir wysheid bewuswording van die
Lückhoff.
en insig om die Covid 19 skade aan die natuur en
die herstel daarvan.
krisis reg te hanteer.

ASWOENSDAG

Ons bid vir Benson
Sakala en gesin Nairobi.

24
Ons bid vir die Jaquasi’s
en hulle gesin - Varanasi
Indië.

Ons bid vir die inwoners
en personeel van Huis
Rosedon.

18
Ons bid vir ons lidmate
in Grosvenor.

25

12
Ons bid vir die mense
wat werkloos is en ’n
bestaan probeer maak.

19
Ons dank God vir al sy
goedheid, liefde en
genade wat ons daagliks
ervaar.

26

Ons bid vir die inwoners Ons bid dat God ons sal
en personeel van
beskerm teen die virus
en dat ons altyd verantAvondrus.
woordelik sal optree.

13
Ons dank die Here vir
vol damme en bid dat
Hy sal voorsien in
steeds droogtegeteisterde gebiede.

20
Ons maak tyd vir stilte
en meditasie.

27
Ons bid dat daar ‘n
einde aan die korrupsie in ons land sal
kom.

