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5 September  

  

Eerste Sondag 
in die Seisoen 

van die 
Skepping 

 

Spr 22:1-2, 8-9, 22-23 Spreuke oor rykdom  

Ps 125 Dié wat op die Here vertrou, staan vas  

Jak 2:1-10, (11-13) 
14-17 

Moenie mense volgens die uiterlike oordeel 
nie  

Mark 7:24-37 
Jesus genees die dogter van ’n Siro-Fenisiese 
vrou en ’n doofstom man 

12 September  

  

Tweede 
Sondag in die 

Seisoen van 
die Skepping 

  

Jak 3:1-12 Wysheid is om jou woorde goed te weeg  

Spr 11:20-33 Wysheid (as vrou) roep mense en vra aandag  

Ps 19 
Soos die skepping haar in God se heerlikheid 
verlus3g, kan ŉ mens jou in die wysheid van 
die Woord verlus3g 

Mark 8:27-38 
Wysheid is om jou lewe te gee in navolging 
van Christus, sodat jy nie alles verloor nie 

19 September  

 

Derde  

Sondag in die 
Seisoen van 
die Skepping 

  

Jak 3:13–4:3, 7-8a ŉ Wyse mens bly nederig van God a7anklik  

Spr 31:10-31 
Neem ŉ knap vrou as voorbeeld van wysheid 
wat sukses behaal 

Ps 1 
Wysheid is om uit die Lewende Stroom te bly 
put 

Mark 9:30-37 
Jesus onderrig ons in die wysheid van 
nederige diens 

26 September  

  

Vierde Sondag 
in die Seisoen 

van die 
Skepping 

Jak 5:13-20 
Die wysheid van gebed: moeilike lewenspaaie 
word reggemaak 

Est 7:1-6, 9-10; 9:20-
22 

Ester, die vrou wat Haman (met wysheid?) 
ontmasker en daartoe lei dat hy sterf aan die 
galg wat hy vir ’n ander opgerig het 

Ps 124 

  

ŉ Dankgebed oor die Here wat hulp verleen, 
wat ons vrymaak  

Mark 9:38-50 
Jesus deel wysheid mee oor hoe om mekaar 
te aanvaar, hoe om die swakkes te hanteer en 
hoe om sout te wees 

Kyk gerus ’n bietjie in die veld hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle 

werk nie van vroeg tot laat om so de�ig te lyk nie. Tog was nie eens daardie 

skatryk koning Salomo ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. “As 

God soveel aandag gee aan hoe die veldgras lyk, wat vandag nog groei en 

môre weer dood is, sal Hy mos vir julle ook sorg.                              Ma#eus 6 

Foto: Francina Underhill 

Augustus 2021 



Ons eerste Soek-en-Krap Basaar 
 

Ons is baie bly om te kan deel dat ons R3000 met hierdie poging geïn het.  

Dit was so lekker om weer van ons vriende en vriendinne te sien en 

sommer ‘n bietjie te kon saamkuier. 

 

Ek deel graag hierdie briefie wat ons  hier by die kerkkantoor ontvang het. 

Dankie vir elkeen wat ons kom ondersteun het....volgende keer sal daar 

pannekoek en koffie beskikbaar wees! 

 

Brief: 

 

Hallo almal wat vandag vir ons by die kerkkantoor verwelkom het.. 

(Ester, Tamerin, Gavin, Marietjie, Ronel, Shadé, dr Johan en Ida).  

 

Dit was baie lekker om weer gewaardeerde vriende te sien. My en Florrie se 

ondervinding was dat ons weereens liefde ervaar het. Ek het myself 

voorberei ek gaan lekker ontbyt eet. Pannekoek en koffie. Maar die Here se 

wil was anders. Net met die instap veras ŉ manlike koper my en vra of ek 

hom kan help met die aankoop van skoene (as gevolg van maskers en my 

doo+eid het ek hom nie lekker verstaan nie.) Maar uiteindelik kon ek hom 

van  skoene, rugsak en 'n warm baadjie voorsien.  

Dit het opgemaak vir ontbyt en ek was tevrede en Florrie het weer 

biblioteek boeke terug gekoop wat sy lank gelede geskenk het.  

Dankie Here dat  U ons altyd vooruitloop.  

Groete, Johan en Florrie 

 

Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak, om elkeen wat items 

geskenk het en daardie dag kom help het, te bedank.  

Ons maak sommer gou weer so! 

Die “Woeker-Wekker” lui!  
 

Ons het van ons gemeentelede gehad wat toe besluit 
het om die Woeker-Wekker te lui. 

 
* Babette van der Linde en haar span dames by           

Huis Lückhoff gaan brei en sal ons eersdaags meer 
van hulle projek vertel. 

* Ina en Johann du Toit het ook vir Ladles of Love 
as Woeker-Wekker projek fondse aangevra.  

(Lees meer op die volgende blad oor LOL en die 
wonderlike werk wat hulle doen.)  

 
Ons hoop dat hierdie projekte sommer ’n baie groot 

verskil in die gemeenskap gaan maak.  

GEBEDSVERSOEKE  
                                                                                                   

As jy van iemand weet wat gebed of hulp benodig, kontak asb vir                      
Ester Freeman by 083 664 6340. 

 

GALÁSIËRS 6:2 AFR53                                                     
“Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.” 

 

 

 

      

      
 

 
Bestel solank jou Hoender Breyani 
vir ons volgende Basaar-verkoping! 
Dit sal nie te sterk gegeur wees nie 

en gaan sommer baie lekker 
smaak! 

Ester 083 664 6340 
Koos 083 765 3302 

Ons reël 

dalk vir ‘n 

proeseltjie 

voor dan! 



Liewe gemeente 
 
Ons is nou in die finale ronde van gesprekvoering met die kontrakteur wat die 
kerkkompleks moet herstel. Ons is nog nie seker wanneer dit sal begin nie. Eredienste 
sal dan in die saal gehou word. Daar is ‘n klavier vir begeleiding en ook genoeg spasie 
vir sosiale afstand. Ons sal betyds kommunikeer. Gepraat van ons eredienste, 
wanneer sien ons jou weer by die Sondag-erediens?  
 
Covid-19 is steeds die besprekingspunt. Ons weet die inen3ng sal nie in alle gevalle 
verhoed dat jy Covid kry nie, maar dit sal wel die impak van die siekte beperk. Ek hoop 
werklik dat jy nou al ingeënt is en nie al die verdagmakery oor die entstof glo nie. Jy 
kan moontlik ander besware teen die entstof hê, maar dit is beslis nie on-bybels om 
ingeënt te word nie. 
 
Van ons lidmate is steeds bekommerd oor die kostes van data. Die 3 min video wat ek 
elke dag uitstuur, kos jou ongeveer 90c, dus R4.50 vir die week. Sommer vir 
interessantheid, toe ek met die daaglikse video-boodskappe begin het – verlede jaar 
April, het ook gedink dit is seker net vir drie weke. Ek het vanoggend die 345ste 
boodskap opgeneem en steeds is die einde van inperking nie in sig nie. Ons het besluit 
dat ons by Huis Luckhoff, gedurende inperking, met selfoon-huisbesoek wil begin. 
Inwoners wie nie ‘n slimfoon het nie, sal deur die betrokke kerkraadslid gehelp word 
deur middel van ‘n WhatsApp video-oproep, met my te gesels. Weereens is die kostes 
betreklik goedkoop vir so ‘n “huisbesoek”. ‘n 10 minute WhatsApp video-oproep sal 
ongeveer R3,00 - R 4,50 kos, a7angende van jou netwerkverskaffer. Jy kan by die 
skakel self gaan kyk wat datakostes tans beloop. 
hLps://mybroadband.co.za/news/cellular/405862-real-costs-to-send-a-whatsapp-
message-in-south-africa.html  
 
Dr Liza Esterhuizen, ‘n sielkundige en Ou Testamen3ese teoloog, praat by ‘n aanlyn 
konferensie verlede week oor die impak van Covid-19. Sy sê dat nie sedert die WO11, 
het ons nog nie so ‘n globale sistemiese trauma beleef nie. Hierdie trauma, waaroor 
ons geen beheer het nie, het depressie by meeste mense tot gevolg. Sy beskryf 
hierdie depressie verder as ‘n gevoel van totale moedeloosheid, denkverlamming 
waar jy sukkel om eenvoudige besluite te neem en ‘n deurlopende angs3gheid. “Covid
-19 het ons kogni3ewe masjien oorgeneem.” Hiermee bedoel sy dat ons oor bykans 
niks meer praat as Covid nie. Wat is die oplossing? Ons moet begin deur ons emosies 
te omskryf en te verbaliseer. Ons sukkel egter in die algemeen met goeie emosionele 
kommunikasie. Op beste van tye doen ons nie goed met die verwoording van dit wat 
binne ons gebeur nie. Daarom help die Psalms ons en ook Klaagliedere. Die 
Psalmdigter sal onbevange teen die Babiloniërs uitroep: (Ps 137:8-9) Dogter van 
Babel, gedoem tot verwoes3ng, gelukkig die een wat jou jou dade vergeld wat jy ons 
aangedoen het! Gelukkig die een wat jou kinders gryp en verpleLer teen 'n rotswand! 
 
My eie oorlewing is gesetel in ‘n absolute daaglikse roe3ne, wat ‘n koue stort insluit
(soos by ELy Hillesum, 15/01/1914–30/11/1943 geleer), twee keer ‘n dag in s3lte sit, 
oefen en van minstens een ete ‘n dag ‘n sakrament te maak. Mag die tyd, ten spyte 
van alles, steeds ‘n tyd van verdieping en omvorming vir ons wees. 
 
Tot ons mekaar weer sien. Vrede en seën vir jou. 
Dr Johan van den Heever 

 

22 Augustus 

Ons het 'n uitstekende week beleef om ons 300 sopkombuise aan die gang te hou 

met tonne groente. Die wonderlike “Women Warriors” wat dit bestuur, het hul 
geskenkpakkies vir Vrouedag ontvang en kon hul oë nie glo nie!  

 

Gister het ons 80 geskenkte beddens  by 'n mede-NWO afgelewer. Bejaardes en 
kinders het gehuil van vreugde, want hulle moes voorheen op die vloer slaap. Elke 
dag sien ons die vrygewigheid van ondersteuners soos u wat items aanstuur wat nie 
meer gebruik word nie. Dit stel ons in staat om lewens te verander. Die effek van 
die vriendelikheid wat ons ervaar is opreg en hartverskeurend - soms wens ons net 
dat dit makliker was om dit met u te deel. Sondag 29 Augustus gaan ons poog om 'n 
nuwe Wêreld-rekord op te stel vir die langste tou van kosblikkies almal 
langsmekaar! 

 

Ons het geweet ons waag baie met die ongelooflike infrastruktuur wat nodig is om 
'n GUINNESS Wêreldrekord poging te reël! Ons het vragmotors, bakkies, 
vurkhysers, trollies, pallet-domkragte, kontrolepunte, registrasietentjies, telstelsels, 
Covid-19-ontsmeSngs, waterpunte, blikdepots, skanderingstasies, tellings van 
items en veiligheidsmaatreëls plus personeel. Dit is sonder die kameraspanne, 
filmspan en slim ouditeure, wat saam sal sorg dat ons visuele bewyse en getuienis 
verklarings het om ons eis te laat slaag! 'n Poging soos hierdie verg maande se 
beplanning, deurseSngsvermoë en passie - maar selfs dan kan ons net probeer om 
hierdie rekord te verbeter met behulp van buitengewone steun van ons borge en 
vennote. Of dit nou produk, mense, dienste of befondsing is, ons is geseënd en het 
betekenisvolle verhoudings gesmee. Ons doelwit was 90 duisend blikkies. In die 

gees van Ubuntu het ons dit gedoen!!!! Kaapstad het hulle oortref en het 'n nuwe 
wêreldrekord opgestel vir 'Longest line of food blikkies'.  

Ons Guinness Wêreldrekord: 6,7km met 90 000 blikkie kos! 



Johanna Christina Visser, Elmie, soos baie 

haar beter geken het, het op die ryke 

ouderdom van 90 jaar, haar 

geloofsbelydenis by ons gemeente afgelê. 

 

Sy het baie gereeld die Huis Lückhoff 

eredienste bygewoon. 

 

Elmie is op 25 Augustus 2021 oorlede. 

 

Haar roudiens vind DV 10 September om 

10:00 by Huis Lückhoff plaas. 

Ons innige simpatie aan haar familie en 

vriende. 

TRUE NORTH IS MOVING ABOUT 20 KILOMETERS PER YEAR 
 
Bogenoemde was die opskrif van die artikel wat in die 
Wetenskaptydskrif, NATURE, verskyn het. Die gevolge hiervan, lei 
op sigself tot ontstellende gedagtes by die leser. Volgens hierdie 
artikel word navigasie geaffekteer, aangesien die Ware Noordpunt, 
waarvolgens vlieëniers hul rigting bepaal, daarvan afhang. Dit kan 
ook tot verskeie ander nadelige gevolge lei.  
 

Die aardse magnetiese kraglyne loop Noord-Suid en vorm die spil 
(die as) van rotasie van die aardbol. Kenners is al duisende jare 
besig om die verskuiwings-tempo te evalueer. Daar is gegis dat 
voorspellings van die spoed (20 km per jaar), teen die jaar 2020 
bevestig sou word.  
 

Gelukkig, soos ek verder gelees het, weerspreek die skrywer die 
opskrif. Hy verduidelik dat dit in werklikheid die Magnetiese 
Noordpunt is (en nié die Ware Noordpunt  nie,) wat weg van 
Kanada, in die rigting van Siberië beweeg teen 20 km per jaar.  
 

Hierdie hele artikel en al die gevolge, soos aanvanklik voorspel, 
strek oor 11 bladsye, wat ek dus nie hier wil herhaal nie. Wat my 
wel getref het, is die besef dat al verskuif/ verander die Noorde en 
die Suide van die aarde, die Ooste en die Weste sal nooit ontmoet 
nie. Dus bly God se belofte ons by, dat Hy ons oortredinge van 
ons verwyder, so ver as die Ooste van die Weste. 
 

Reis jy in ‘n Noordwaartse rigting om die aardbol, sal jy vind dat jy 
weer oor die kruin in ‘n Suidwaartse rigting reis. Reis jy egter om 
die aarde, in ‘n Oostelike rigting, sal jy nooit in der ewigheid in ‘n 
Westelike rigting beland nie. Want OOS ontmoet nooit  WES 
nie.  
 
Psalm 103:12  “Sover as die Ooste van die Weste af is, so ver 
verwyder Hy ons oortredinge van ons af.”  Ons sal dus nooit  
weer  ‘n bepaalde oortreding ontmoet nie, God se belofte het ons 
bevry. 

GELOOF  IS ONS REISKAARTJIE NA DIE HEMEL 
 
 

Deur : James Horne 

 

Vic Proctor 05 Sept 

Betsie Rabbolini 08 Sept 

Paula Marais 10 Sept 

Karen Bagnall 11 Sept 

Marie Coetzee 11 Sept 

Irene Wucherpfennig 11 Sept 

Thelma Raath 12 Sept 

Charlo#e J v Rensburg 16 Sept 

Maatjie Greeff 19 Sept 

André Swart 20 Sept 

Verjaardae vir September 

Babe#e Van der Linde 22 Sept 

Elizabeth Kluge 23 Sept 

Coert Snyman 23 Sept 

Stella De Kock 24 Sept 

Adrian Richter 27 Sept 

Leeza Theron 28 Sept 

Maria Opperman 29 Sept 

Maggie Swart 29 Sept 

Brink Nelson 30 Sept 



 

 

 

Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

   1 
 
Ons bid vir ons sendelinge 
in Macedonië, Danie en 
Esther, met al hulle 
uitdagings. 

2 
 
Ons bid dat hierdie 
pandemie sal afneem en 
mense verantwoordelik sal 
optree. 

3 
 
Ons bid vir besighede wat 
finansieel swaar kry na die 
inperking. 

4 
 
Ons bid vir die boere in 
ons land, dat dit sal reën 
waar dit nog droog is. 

5 KONINKRYKSTYD 

 
Ons bid vir die gestremde 
persone, veral die dowes. 

6 
 
Ons bid vir die inwoners 
en personeel van Huis 
Lückhoff. 

7 
 
On bid vir die inwoners en 
personeel van Avondrus 
en Grosvenor. 

8 
 
Ons bid vir ons sendelinge 
in Indië. 

 
 

9 
 
Ons bid vir die inwoners 
en personeel van Huis 
Rosedon. 

10 
 
Ons bid vir alle 
gesondheidswerkers wat 
onder moeilike 
omstandighede werk. 

11 
 
Ons maak tyd vir 
meditasie  en stilte . 

12 KONINKRYKSTYD 

 
Ons bid dat ons 
Gemeente versterk en 
vernuwe uit hierdie Covid 
19 krisis sal kom. 

13 
 
Ons bid vir almal wat 
alleen, weerloos en 
eensaam is. 
 

 

14 
 
Ons bid vir almal wat siek 
is en daagliks pyn ervaar. 

15 
 
Ons bid vir ons sendelinge 
in Angola, Wessel en 
Joan.  

16 
 
Ons bid dat die 
ongeregtigheid en 
korrupsie in ons land tot ‘n 
einde sal kom. 

17 
 
Ons bid vir ons land se 
leiers dat hulle die wysheid 
sal hê om die regte 
besluite te neem en deur 
te voer. 

18 
 
Ons bid vir organisa- 
sies soos U-Turn wat met  
armes en behoeftiges 
werk. 

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

20 
 
Ons bid vir ons Gemeente 
se finasies en dank die 
Here dat Hy so voorsien. 

21 
 
Ons bid vir die mense wat 
werkloos is en ’n bestaan 
probeer maak. 
 

22 
 
Ons bid vir ons sendelinge 
in Nairobi, Benson en sy 
gesin. 

 
 

23  

 
Ons bid dat mense met 
groter bewustheid sal lewe 
en sal besef hoe hulle 
aksies, soos besoedeling, 
ons omgewing beïnvloed. 

24 ERFENISDAG 
 
Ons bid vir ons kerke wat 
swaar kry in hierdie tyd. 
Ons bid ook vir ons leraars 
in die Sinode. 

25 
 
Ons bid dat God se liefde 
altyd sal seëvier in ons 
interaksie met ander 
mense. 

26 KONINKRYKSTYD 

 
Ons bid dat die 
woordverkondiging en 
dagstukkies d.m.v. sosiale 
media vrugbaar sal wees. 

27 
 
Ons dank God vir al sy 
goedheid, liefde en 
genade wat ons daagliks 
ervaar. 
 

28 

 
Ons dank God vir al die 
reën en dat ons damme 
weer vol is. 

29 
 
Ons bid vir Gwen Gaffley 
vir volkome herstel nadat 
sy gebrand het. 
 

30 
 
Ons bid vir al ons skole, 
leerkragte en leerders. 

  

Gebedskalender     September 2021 


