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Muldersrift voëlkyk en inligting

Elsa
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Laventelplaas

Tertia

076 188 4054

2017/05/28

Argeologiese praatjie

Luuk

083 324 0613

2017/06/10

Krugersdorp Wiltuin

Sonja

082 213 3025

2017/08/25

Brood vir Nood – Jannie
Moolman

Ds. Leon v H

083 660 1803

2017/10/29

Botaniese Tuin - Afsluiting

☺H 

  

Chrissie & Sarie

      
  !

082 897 0662
073 235 5200

 

BOOMSLOPINGS & SNOEI

Maart 2017

Hoe voel jy oor die kerk?
Mense het allerlei menings oor die kerk.
Sommige beskuldig die kerk as outyds of
ander dink die kerk is “boring” nog ander dat
die kerk geringe impak het en die prediking
irrelevant is. Daar is selfs diegene wat
propageer dat hul nie meer deel van ‘n kerk wil wees nie, hul wil eerder
net die Here op hul eie manier dien buite die kerk, want hul voel
gelukkiger om dit so te doen. Ander is nie uitgesproke hieroor nie maar
woon nie meer eredienste by nie en neem nie deel aan die aktiwiteite
van die kerk nie en daardeur stem hul eintlik saam met die
uitgesprokenes se kritiek teen die kerk. Natuurlik is daar ook dié wat
gemeentes of kerke verruil totdat hul weer daar ongelukkig is.
Ja die kerk het baie foute en swakhede. Die kerk kan ‘n baie groter
impak hê op die gemeenskap en meer “by” (hip) wees in sy aanslag. Ja
daar is moeilike mense en aardige ouens wat deel van die kerk is - ook
ek en jy (soms).
Tog is daar twee groot redes waarom ek dink dat die kerk uiters
belangrik vir elke opregte kind van God bly al kan ons watter menings
daaroor hê en hoeveel foute daarmee vind.

GRATIS KWOTASIE
VERSEKERING
KONTAK ERNST by 083 656 4992

Eerstens hoe die kerk gesien word in die Nuwe Testament (Bybel).
Meeste kinders van God sal nie ‘n oomblik huiwer om “ja” te antwoord
op die vraag of hul Christus regtig liefhet nie. Natuurlik! Die vraag is of ‘n
mens Christus kan liefhê maar Sy bruid minag? Wie Christus liefhet kan
tog nie Sy bruid minag of van haar distansieer nie (al het sy in haar
aardse gedaante nog gebreke). Die bruid van die Here Jesus is nog in
voorbereiding of as jy wil, nog onvolmaak. Hoe dink jy sal ‘n bruidegom

www.treecarepta.co.za

RIETFLUIT REDAKSIE & ADMINISTRASIE
Vir enige navrae oor advertensieplaasing, getuienis, voorstelle of nuus oor u
bediening, stuur gerus ‘n e-pos vir Ilze du Plessis by ilzedples@gmail.com.
Kontak nommer is 0721113100

Sáám gee ons om!
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Ons Visie:

Deur Christus-liefde gee ons vir almal om

voel as ons sy bruid beledig ? In Efesiërs 5:25 lees ons dat Christus Sy
bruid so liefhet dat Hy sy lewe vir haar afgelê het. Hoe behoort ons dan
nie Sy bruid lief te hê nie.
Vir die kerk word ook die beeld van God se familiekring gebruik. Wie
God liefhet sal tog nie afsydig teenoor Sy familiekring staan en leef nie.
Daarom is erediensbywoning en meelewing nie ‘n opsionele saak nie.
Wie die Here liefhet sal ook Sy familie liefhê, nie waar nie? Wie die
familiekring van die Here liefhet sal graag kontak met die res van Sy
familiekring hê.
Die kerk word ook in die Bybel uitgebeeld as Christus se liggaam. Wie
waag om liefdeloos en neerhalend die kerk, links en regs af te kraak,
vergryp hom of haar aan die skending van die liggaam van Christus.
Tweedens is dit doodeenvoudig God se wil om mekaar as broers en
susters (as kerk) te koester en te omarm. Wie Sy kerk of mede-christene
nie bly omarm nie en van hul distansieer leef lynreg teen God se wil. Die
Hebreërskrywer lê groot klem op hoe belangrik dit is: Ons moenie die
van die samekomste van die gemeente af wegbly nie soos sommige se
gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan,
en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom (10:25).
Al het die kerk baie gebreke, is alles in die kerk tog nie sleg en
waardeloos nie. Die waarheid is dat ek en miljoene ander kinders van
God wêreldwyd, groot waardering vir die Here se kerk het. Ons kies om
ja te sê vir die Here se bruid, vir Sy liggaam en vir Sy familiekring. Wil jy
nie ook in gehoorsaamheid aan die Here opnuut hierdie keuse maak
nie? Wil jy nie jouself beskikbaar stel om as deel van die Here se kerk en
liggaam Hom met entoesiasme dien nie?
ds Leon van Heerden

- - - - DATUMS VAN BELANG - - - 11 Maart: Dames oggend: Hoe om ‘n super Mamma te wees
♦ 20 Maart: Skoolvakansiedag
♦ 21 Maart: Menseregtedag
♦ 25 Maart: Jeugkuier om 10:00 (Hertzog str swembad)

♦
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5.

FAMILIE-BEDIENING 2017

Die Familiebediening het ten doel om ons gemeente geestelik te bou in al die fasette van
Jesus se Familie wees. Ons koordineer geleenthede vir 5 fasette nl. Gesinne, Kinders,
Jeug, Seniors, en Vrouens Gemeentelede met passie vir familiesake kan kom help by
ongeveer 4 vergaderings geleenthede per jaar om ons Gesinsbediening te beplan.
Kontak Familiebedieningsleier Peet Dorfling, by 084 464 7102:
1. Gesinne: Gemeente Geesbou geleentheid vir 2017, op 4-5 Februarie, het 200 gemeentelede bymekaar gekom om saam te speel, kuier en die Here te loof.
‘n Funksie word op Saterdag 11 Maart beplan om Werkende Ma’s te inspireer om
geestelik weer krag en energie te kry vir hul opvoedings taak / Ma-wees.
As gesinne vir jou belangrik is en jy wil kom help, kontak Flip en Adri by
082 890 0377 of Egbert en Petro Uys, by 082 802 9967.
2. Kinders: Om elke kind in die Kinderkerk te leer hoe om ons Here Jesus, en mekaar,
hul ouers en hul Kategete lief te hê en te respekteer.
As ons kleintjies se geestelike groei vir jou na aan die hart lê, en jy wil help as Kinderkerk Meneer of Juffrou (kategeet), kontak vir Talita Fourie by 076 107 9988.
3. Jeug: Aanddienste, Selgroepe en Youth Bash. Om elke jongmens se liefde vir ons
Here Jesus en vir hul maats in die gemeente te laat groei, en om hul lewensroeping te
begin besef.
As ons jongmense se geestelike groei vir jou na aan die hart lê, en jy wil help as
Jeug Selleier of Kategeet, kontak vir Albert Jordaan by 082 316 1160
4. Seniors: Om ons Seniors te help om mekaar en ons Here Jesus lief te hê en steeds
diensbaar te wees reël Petro Jonker weekliks die Kuierhoekie, en help met ‘n Wegbreek
konsert en Geesbou geleenthede in Maart en November 2017.
As ons Seniors se geestelike gesondheid vir jou na aan die hart lê, en jy wil help
om hul lewe steeds sinvol te hou, kontak vir Petro Jonker by 072 048 9865.
5. Vroue Taakspan: Om al ons gemeente se Vrouens saam te snoer om spesiale projekte uit te voer, bv. kussings vir die kerkbanke, kombuis opgradering, ens. nooi ons elke
Gemeente Vrou om weer afsonderlik van hul dankoffers, ‘n klein geldelike maandelikse
bydrae te maak. (Kontak Jeanette de Beer by die Kerkkantoor).
Die Vroue dien ook by gesellige geleenthede soos die Gemeente Tee waar ons sosiaal
kan verkeer om meer geheg aanmekaar te word.
Om self te help met die vrouens se spesiale projekte of gemeente-tee, kontak vir
Wilma Wilson by 082 899 2170.
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◊

Bedieningspunt: Ons wil graag ‘n span saamstel wat die bedieningspunt Sondagoggende kan bedien en dit ook verder uitbrei na aandienste.

◊

Kommunikasie: Lidmate wat insette/artikels vir die maandblad en webwerf
kan doen, inligtingsbrosjures saamstel en die bediening kan bemark.

◊

Versorging: Lidmate wat kan help met besoeke aan siekes, getraumatiseerders en kerklos lidmate. Ons soek nog vrywilligers om behulpsaam te wees
met die instandhoudung van eredienste (insameling van offergawes, bediening van Nagmaal, ens) asook dienswerkers in vakante wyke.

◊

Nasorg: Die bediening will graag so uitbrei dat die bediening nie slegs nuwe
lidmate sal verwelkom nie, maar dit verder sal neem met opvolg besoeke om
te verneem hoe hulle inskakel by die gemeente/omgeegroepe.

◊

Opleiding: Vrywilligers met ‘n passie om lidmate toe te rus vir hul amp as gelowiges deur die aanbieding van opleidingsgeleenthede bv EE3,
Gebedstoerusting, Netwerkkursus, Rentmeesterskap, Geestelike Groei en
nog vele meer.

Indien jy by enige van die bogenoemde plekke wil inskakel, kontak gerus die Bedieningsleier, Gert Kok, selfoon nommer 072 120 29252. Hy is ook Sondagoggende beskikbaar by die Nuwe Lidmate Bedieningspunt. U kan ook slegs die
onderstaande vorm voltooi en saam met u offergawe ingee waarna iemand u sal
skakel sodat u ook deel kan word van die gemeente waar ons mekaar in liefde
dien.

Bediening
Naam

Lidmaatbediening

Kontak besonderhede
Ek wil graag diensbaar wees by
die volgende:

TOERUSTING OM SIEKES TE BESOEK
♦
♦
♦
♦
♦

Die groot voorreg om ‘n sieke te besoek
Hoe benader ‘n mens ‘n sieke?
Wat sê ‘n mens vir die sieke?
Wat is die belangrikste vaardigheid om aan te leer vir siekebesoek?
Wat is die belangrikste moets en moenies?

Dinsdag 29 Maart 11:30-13:00 (deel 1) in Konsistorie
Dinsdag 19 April 11:30- 13:00 (deel 2)
Kontak of sms ds Leon van Heerden indien u opleidingsessies
wil bywoon by 083 660 1803 voor Woensdag 15 Maart

1.

OMGEE-BEDIENING

Dit is die bediening wat die omgeegroepe ondersteun en
organiseer.
Omgeegroepe is in hierdie gemeente die primêre “voertuig” van
bediening en versorging!
☺ As jy oorweeg om by ‘n omgeegroep in te
skakel kontak vir Tom Rademeyer by
0823729803.
☺Indien jy kans sien om as ‘n omgeegroepleier opgelei te word kontak ook asb vir Tom.

OPLEIDING OM KLANK EN BORD TE WERK
Maandag 13 Maart 2017 om 18:30 by kerk
Jy kan so ‘n verskil maak!
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2.

AANBIDDINGS-BEDIENING

4.

Aanbidding het twee bene nl. eredienssake en gebedsake.
Eredienssake:
•
deurdiens
•
musiek en sang (voorsang, sanggroep/koor, en musiek-instrument)
•
elektroniese span (klank, bord en kamera)
•
estetiese bv. kanselklede
☺Indien jy by enige van hierdie wil betrokke raak en help kontak asb vir
ds Leon van Heerden of ds Leon Tait.
Gebed:
•
voor die eredienste
•
gebedsketting
•
op Woensdae 17:30-19:00 Kom-en-gaan
gebedstyd.

LIDMAAT-BEDIENING

Die gemeente is tans besig met ‘n preekreeks oor die “mekaar” tekse in die Bybel. So het ons ook die afgelope tyd die tema “Vrygemaak om mekaar te dien”
behandel waar Gal 5:13 ons aanspoor met die woorde: “…maar dien mekaar in
liefde”. Die Lidmaatbediening bied juis die besondere geleentheid aan elkeen van
ons om mekaar in liefde te dien.
Die Lidmaatbediening is juis die bediening waar lidmate mekaar kan dien in
liefde. In hierdie verband het die Lidmaatbediening vyf fokusareas wat in die skets
hieronder geïlustreer word:

Ander geleenthede vir gebed word spoedig bekend gemaak.
Kom word stil voor die Here en stort jou hart voor Hom uit! ‘n Leraar sal
ook beskikbaar wees (vanaf 8 Maart).

3.

DIENSGETUIENIS-BEDIENING

Hierdie bediening is met Uitreikwerk (via Barmhartigheidswerk en Sendingwerk) plaaslik sowel as tot die eindes van die aarde betrokke.
Plaaslik is ons onder andere betrokke by 'n Gemeentekoskas (asseblief:
ons doen op alle lidmate 'n beroep om blikkieskos te skenk), by Huis
Quanessa vir Gestremde kinders, by Huis YANA (vir skisofrenielyers),
by Huis Janri Ouetehuis asook by Moot Care (werkskepping, motorwasprojek, ensovoorts).
♦ Wat wyer areas aanbetref, ondersteun ons sendelinge en sending-

gebiede onder andere Laudium, Limpopo, Mosambiek, Irak en
Ukraine. U geloofsbelofteoffer maak dit moontlik dat ons as gemeente hierdie werk kan doen.
♦ As U geroepe voel om by Diensgetuienis in te skakel, skakel

asseblief vir Allan Prentice 012 3313626 / 0836192676
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Tans het die bediening maar ‘n beperkte vermoë en word hierdie fokusareas
maar op ‘n klein skaal bedryf. Lidmate word graag uitgenooi om in te skakel by
die bediening om ook op hierdie wyse mekaar in liefde te dien met hulle besondere gawes. In hierdie verband is daar die volgende onmiddellike geleenthede
om diensbaar te wees:
◊

Nuwe Lidmate Verwelkoming: Hulp met administrasie, besoeke en
verversings/diens tydens die verwelkomingstee.
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