DROOGTEHULP 2016
Wat kan ek doen om te help??
Besoek die volgende Facebook pages vir meer inligting oor waar hulp
nodig is:
•
•
•
•

Water Shortage South Africa
Hope Grass Project
Boere in Nood Groep
Agri SA

•

NG Droogtehulp

JAARTEMA:

GESTUUR ....

April 2016

NG Rietfontein-Suid 2016: “Gestuur…”
Liewe Lidmaat, ons Jaartema is “Gestuur…”. Maar wat is ‘n gestuurde gemeente?
Hoe kan Rietfontein-Suid ‘n gestuurde gemeente wees?

“Like” die bladsye om deel te word van die groepe.
Besoek ook asseblief www.ngdroogtehulp.co.za vir meer inligting waar
die NG Kerk betrokke is en skenkings kan ook gemaak word (R2,8
miljoen is alreeds ingesamel).

Hope Grass Project:
Sit al jou gesnyde gras in ‘n paar swartsakke of ou hondekossakke en
lewer dit af by Toutrek Park in 14de Laan. Daar is altyd iemand om die
gras te ontvang. Ry in by 14de Laan hek en ry reguit deur tot teenaan die
heining wat grens aan 15de Laan.

BOOMSLOPINGS & SNOEI

Dr Pieter van der Walt, koördineerder van die onafhanklike leesspanne van die
Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes, gebruik in ‘n artikel (http://
www.gemeentes.co.za/Pdf/ Ons%20is%20gestuurdes.pdf) ‘n boek getiteld Treasure in
Clay Jars. Patterns in Missional Faithfulness om antwoord op bostaande vraag te gee.
Kom ons gaan kyk saam met hom wat ‘n gemeente ‘n Gestuurde gemeente laat wees:
1. ’n Gestuurde gemeente ontdek gesamentlik wat die roeping van die gemeente is.
Voortdurend word die implikasies van die Woord deurdink vir die rol van die gemeente
as geheel in haar spesifieke omgewing en tyd. Gemeentes pak gewoonlik heeltemal te
veel dinge gelyk aan – ook dit pas by die gees van ons tyd. Hierdie proses van onderskeiding gaan onder andere oor die vraag na prioriteite. En hierdie vraag word deurlopend gevra in die lig van die besef dat die missio Dei (die missie van God) bepaal
wat die gemeente se eie missie moet wees.
2. ’n Gestuurde gemeente is ’n gemeenskap van mense wat as dissipels deur die
Bybel gevorm word. Hier gaan dit veral oor die manier waarop die Bybel ons vorm. Gewoonlik gebruik ons die Bybel op so ’n manier dat dit sê wat ons wil sê. Die Bybel word,
getrou aan moderniteit, ’n werktuig waarmee ons iets doen of waaruit ons iets kan kry.
Die vraag moet egter eerder wees: Hoe daag die Bybel my uit om my missie te laat
vorm deur die missio Dei? Ons sal nie die roeping van die kerk ontdek as ons oortuig is dat ons reeds weet waaroor die evangelie gaan of as ons verwag om verbeter
te word eerder as om verander te word nie.

GRATIS KWOTASIE
VERSEKERING
KONTAK ERNST by 083 656 4992
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.

3. ’n Gestuurde gemeente neem risiko’s ter wille van die evangelie. Hulle tree op
teen die “common sense” van die samelewing, wat gewoonlik te doen het met die keuse

Kontak nommer is 0721113100
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Ons Visie:

Deur Christus-liefde gee ons vir almal om

om rykes te eer en met die waardes van sukses en individualisme, (wat selfs gemeentes
met mekaar laat kompeteer). Dit is gewoonlik heelwat moeiliker om risiko’s te neem ter
wille van die evangelie as ’n mens in ’n sterk posisie is en mag het. Gestuurde gemeentes vra hulself af: Waar en hoe maak die heersende kultuur ons blind vir die
evangelie?
4. ’n Gestuurde gemeente is ’n gemeenskap van mense in wie se gedrag teenoor mekaar die evangelie gesien kan word. Hulle maak tyd om werklik na mekaar te
luister te midde van swaar geskeduleerde lewens, hulle help mekaar in ’n kultuur wat sê
“ek kan dit self doen” en hulle verdra mekaar ten spyte van die laste wat dit mag meebring. Hulle steek ook die grense oor wat bestaan weens die andersheid van ander mense. Om vreemdelinge in hulle midde te verwelkom, is dus vir hulle baie belangrik.
5. ’n Gestuurde gemeente verstaan haar eredienste as ’n publieke getuienis.
Ons ewige gestoei oor erediensstyl help ons net om die kernsaak van die erediens te
vermy. Dit gaan vir ons om die aanlok en bevrediging van mense. So word aanbidding
maar net aanbidding wat gebruik word, ’n instrument vir iets anders as wat aanbidding is.
Die aanbidding van ’n gestuurde gemeente is op God gerig. Die liturgie is nie ’n private, interne aktiwiteit van godsdienstiges wat terugtrek uit die wêreld nie. Dit is ’n publieke getuienis. Die besoeker voel nie bedreig deur ’n eksklusiewe gemeenskap nie
en kan aanvoel dat die gemeente ernstig is oor hulle belydenis.
6. ’n Gestuurde gemeente is afhanklik van die Heilige Gees. Die beeld van die
kleipotte in 2 Kor 4:7 wil juis ons broosheid en afhanklikheid van God aandui. Hierdie
afhanklikheid word onder meer gesien in die gemeente se gesamentlike gebed. Om te
bid: “Laat u wil geskied” is om onsself te onderwerp aan God en te leer wat sy wil is,
nie om te dink ons gaan kry wat ons wil hê nie. Volgens Luther was die probleem met die
pous sowel as die entoesiaste dat hulle gedink het hulle het die Heilige Gees “vere en al”
ingesluk. Die kerk is ’n gemeenskap van mense wat God se wil soek en nie veronderstel
dat hulle dit het nie.
7. ’n Gestuurde gemeente verstaan dat hulle ’n instrument en teken van die
koninkryk van God is. Hulle weet die kerk is nie die koninkryk van God nie. Hulle weet
dat hulle bestaan en werk heenwys na die koninkryk van God, maar hulle is bewus
van hulle sondigheid en swakheid, hulle afhanklikheid van die genade van God en hulle
noodsaak om voortdurend tot bekering te kom.
8. ’n Gestuurde gemeente staan onder die gestuurde gesag van ’n gemeenskap
met ’n verskeidenheid leiers. Hierdie leiers probeer gesamentlik die gemeente se
roeping ontdek in ’n voortgaande proses van geestelike onderskeiding. Anders as
by wêreldse leierskap, gaan dit hier oor die onderwerping aan God se gesag en nie oor
die en of ander sosiale kontrak tussen mense nie.
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Gebed van ʼn senior burger
Vader, U ken my beter as wat ek myself ken. U weet ek word ouer en sal
eendag ʼn senior burger wees.
Weerhou my daarvan om ʼn eiertjie oor elke onderwerp en tydens elke moontlike geleentheid te lê.
Verlos my van die begeerte om my neus in almal se sake te steek. Maak my
vriendelik en bedagsaam, maar nie buierig nie; behulpsaam, maar nie
baasspelerig nie.
Dit sal ʼn jammerte wees om nie uit my oorvloedige skatkamer van wysheid te
put nie, maar plaas asseblief ʼn wag voor my mond, want Vader, ek wil darem ʼn
paar goeie vriende tot op die einde behou.
Weerhou my daarvan om gedurig nuttelose besonderhede voor te dra en gee
my vlerke om die storie kort en bondig te hou.
Gee dat ek oor my kwinte en kwale sal swyg. Dit vermeerder en die versoeking
om breedvoerig daaroor uit te brei word al hoe groter soos die jare aanstap.
Ek waag dit nie om genade te vra om die kronieke van ander se kwinte en
kwale te geniet nie, maar help my om dit met geduld te verduur.
Ek vra nie vir ʼn beter geheue nie, maar vir meer ootmoed en minder arrogansie
wanneer dit wat ek onthou en dit wat ander onthou, nie dieselfde is nie. Leer my
die waardevolle les dat ook ek verkeerd mag wees.
Gee dat ek redelik minsaam sal bly. Ek wil nie ʼn heilige wees nie – dis baie
moeilik om met hulle saam te leef. ʼn Beswaarde en ongeskikte bejaarde is egter een van die duiwel se meesterstukke.
Maak dit vir my moontlik om goed in onverwagte plekke en gawes en talente in
onverwagte mense raak te sien. En Vader, gee my die genade om dit vir hulle
te sê.
Amen

KITAAR, DWARSFLUIT EN SAKSEFOON KLASSE
KITAAR: leer speel en sing heerlik saam,
Kinders (vanaf ± 7jr, moet kan lees) en Volwassenes.
Klasse in die Moot. BILLIKE tariewe.
Kom maak jou musiek-droom waar!
Bied ook Saksefoon en Dwarsfluit aan, 18jr in orkes gespeel.

Kontak Kobus Nel 082 961 9425.
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OMGEE-BEDIENING

DIENSGETUIENIS-BEDIENING
SENDINGFEES 2016

MOREGLOED
OMGEEGROEP

'n Groot dankie aan elkeen wat 2016 se Sendingfees en Sendingete beplan en
bygewoon het!
Ons het die voorreg gehad om op Sondag 21 Februarie te luister na Johan Naude
aangaande die Koninkrykswerk wat in Laudium gedoen word, en op Sondag 28
Februarie het Morné Ras ons ingelig oor wat tans in die wêreld tov sending /
evangelisasie gebeur.
En dan die Getuienistoerusting wat tydens die Sendingfees plaasgevind het: ons
is baie dankbaar dat 30 van ons lidmate hierdie kursus van ds Fanie Scheepers
aangaande "Deel jou geloof" bygewoon het. Mag die Here vir elkeen wys waar en
hoe Hy hierdie kennis wat hulle opgedoen het, wil gebruik.
Dis ook met groot dank en alle eer aan die Here dat ons kan bekendmaak dat
Geloofsoffer-beloftes tov R93000 gedoen is. Hierdie bedrag stel ons nie in staat
om ons hulp aan ons sendelinge te verhoog nie, maar dit (tesame met
geloofsoffers wat inkom van lidmate wat nie 'n kaartjie ingevul het nie) maak dat
ons vir hierdie jaar steeds ons bestaande sendelinge/sendinggebiede kan bly
ondersteun.
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By Moregloed
omgeegroep is omgee
vir ons belangrik en is
die groep `n
wonderlike tuiste, nie
net vir omgee nie
maar ook vir
geestelike groei. Die
wonderlike gevolge
vandat die groep ontstaan het, is die nuwe vriendekring wat tot
stand gekom het en ek is seker almal in die groep sal saamstem
dat die omgeegroep ons saam as `n geestelike familie verbind. Al
kom ons nie elke week bymekaar nie, weet jy dat jy enige tyd op
iemand in die groep se knoppie kan druk. Ons groep is ook besig
om uit te brei en het reeds `n paar nuwe lede genader wat wil
inskakel by ons. Ons sal regtig `n omgeegroep aanbeveel aan
enige iemand wat nog nie deel is van `n omgeegroep nie. Omgee
is aansteeklik!

- - - - DATUMS VAN BELANG - - - 5 April: Skole open
♦ 15 - 17 April: Gemeente kamp
♦ 24 April: Belydenisaflegging & Youthbash om 18:00
♦ 27 April: Vakansiedag (Vryheidsdag)
♦
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LIDMAAT-BEDIENING

Mynhardt, Christine en
Da-niel du Toit

FEBRUARIE 2016
Baie welkom aan al die nuwe
lidmate.

Willem Rotman

Jeanette en Juan Erlank
Andre en
Mariaan Schoeman

David Lampreeht en Daniél
Deetlefs

Van Gend, Ilse en Ramara Botha en Charel Verster
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