(Kersblad 2000)

Media en reklame beplan vir 2001- Gesinsjaar
Die volgende word vir die ondersteuning van die gesinsjaar beplan:
1. Die voorblad van Die Rietfluit sal maandeliks aan gesinsake afgestaan word. Vir
hierdie doel, word ‘n beroep op alle aksies en bedieninge gedoen wat gesinsake op
die hart dra om inligting oor byeenkomste en aktiwiteite aan Media en Reklame
beskikbaar te stel. Alle inligting moet asseblief voor die 15de van die maand vir
publikasie aan die einde van die betrokke maand by die kerkkantoor ingehandig
word.
2. Kassette en video’s wat oor aspekte van die gesin handel, word aangekoop en sal
aan gemeentelede vir uitleen beskikbaar gestel word
3. Reklame vir gesinsaktiwiteite sal deur die bediening behartig word; vir hierdie doel
word die aankoop van ‘n perpex toevou uitstal bord en gelamineerde plakkate in die
vooruitsig gestel.
4. Die Rietfluit as familiebrief word verder uitgebrei as verkondiger en boodskapdraer
5. Om gemeentelede aan mekaar bekend te stel, sal foto’s van nuwe intrekkers en
nuwe kerkraadslede geneem , gepubliseer word en op die rooi bord verskyn. Die
foto’s sal ook vir aankoop aan die betrokke persone beskikbaar gestel word.
Indien innoverende ideas iewers nog in die gemeente rondsweef, kan hulle met graagte by die
kerkkantoor op hok gekry word.
Met dank
Redaksie

‘n Dankbare getuienis
Elke Sondag word die gemeente bedag gemaak op die lys van siekes en word versoeke
vir gebed op die hart gedruk… en baie keer gaan jy deur die lys, sien jy iemand se
naam wie jy ken en bid vir hom/haar in besonder en die ander in die algemeen. My ma
se naam was een van die algemeen, want sy is nie lid van hierdie gemeente nie –
nogtans het vele haar naam raakgesien en vir Ans Janse van Rensburg gebid; dankie
daarvoor!!
Ek wil graag die gebeure oor veral die afgelope jaar as dankbare getuienis vertel. My
ma is tans 64 jaar oud, maar ly reeds vir die afgelope 13 jaar aan akute rumatoiëde
artritis. Die van u wat die siekte ken, sal weet dat dit ontsettend pynlik, deformatief en
degenerend is. Sy het al vele vervangingsoperasies ondergaan en membraanskrapings
is gedoen. Chroniese medikasie wat veral anti-flammatories van aard is, tas op die
langeduur die maag en lewer aan en kan lei tot orgaanstakings.

Vroeg vanjaar het my ma ernstig siek geraak en ons het gemeen die artritis het weer ‘n
hoogtepunt bereik; of die medikasie het sy tol begin eis. Sy was bedlêend want haar
regter knieskyf het gedegenereer en die been chroniese inflammasie getoon. Toe sy
egter in die hostipaal opgeneem word, toon die patologiese toetse dat sy slegs ‘n 51%
hartfunksie het, daar ‘n niersteen deur die regternier is en haar niere glad nie meer die
toksisiteite kan verwerk nie en haar longfunksie verder afgeneem het – Mamma se pyn
was toe veel meer as die artritis. Ons het toe verstaan hoekom haar ledemate so koud
geword het, sy ontsettend rugpyn gehad het en sy byna nie kon eet a.g.v. chroniese
naarheid. Medici wou membraanskrapings doen en ‘n prostese vervang, maar sy was
‘n 95% narkose risiko. Dit is in hierdie tyd dat Johanna Koen gevra het of die
gemeente dan nie ook vir Mamma kan bid nie – dankie Johanna en dankie aan elke
gemeentelid wat vir haar gebid het, navraag na haar welstand gedoen het en aan ons
gedink het.
Die Here het ingegryp, want my ma se toestand het gestabiliseer, sodanig dat hulle wel
die operasie aan haar hande kon doen – veel meer sy het deur die tere versorging van
my liewe pa sodanig aangesterk dat ook ‘n algehele knievervanging en die hegting van
spiere onder epidurale narkose gedoen kon word. Buiten alles kon sy die dag na die
operasie haar knie buig wat sy in 2jaar nooit kon doen nie! My ma loop, sy kan haar
hande gebruik en haar gesondheid het veel verbeter. Haar dokters het met die laaste
toetse verstom gestaan oor die uitslae want dit is menslik onmoontlik, maar vir God
was dit moontlik! Ons loof die Here want hy is goed!
Celia Booyse
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„n GROETEBOODSKAP
Kersversierings en die geklank van kersmusiek
herinner elkeen deeglik aan die tyd van die jaar - dis
adventtyd in die jaar 2000; „n jaar wat deur vele
gevrees is en deur ander met afwagtig ingewag is.
Die jaar het voortgespoed en met die draai van die
eeu het vele nuwe ervarings nou net herinneringe van
die jaar geword. Die wens is dat die vreugdes en
hartseer van die afgelope jaar trapstene na geluk en
voorspoed in die komende jare sal wees.
Met die soek na mooi kerskaarte val my oog nou die
dag weer op die woorde van Angelus Silesius:
“ En al word Christus „n duisend maal in Bethlehem
gebore en nie in jou nie, dan bly jy verlore” - dit laat
„n mens werklik weer met nuwe oë na hierdie tyd van
die jaar kyk; naamlik dat ons verby die blink van
papier en plastiek sal kyk en sal besef:
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy Sy enigste
Seun gegee het,
sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie
maar die ewige lewe sal hê”
Mag hierdie Kerstyd werklik vir elke lidmaat „n
Christusfees wees en die nuwe jaar besaai word met
geluk, vrede en blydskap.
Rietfluit-redaksie

