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ONS GEE OM DEUR BARMHARTIGHEID
Woord van Barmhartigheid vir die maand
Die verhaal word vertel van „n vroutjie wat in „n droom die boodskap ontvang het dat die Here
Jesus die volgende dag vir haar by haar huis sou kom besoek.
Sy het vroeg die volgende oggend opgestaan en met groot opgewondenheid haar huis skoon
gemaak en voorbereidings getref vir die Belangrike Besoeker. Drie keer die oggend was daar ‟n
klop aan haar voordeur: „n bedelaar wat baie honger was; „n persoon wat pas uit die tronk wat
vra vir klere, en mense in nood na „n ongeluk laer af in die straat.
Haar antwoord telkens? Sy verwag „n kuiergas en wil nie gesteur word nie. Nodeloos om te sê
Jesus het dié dag nie opgedaag nie. Daardie nag het sy Hom in „n verdere droom verwyt vir Sy
afwesigheid. Sy antwoord? “Ek was vandag al drie keer by jou voordeur en elke keer het hy My
weggewys!”
“Sover julle dit aan die GERINGSTES nie gedoen het nie …… het jule dit aan My nie gedoen nie.”
(Matt 25)
Dit is al die 3de maand van ons BARMHARTIGHEIDSJAAR. Sommer net „n gedagte:
Doen goed aan dié wat min het
Besoek „n bejaarde wat naby u woon
Soek iemand op wat eensaam is
Laat weet ons van mense in u omgewing wat werklik nood het
….. en ontvang só op „n besondere wyse Christus in u lewe. Dit maak die lewe sinvol!

GESINSBEDIENING
Vraag: Ek en my vrou is akuut bewus van hoe moeilik dit is om goeie ouers te wees en soms
voel ons ontoereikend om hierdie taak aan te pak. Hoe weet „n ma en pa wat elke dag vir sy of
haar kind die beste is?
Antwoord: Die mees toegewyde ouers gaan deur tye wanneer hulle bang is dat hulle nie reg
reageer op hulle kinders nie. Hulle wonder of hulle oorreageer of te min reageer, of hulle te
streng of te toegeeflik is. Hulle vermoed dat hulle groot foute maak wat later by hulle sal kom
spook. Gelukkig hoef ouers nie alles reg te doen nie. Ons almal maak duisende foute – en „n
paar grotes ook- wat ons wens ons kan regmaak. Maar op een of ander manier gaan kinders
maar net saam met hierdie flaters en kom heel in orde anderkant uit.
Kom ek gee aan julle dít wat ek beskou as die sleutel tot goeie ouerskap. Dit is om te leer om na
dinge te kyk deur die oë van julle kinders, om te sien wat hulle sien en te voel wat hulle voel.
Wanneer „n mens „n kind se gedagtes ken, word jou reaksie duidelik. Byvoorbeeld, wanneer „n
kind alleen is, het hy jou geselskap nodig. Wanneer haar gedrag uittartend is, het sy jou nodig
om haar te help om haar impulse te beheer. Wanneer hy bang is, het hy die sekuriteit van jou
arms om hom nodig. Wanneer sy gelukkig is, het sy nodig om haar lag en vreugde te deel met
die mense vir wie sy lief is. Om gesonde kinders groot te maak is dus nie soveel „n wetenskap
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nie as wat dit „n hoogs ontwikkelde kuns is. En die meeste van ons het die natuurlike intuítiewe
vermoëns om dit aan te leer.
Maak tyd om goed te kyk na die kinders wat leef in julle huis. As julle goed luister na wat hulle
sê en mooi kyk na wat hulle doen, sal die emosies agter daardie optrede gou vir julle duidelik
word. Dan sal julle reaksie op wat julle sien julle lei om ouers met selfvertroue te wees.
- Dr. James Dobson

NUWE INTREKKERBEDIENING
Ons het so pas by ons huidige adres ingetrek. Die eerste indruk wat ek van my
nuwe gemeente kry is Sondagoggend by die deur van die kerk.
Met „n
vriendelike groet en handdruk, word „n afkondigingsblaadjie in my hand gesit.
Ek stap die kerk binne, kry „n sitplekkie en begin lees: “Gemeente Visie … hierdie
mense hier rondom jou (gedring deur die liefde van Christus) gee om vir mekaar
en vir ander”. Nog „n ding vang my oog: “Nuwe Intrekkers, hartlik welkom!
By die hoofdeure is daar kaartjies beskikbaar wat u kan invul … U sal spoedig
besoek word”
Na afloop van die diens vul ek die kaartjie in en plaas dit in die betrokke kassie. Dis Maandag.
Die telefoon lui: Die persoon aan die anderkant vra om my en my gesin te kom besoek op grond
van die kaartjie wat gisteraand in die houtkassie was. Ons maak „n afspraak waartydens ek en
my gesin van harte verwelkom word. Ons sien „n kaart van ons nuwe gemeente, sy grense,
ligging van skole, winkelsentrums, hospitale, die polisiestasie, ensovoorts. Ons sien waar die drie
pastorieë geleë is en waar die Dominee woon wat gister gepreek het. Dat die gemeente in twee
predikantswyke verdeel is en van watter een van die twee Dominees Leon ons „n besoek kan
verwag. Ons hoor wat ons wyksnommer hier is en wie ons Ouderling en Diaken is. Sou ek „n
bejaarde bo 65 jaar oud wees, verneem ek dat Ds. Ernst Rischmüller hom oor my sal ontferm en
my kinders hoor van die werk van Louis Pienaar en al die opwindende dinge vir die Jeug.
Ons ontvang die Jaarprogram van die gemeente en „n Bybelse boekmerkie met die verskillende
Bedieninge en belangrike telefoonnommers daarop. Vorms vir die aanvra en oorplasing van ons
lidmaatsertifikate vanaf ons vorige gemeente, word by ons gelaat om te voltooi en eerskomende
Sondag weer in die kassie by die hoofdeur te plaas.
Ons buig dankbaar saam ons knieë voor die Here wat gewil het dat ons juis op hierdie tydstip in
hierdie Gemeente moet wees. Ons bid vir „n geestelike tuiste hier en dat Hy ons spoedig sal wys
by watter gedeelte van sy liggaam ek en my huis onsself vir diens beskikbaar moet stel.
Nou sien ons uit na die Oriënteringsgeleentheid wat voorlê waar ons almal van wie ons nou
gehoor het, persoonlik sal ontmoet en ook al die ander nuwe intrekkers wat net soos ons, baie
vreemd en onseker hier aangekom het.
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DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Alimentasie

Een van die onderafdelings van Diens van Barmhartigheid is alimentasie wat deur die
Verklarende Woordeboek omskryf word as voeding en lewensonderhoud. Dit is „n baie goeie en
op die man af verklaring en „n al moeiliker wordende taak wat na die beste van sy vermoë deur
die kerk behartig word.
Werkloosheid, afdankings en talle aanverwante aangeleenthede veroorsaak dat al hoe meer
mense by die kerk aanklop vir hulp. Soms is dit kos, soms vervoer om iemand by „n
werksonderhoud te kry, ander kere moet ingegryp word om te verhoed dat mense hulle verblyf
verloor, wat nog groter probleme vir die kerk sal meebring.
In alle gevalle word behoorlike ondersoek ingestel na die behoefte en dienooreenkomstig volgens
die kerk se vermoë gehelp. Sommige persone betaal wat hulle ontvang het met dankbaarheid
aan die kerk terug as hulle weer in die vermoë is. Vir ander is dit nooit moontlik nie, en moet
ons as kerk en gemeente dankbaar wees dat ons hulle kan help en só die Bybelse opdrag uitvoer. Daarom word alle bydraes verwelkom. Dit kan direk by die kerkkantoor inbetaal word of
by die diaken. In albei gevalle moet dit asseblief duidelik gemeld word dat dit vir alimentasie is.

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Siekesorg

Dié van u wat u al in Moot Algemene Hospitaal bevind het sal weet hoe welkom die besoeke van
Sieksorg se drie lede op „n Woensdag is. Elke Woensdag besoek Kitty Malan, Afke Hepkema en
Piet Barnard lidmate van ons gemeente, sowel as ander N.G. lidmate. Daar is „n behoefte om dit
uit te brei na almal in die hospitaal. Met die tyd ontwikkel daar „n fyn waarneming van wanneer
om iemand te nader en wanneer om verby te hou. In die oorgrote meerderheid van die gevalle
word die besoeke meer as verwelkom. In sommige gevalle sal mense van ander kerke en
gelowe hulle nader “kyk” of selfs roep, so is al menige groot behoefte aan „n geestelike gesprek
waargeneem.
Weens „n groot te kort aan Siekesorghelpers is besoeke in die wyke tans nie op standaard nie.
As u meer hiervan wil weet of betrokke wil raak, is u welkom om die Siekesorg koördineerder,
ouderling Pierre Malan (331 3119) of ds. Leon van Heerden (331 3023) te kontak. Sondag, 18
Mei 2003 sal een van Hospivisie se predikante by die oggenddiens optree en sal ons meer te
wete kom van die N.G. Kerk se hospitale-betrokkenheid.

SENDINGBEDIENING
Koerde

Met Pieter van Nieuwenhuizen se besoek aan Duitsland, gedurende April 2002, was Suid-Afrika
gevra om te help met die voorsiening van literatuur vir die Koerde wat in Europa in
vlugtelingskampe is. Ons het tot die besef gekom dat die Koerde nie net in Turkye, Armenië,
Iran, Irak en Sirië wat die tuislande van die Koerde is nie, maar nie kennis gedra van die
vlugtelingskampe wat oral bestaan nie. Hierin is daar groot nood. Die werkers wat in die
verskillende lande werk en ook belangstel in die Koerde, net soos ons, word nou oorval met
hierdie inwoners, daarom die uitroep om hulp. Met die nodige navorsing wat gedoen is dra ons
meer kennis van die mense en kan ons help.
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Dana het onmiddellik sy fokus verskuif van sy eie moedertaal na dié van die dialekte wat mees
algemeen gebruik word. Bybelverhale, voorligting en opleidingsmateriaal is op CD‟s vasgelê en
na Europa en Amerika gestuur. Hulle dupliseer dit en versprei waar dit benodig word. „n Begin
is gemaak met inkleurboeke vir kinders. Die druk van hierdie boeke kan deels in Suid-Afrika
gedoen word, ander moet spesifiek in die betrokke land waar dit versprei word, gedruk word.
Dit is moeilik om dit daar en geregistreer te kry, nie eers gepraat van die koste nie.
Nou kom die versoek. Ons benodig literatuur vir kinders, help! Weens die toestande van die
Koerde is daar baie weeskinders en ook die kinders in die vlugtelingskampe. Dié in Europa is
maklik te bereik maar nie Iran en Irak nie, die grense is toe. Die werkers is ontrek en wag nou
vir die dag om terug te gaan, intussen moet hierdie literatuur gereed gemaak word. Hiervoor het
ons borge nodig. Weet u van iemand wat moontlik belang sal stel? Skakel vir Pieter van
Nieuwenhuizen (083 255 0414). Volgens beraming word R5 000 benodig vir die druk van 1 000
boeke.
Gebedsversoeke:
Bid dat die nodige fondse vir die druk van die inkleurboeke voorsien sal word.
Bid dat die Turke nie vir die Koerde in Noord-Irak aanval nie.
Bid vir die ondergrondse kerke wat reeds in Irak gevestig is dat die gelowiges versterk sal
word en dat hulle sterk sal staan.
Bid vir Dana se familie, wat in die middel van die stryd woon, se veiligheid.
Bid vir die werkers wat onttrek en elders saamgetrek is, dat hulle van die geleentheid gebruik
sal maak om te rus en versterk te word.

Sondagaand

JEUG

Jeugbyeenkoms : 19:30 – 20:30
04/05; 11/05; 18/05; 25/05

Maandagaand

Ring Naskoolse Jeugaksie : 19:00 – 21:00 (N.G. Rietfontein-Suid)
05/05

Dinsdagaand

ECHO-Jeuglofprysing : 18:30 – 20:00 (N.G. Villieria)
06/05; 13/05; 20/05; 27/05

Woensdag

Riekies (alle laerskool kinders) : 15:00 – 15:45
07/05; 14/05; 21/05; 28/05

Donderdag

Bybelbende (vir graad 6 + 7) : 16:30 – 17:30
08/00; 15/05; 22/05; 29/05
BKJA (alle jong belydende lidmate) : 19:00 – 21:00
08/05; 15/05; 22/05; 29/05 – woon ringsnagmaal by

Vrydagaand

Koffiekroeg (alle tieners en jongmense) : 19:00 – 12:00
09/05 / 23/05

Kampe

JEUG LEIERSKAMPSONTWIKKELING – Jongmense word op die kamp toegerus om as
jeugleiers by hulle kerke op te tree : 09 – 11 Mei 2003
RINGSNASKOOLSE JEUGKAMP – vir alle jongmense wat reeds uit die skool is, studente en
wekendes : 30 Mei – 1 Junie 2003

5

Die volgende besprekingspunte het almal bygedra om ‘n praglegkaart en ge-oliede ratte in die huwelik te vorm:
o Die kleinste vorm van die kerk
o Jy kan geluk vind as jy op die regte plek soek
o Koerslose verhoudings kelder ons kanse op geluk
o By die wortel van die probleem
o Een verjaag ‘n duisend, twee verjaag tienduisend
Dr. Floris Knouwds het beklemtoon dat die huwelik as kleinste vorm van die kerk die praktiese beginsel van Ef. 4:
29,31 en 32 in die simboliek van “ou klere uittrek en nuwe klere aantrek” moet uitleef. Dit wil sê dat jy moet bely en
breek met die negatiewe elemente in jou huwelik en die keuse moet maak vir motiveringswoorde en woorde wat bou.
Dit is duidelik uit die skeppingsverhaal dat die mens „n maat nodig het om waarlik menslike essensie te ervaar. Al is
dit dan met die man se denke, beplanning en werk en die vrou se fyn aanvoeling van medemenslikheid; kan die fyn
legkaart van ware huweliksgeluk in vervulling gebring word.
Hoe kan „n mens dan werk om „n huwelik te bou soos wat God dit wil? Spreuke 4: 20-22 asook 25 en 26 stel
duidelike riglyne:
♥ bepaal jou doelwit / einddoel vir jou huwelik;
♥ baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree
♥ hou jou oog op die pad vorentoe
d.w.s. as jy seker is waarheen jy met jou verhouding oppad is, sal jy verseker weet watter stap om volgende te neem.
Hoe hanteer jy konflik in jou huwelik?
Ontleed die probleem wat konflik veroorsaak, want binne die analise van die probleem lê die oplossing opgesluit!!
Ware woorde – so kom by die wortel van die probleem uit (Fil 2:3):
♥ erken die verskille
♥ erken mekaar se belange
♥ maak „n keuse wat die einde van die konflik moet wees – en kies positief!!
♥ werk aan „n gesamentlike wen - d.w.s. om nader aan mekaar te eindig as ooit tevore)
Volgens Prediker 4: 9-12 verklank vir ons hoe sinergie in die huwelik bewerkstellig kan word en Amos 3:3 verduidelik
hoe twee mense kan saamloop. Hoe kan ons dan op mekaar ingestel wees, sinchroniseer; saam ervaar en saamloop?
♥ Besluit hoe sake hanteer kan word (ook die konflik!)
♥ Onderhandel deur gesprekvoering
♥ Bevestig die “commitment”
♥ Vermaan mekaar, maar behou die keuse om jou maat te ondersteun in optrede

En wat kan die uitkoms wees? ‘n Gesinchroniseerde, geratte saamwees wat ‘n prag legkaart soos God dit
wil, van ons huweliksverhouding verbeeld!!

