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GESINSBEDIENING
FANTASTIESE FAMILIES – OUERSKAP – „N VREUGDE OF „N PYN?
“Dit is nie vandag maklik om „n ouer te wees nie.”
Jy het dit sekerlik al iewers gehoor, nie waar nie? Dalk
het jy al self by geleentheid so gesê.
Toemaar, jy is nie alleen nie. Daar is baie ander wat dieselfde sê.
Niemand het gesê dat ouerskap maklik is nie. Dit is dalk baie makliker om
‘n ouer te word as om ‘n ouer te wees. Baie jongmense misgis hulle
heeltemal met die verantwoordelikheide wat daar saam met daardie
bondeltjie vreugde in die huis inkom. Baie ouers raak vinnig grys wanneer
hulle kinders die tienerjare en jongvolwasse stadium betree.
Kom ons kry ‘n paar feite reg:
Ouerskap is ‘n taak wat so oud is as die mensdom self.
Ouerskap gaan gepaard met ’n geweldige verantwoordelikheid.
Dit is nie vandag enigsins moeiliker of makliker om ‘n ouer te wees as
jare gelede nie.
Ons vorm almal deel van een lang tradisie wat deur die eeue kom.
Elke geslag het maar sy probleme gehad, en daardie probleme verskil nie
soveel van mekaar as wat ‘n mens sou dink nie.
„n Woedende pa vra vir sy tiener seun: Waar was jy? Die seun wat op
heterdaard deur sy pa betrap is toe hy laat die nag in die huis probeer
insluip, antwoord: “Nêrens nie”. “Groei tog op!” raas sy pa met hom. “Hou
op om so op die markplein rond te hang en in die strate rond te loop. Gaan
skool toe. Jy irriteer my dag en nag. Nag en dag mors jy jou tyd om plesier
na te jaag”.
Klink dit enigsins bekend?
Sumeriese Kleitablet.

Dit is ‘n vrye vertaling van ‘n 4,000 jaar oue

‘n Ander geïrriteerde ouer skryf: “Ek sien geen hoop vir die toekoms van ons

volk as hulle van vandag se wispelturige jeug afhanklik is nie, want vir seker is alle
jongmense te roekeloos vir woorde. Toe ek „n kind was, is ons geleer om diskreet te
wees en met respek teenoor ouer persone op te tree, maar die hedendaagse jeug is

uiters wild en onverantwoordelik”. Hierdie opmerking kom van die Griekse
digter Hesiod wat in die 8ste eeu voor Christus geleef het.

Socrates, ‘n bekende filosoof (469-399vC) skryf soos volg oor die jongmense
van sy tyd: “Vandag se jeug is lief vir luukshede. Hulle het swak maniere, hulle

minag gesag, hulle het geen respek vir ouer persone nie en hulle praat nonsens
wanneer hulle behoort te werk. Die jongmense staan nie meer op wanneer ouer
mense in die vertrek inkom nie. Hulle praat hulle ouers teen, praat te veel in ‘n
geselskap, slurp hulle kos, sit hulle voete op die tafel en tiraniseer die ouer
mense”.
Dit klink tog so bekend! As ‘n mens aanhalings soos hierdie lees, lyk dit asof
baie dinge dieselfde gebly het.
Ouerskap het sy eise, maar gelukkig staan u as ouer nie alleen in die stryd
nie. Dit is so belangrik dat die fondament waarop gebou word, VAN DIE
BEGIN AF REG SAL WEES. Daar is baie ander persone wat graag wil help
met raad en daad, liefde en betrokkenheid. As u kind van jongs af leer om
vir Jesus en Sy kerk lief te wees, sal hy ‘n verantwoordelike volwassene
wees. Kom ons behandel ons kinders as mense wat kosbaar is vir
God!
(Bron: http://www.jeugfokus.org.za/gesin002.html)
*************************************************************

Geluk is om te leef volgens God se plan vir
ons lewe!
Hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons
bestem het (Ef 2:10)
Ware vreugde en geluk is om te leef soos Hy dit vir ons bedoel het. Jy kan alleen die
hoogste vervulling beleef wanneer jy leef vir die dinge wat God vir jou in gedagte het!
Een van die dinge wat mense die meeste van die vreugde beroof om volgens God se plan
te leef is gemaksug. Deur net in jou gemaksone te bly kan jy die beste vir jou lewe
misloop. „n Kort verhaaltjie kan ons help om dit beter te verstaan.
Een jaar het ‘n wildegans saam met sy maats noordwaarts
gevlieg. Op hulle lang vlug het hulle op die platteland
neergestryk om ‘n rukkie te rus by ‘n plaasskuur. Daar het hulle
saam met mak ganse sappige mieliepitte in oorvloed opgepik en
was hulle veilig beskerm teen die sterk winde. Die wildeganse het
dit uiters gerieflik gevind. Toe die wildeganse opstyg om hulle tog
voort te sit het een bly sit om die gerief nog ‘n rukkie te geniet. Die
rukkie het langer en langer geword. Die lekker kos en lekker lewe het hom laat
besluit om ‘n dag, ‘n week, ‘n maand en later sommer die hele somer daar oor te bly.

Gedurende die herfs wanneer die trop wilde ganse weer daaroor vlieg het die vreugde en
opwinding hom beetgepak. Met ‘n vreeslike geklap van sy vlerke het hy opgestyg om by sy
vriende aan te sluit op hulle vrye vlug deur die lug. Die lekker lewe van gemak met baie
mielies het hom vet gemaak en kon hy nie hoër as die dak van die skuur kom nie. Toe sak hy
maar weer grond toe en het op die grond geleef soos ‘n mak gans.
Elke jaar wanneer die wilde ganse oorvlieg, het hy sy
‘n rukkie geblink, wanneer hy teruggedink het aan die
die lug kon sweef. Met die gemak van volop
skuur het hy nou ‘n tweederangse bestaan gevoer,
bedoel om te vlieg!

vlerke geklap en sy oë het vir
tyd toe hy ook hoog deur
mieliepitte en die veilige
want hy was eintlik

Hoeveel mense ontaard nie vanweë hulle gemaksones in mak ganse nie ? God roep jou en wil
jou gebruik vir groter dinge wat Hy vir jou in gedagte het! God het groot planne en wil hê
jy moet hoog vlieg en die vreugde ervaar om volgens Sy plan met jou, te dien en doen.
Moenie die hoë hoogtes wat God vir jou in gedagte het misloop nie!

Bly jy sit of gaan jy jou vlerke oopspan en opstyg soos God wil
hê? Kom vlieg saam!
ds Leon van Heerden
**********************************************************************************

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
‘n Groot dankie aan alle Gemeentelede wat so getrou meewerk om Diens van
Barmhartigheid se wiele aan die rol te hou.
Dit was so verblydend om van Afke Hepkema te verneem dat die vroue in die
werksklas die material wat uit die Gemeente ontvang is, in mooi klere omgetower
het. Die vroue het die klere onder behoeftiges in hulle eie Gemeentes versprei.
Die Begrafnisbediening lewer so op hulle stil manier ‘n diens van onskatbare waarde. Ook
elkeen van u wat ‘n oproep maak, ‘n besoek gaan aflê, blomme neem of help om etes te voorsien
aan ‘n gesin wat ‘n geliefde aan die dood afgestaan het, weet dit word opreg waardeer.
Siekebesoek: belangstellendes wat wil help met siekebesoek in die wyke
moet asb. vir Pierre Malan (331 3119) skakel; opleiding sal verskaf
word. Almal is welkom on in te skakel; onthou dat mans en dames
afsonderlike besoeke ontvang.
Marie Louw van Huis 4 was baie siek en het selfs ‘n draai in die hospitaal gemaak, maar is nou
weer vol aan die gang! Ons is almal baie bly en dankbaar vir haar herstel!

AKSIEPLUS: EEN DEKADE JONK
Die eerste Gemeente in Jerusalem was gekenmerk deur
saamdoen. Hulle het gereeld saamgekom om te aanbid, om oor
die Woord en die Evangelie onderrig te word, saam te eet en te kuier. Onderlinge liefde
was die handtekening van die Gemeente.
So is Aksie Plus 10 jaar gelede as Aksie 40+ gestig, met die uitsluitlike doel om veral vir
die Gemeentelede van die ouderdomsgroep 40 – 65 jaar en hulle gesinne ‘n
bedizeningstuiste te skep. In 1998 is besluit om weg te doen met die ouderdomslimiete
van Aksie 40+ en is die aksie herdoop na Aksie Plus.
As teruggekyk word na die afgelope 10 jaar, kan ons net die Here loof vir al die seën
wat die Aksie ontvang het; vir dít wat ons saam kon doen en geniet.
Daar is letterlik vir elke sin en smaak voorsien. Vir die liefhebber van die kulturele en
nauurlik elkeen wat meer te wete wou kom, het die besoeke aan die Polisie Museum,
die Sterkfonteingrotte, die Coert Steynberg Museum, die Engelburghuis, die
Smutshuise, die Voortrekkermonument, die Willem Prinsloo Museum, die Teaterhuisie
en die Pierneefteater baie beteken.
Ons het saam voetgeslaan by die Rustenburg Natuurreservaat, Little Eden,
Hennopsrivier (waar ons kabelkarretjie
oor
die
rivier
gery
het),
Enzemvello Natuurreservaat (wie sal
ooit die uitsig oor die kloof waar die
Elandsrivier en die Grootspruit
inmekaar
vloei
vergeet),
Suikerbosrand
Natuurreservaat,
Hartbeeshoek,
Groenkloof,
die
Tswaingmeteorietkrater by Soutpat,
Pelindaba,
Wonderboom
Natuurreservaat, die Wawielroete
by Hartbeespoort-dam en by
Faerie Glen of sommer net oor die
berg gestap na die Kolonnade
om koeldrank te gaan drink.
Ons het ander interessante plekke besoek soos die kaasfabriek anderkant Harties, die
Pretoria Botaniese Tuin, die Witwatersrandse Botaniese Tuin in Roodepoort, die
Planetarium in Johannesburg, die Boediste tempel by Bronkhorstspruit, die Rietvleidam
Natuurreservaat en die dieretuine te Pretoria (nagbesoek) en Johannesburg.
Ons het ook sommer net ander lekker dinge saamgedoen soos minigolf en kegelbal te
speel, ons het boeresport gehou, sterre gekyk, huweliksherdenking in die park gaan
hou, braaivleis gehou, pannekoekaand gehou, sop en sjerrie-aand gehou, kersetes
saam geniet, kerse gaan kyk, inry toe gegaan, motor skattejag gehou, piekniek gehou
by kerslig by Magnoliadal en mini-hamburgers gemaak en saamgeniet.
Die hoogtepunt van die aktiwiteite van die Aksie is waarskynlik ons jaarlikse kamp wat
ons gewoonlik in Augustus hou. Hier breek ons vir ‘n naweek weg van die normale
roetine en geniet ons die saamwees en kuier op grootskaal. Onder leiding van ds. Leon
van Heerden, onder wie se Voorsitterskap die Aksie funksioneer, bespreek ons temas
wat aktueel betrekking het op en relefant is vir die groep soos, onder andere: kragpunte
om beter te ‘cope’; die doel van God se liefde met ons; God se droom vir jou; hoe God
te werk gaan om ons meer soos Jesus te maak; en die kenmerke van ‘n Christus-

karakter. Verder hou ons saam konsert, gaan stap ons, braai ons saam, maak ons
saam kos, eet ons saam, kuier ons en vind die jaarlikse giffiekampioenskap plaas.
Aksie Plus beplan om vanjaar nog ‘n glasfabriek te besoek waar glasblasers
ornamente en ander voorwerpe maak, te gaan kamp, kegelbal te speel, Bloemendal te
besoek en om die tienjarige bestaan van die Aksie te vier en die jaar se aktiwiteite af te
sluit op ‘n hoogtepunt met ‘n bootvaart en ete op die Vaalrivier. …. ‘n hele mond vol
nè!!
Saam loof Aksie Plus die Here omdat Hy
vir ons goed is en goed is sonder end!

DEEL GOD SE LIEFDE EN GENADE MET MOSLEMS
Die ontstaan van Islam

`n Man genaamd Muhammad is die stigter van Islam. Hy is gedurende die jaar 570 n C gebore. Sy vader is dood voor sy
geboorte en sy moeder, toe hy ses jaar oud was. Hy is deur sy oupa grootgemaak en na die se dood deur sy oom, Abu Talib.
Daar is bewyse dat hy in sy jong dae aanvalle gekry het.
Sy belangstelling was in handel wat hom op die handelsroete tussen Yemen in die suide en Damaskus in die noorde geneem het.
Hierdie handelsroete het rykdom en welvaart aan mense gebring. Hy was in beheer van `n ryk weduwee, Khdijah, se karavane.
met wie hy later getroud is. Muhammad was woonagtig in Mecca en as gevolg van oorloë, waaraan hy deelgeneem het, het hy
na Medina toe verhuis.
Hy het geblyk dat hy geïntereseerd was in `n geloof omdat hy hom met tye in grotte afgesonder het om te mediteer. Hy het
gevas en drome gedroom en was oortuig dat daar net een ware God was. Met sy handelsreise het hy met Christene, Jode en
ook Monnike, van daardie tyd se Katolike kerk, kontak gehad. Van hierdie persone het hy verskillende geloofsoortuigings geleer.
Ook was hy `n afstammeling van Abraham en Ismael. Net soos die Jode `n volk was met hulle geloof wou hy ook `n volk stig
met `n geloof en dit is waar Islam sy ontstaan gekry het. Afgelei van Ismael.
Daar was twee gode wat die mense van daardie tyd aanbid het naamlik, die songod en die maangod. In die noorde van Arabia
het hulle die god Allah genoem. Mecca was die belangrikse stad vir die Arabiere omdat die swart kubieke steen (Kaaba) daar
was en dit as `n plek van aanbidding gedien het. Muhammad kon nie rus totdat Mecca weer verower is en hulle weer daar kon
gaan bid nie. Dit is vandag nog die plek van aanbidding. (Hajj)

(Volgende keer: Die Ontstaan van die Qur`an)

OMGEEBEDIENING
In baie gemeentelede se gemoed is daar steeds twyfel oor wat omgeegroepe of
selgroepe werklik behels. In ‘n paar kort artikels wil die Omgeebediening ‘n bietjie meer
duidelikheid hieroor verskaf. Selgroepe word saamgestel en georganiseer om lidmate
te help om geestelik te groei deur mekaar met hulle gawes op te bou. Selgroepe help
lidmate om diensbaar te wees vir ander. Die toets of ‘n selgroep waarlik suksesvol
funksioneer, is of die groep daarin slaag om God te verheerlik, lede te leer omgee vir
mekaar en na die wêreld uit te reik. Ons kan dus sê dat ‘n selgroep ‘n klompie
gelowiges is wat as deel van die liggaam van Christus weekliks saamkom om in God se
teenwoordigheid en mekaar se liefde saam te verkeer. Tydens samekomste bid hulle
vir mekaar en leer en bemoedig mekaar uit die Woord van God. Met die gawes van die
Heilige Gees bou hulle mekaar se geestelike lewe op. Groepe kan ook uitstappies en
sosiale geleenthede reël, lief en leed met mekaar deel, mekaar se laste dra en omsien na
mekaar se geestelike en materiële behoeftes. Hulle sê nie net dat hulle mekaar liefhet
nie, maar lewe dit in die praktyk uit.
Die Omgeebediening wil graag selgroepe in die gemeente aanmoedig en bemark en gaan
maandeliks ‘n bestaande selgroep aan die gemeente bekend stel. Die Andreas selgroep
bestaan reeds die afgelope vier jaar en betrek tans ses gesinne. Die selgroep poog
werklik om, gedring deur die liefde van Christus, vir mekaar en ander om te gee en
kom elke Sondag om 18h00 bymekaar. Soos dit op die foto blyk, is daar heelwat klein
kinders ook in die selgroep en is die selgroep so gelukkig om iemand te hê wat spesiaal
na die kinders omsien tydens hul byeenkomste.
Enige persoon wat belang stel om betrokke te raak of in te skakel by selgroepe, kan
meer inliging bekom van ds Leon van Heerden of ds Leon Tait.
(Bron: Dirkie van der Spuy Herlewing deur Omgeegroepe. 1998. Struik Christelike Boeke)

CrisisOnCall
Al ooit gedink hieraan:
 Wie sal my gesin bystaan midde in ‘n krisis?
 Wie sal namens my praat wanneer ek nie self kan nie?
 Watter nommer skakel ek wanneer ek ‘n krisis beleef?
Die oplossing van hierdie probleem is dus om ‘n eenstopdiens te hê (soos die 911 oorsee). CrisisOnCall het ‘n tolvrye nommer
waar belangrike persoonlike inligting ten opsigte van alle gesinslede gedra word. 87% van oproepe word binne 10 sekondes
beantwoord. Verskeie dienste word ge-aktiveer in die geval van ‘n noodsituasie. Die krisis word dan namens die betrokkenes
holisties hanteer.
Skakel 012 335 3776 of 083 302 7576 en praat met Marius.

Let wel: Vir elke persoon wat aansluit ontvang die Moot Krisis-Kontak (hulpaksie van Brood vir Nood) R10 per maand. Ondersteun
hierdie saak asb.!

SONDAG, 25 JULIE 2004– OGGENDDIENS
Spesiale erediens vir ouers (van kinders en jongmense – veral dié in ons
kategese).
Alle ouers word gevra om spesiale moeite te doen om hierdie diens vir ouers (as
deel van die Fantastiese Familiejaar) by te woon.

KERMIS
Onthou u verlede jaar se lekker harde saamwerk, saamkuier, saambeplan? Dit is weer
sulke tyd! Op Saterdag 4 September (soos op kerkkalender aangedui) hou ons weer
krieketkermis op Toutrekpark.
Hou solank die dag oop. En besluit solank by watter tafel u gaan help (nagereg /
pannekoek / koektafel / teetuin / wors en vienna broodjies / slap chips / koeldrank en
lekkers / jaffels / hamburgers). (Einde Julie sal u Dienswerker met‘n lys by u omkom vir
u skenking/bydrae ten opsigte van die kermis.) Almal wat hul eie stalletjie met hul eie
produkte (nie kos nie) by die kermis wil hê, kan ds. Tait skakel (331 2076) … onthou
“first come, first serve”.

FEESJAAR – 50 JAAR VAN GENADE

FEESVIERING
Baie dankie vir elkeen wat met tyd en moeite op watter wyse ookal
bygedra het om die Feestyd suksesvol te laat verloop. Baie dank gaan
veral aan Erediens-, Gemeente- en Fondsebediening se lede.
Bowenal dank ons die Here vir die pragtige bedrag wat u as Feesoffer (uit
dankbaarheid vir 50 jaar) geskenk het. Indien u nog nie‟n kans gehad het om by te
dra nie, is u steeds welkom om u feesoffer te bring. U kan „n koevert by die deure
neem of enige ander koevert gemerk “Feesoffer” gebruik.

GEMEENTEBEDIENING
Het u geweet?
-

Meer as 12% van Suid-Afrika se totale bevolking is reeds MIV-positief; dit sluit in 5%
van kinders tussen 2 en 18.

-

Meer as 6% (amper 300 000) blankes is reeds MIV-positief – “ons mense”.

-

„n Organisasie wat in blanke skole onder die jeug werk, het onlangs die netwerk
begin navors van wie met wie seksuele omgang gehad het op skool. Die resultate was
ontstellend! Uit so „n netwerk by twee bekende skole in die suide van Pretoria is 16
seuns aangemoedig om hulle te laat toets – almal was MIV-positief. Die toetse is nie
voortgesit nie. Dis “óns kinders”!

-

Uit navraag tydens „n intensiewe lewensverrykingskursus by „n gemeente in Pretoria,
is gevind dat ongeveer 60% van die kinders op die kursus reeds op hoërskool
seksueel aktief was, en dat verskeie aan seksuele molestering en misbruik
onderworpe was. Dit is uit „n groep uitsoek gelowige kinders!

-

RGN navorsing wys dat “goeie volwasse kerklidmate” baie meer dikwels as wat
openbaar bekend is, aan buitehuwelikse seksuele aktiwiteit deelneem.

-

Tshwane gaan binne die volgende 6 jaar ongeveer 150 000 mense begrawe vanweë
vigs alleen (die voor vigs-epidemie syfer was ongeveer 3 500 sterftes van ALLE
oorsake per jaar, 21 000 in 6 jaar). Blanke NG-lidmate gaan oor 6 – 10 jaar „n
beduidende deel van hierdie skrikwekkende syfer begin uitmaak.

-

Tshwane (waar dit nog relatief goed gaan) alleen het tans reeds na raming ongeveer
40 000 weeskinders (ongeveer 20 000 vanweë vigs). Dit gaan binne 6 jaar tot
minstens 80 000 styg, van wie ongeveer 60 000 vanweë vigs.

-

Bestaande begraafplase landswyd sal na raming teen 2009 vol wees (Beeld, 19 Mei
2004).

-

In 2002 het slegs 33% van „n steekproef van predikante in Pretoria gesê dat hulle
bewus is van iemand met MIV-vigs – die meeste was net van een persoon bewus.
Die res van die dominees het van geen persoon met MIV-vigs geweet nie. Die
epidemie is reeds akuut, maar is steeds vir die kerkleiding onsigbaar – miskien ook
„n rede waarom daar nog min energie en bronne hiervoor beskikbaar is.

-

Die anti-retrovirale middel (ARM) is slegs „n kwasi-oplossing, en eintlik „n valstrik.
Dit maak baie mense weer gerus. Feit is: ASRM hou die MI-virus in bedwang, maar
lei nogtans tot „n verlies aan lewenskwaliteit; is duur, en kan uiteindelik alleenlik aan
„n uiters klein deel van die vigs-bevolking verskaf word.

Wees bewus, ingelig en behoedsaam!!

