OORDENKING: LEEF JOU LEWE IN HOOFLETTERS
deur Stephan Joubert (E-Kerk)

Die bekende Martin Luther King Jnr. het op 'n keer gesê dat as jy 'n straatveër is, dan moet jy dit doen met dieselfde toewyding as waarmee Michaelangelo sy beeldhouwerke uitgekap het, of waarmee Mozart sy geniale
musiek gekomponeer het. Dit is wat Paulus bedoel as hy in Kolossense 3
skryf dat ons tot eer van God moet leef in alles wat ons doen en sê. Anders
gestel, die Heer se Naam moet in HOOFLETTERS pryk bo-oor elke
woord oor ons lippe en elke daad wat ons verrig. Soos 'n flitsende advertensiebord moet ons lewens die Here se mooiheid en grootheid weerkaats.
Hoe leef ons, ons lewe in die regte HOOFLETTERS? Wel, jy nooi die
Here nederig elke dag uit om die Eregas in jou lewe te wees. Sorg dat
Hy die Eregas is by elke gesprek wat jy voer. Dan sal jou woorde keurig,
stylvol en opbouend wees. Sorg dat die Here die Getuie van elke taak is
wat jy verrig. Dan sal jy jou werk vir Hom doen en nie in die eerste plek vir
jou baas of maatskappy nie. Dan sal jy dit met trots, deeglikheid en toewyding doen.
Sorg dat die Here die Eregas is in jou huwelik en jou vriendskappe.
Sien Hom as Eregas wanneer jy bestuur, oefen, slaap, ontspan en
leef. Wat jy ook al doen, doen dit doelbewus om God se hart bly te
maak. Jy moet Hom uitbundig, voelbaar en sigbaar liefhê. Dan is jou
lewe 'n voltydse crescendo oor die Here se aangrypende goedheid in
Christus.

Christus alles in ons lewe
Voor 1543 het mense gedink die heelal draai om ons (die aarde). Mense het die lug ingewys en
gedink die aarde (ons) is die vaste middelpunt van alles. Toe kom Nicolaus Copernicus en verklaar dat die son die middelpunt van die sonnestelsel is. Hy en ander wat soos hy dink is in die
tronk gegooi en uit die kerk geskop, want hoe kan hulle die aarde (ons) uit die middelpunt van
alles wil haal.
Wat Copernicus vir die aarde gedoen het, het die Here vir ons kom doen toe Hy na Sy Seun wys
en sê: Hy is die middelpunt van alles! Alle dinge is deur Hom en vir Hom geskep..en alles trek in
Hom saam (Kolossense 1:16b). Die middelpunt waar alles om draai is nie ek of jy of enige iemand of iets anders nie, net Christus! Die Here bestaan nie om ‘n ophef van ons te maak en ons
tevrede te hou nie. Ons bestaan om ‘n ophef van Hom te maak en Hom tevrede te stel. Dit gaan
alles oor Hom!
Ons kan baie by die maan leer. Hy genereer self geen lig nie en is maar ’n donker rotsbal. Maar
wanneer dit in die regte posisie is straal of weerkaats dit helder lig! Hy is tevrede om die son se
lig te weerkaats. Ons het die keuse om soos die maan te maak en weerkaatsers van die Seun te
wees.
Om dit reg te kry, moet ons hele lewe verander en sterf aan ons selfgesentreerdheid van mý
geluk, mý opinie, mý wil, mý ambisie, mý voordeel, mý ...mý. Alles gaan oor mý.

Gebed
Heer wees genadig
Heer wees naby
Laat U lig orals lig maak
Laat U wysheid ons wysheid wees
In Jesus se Naam.
Amen

Waar mense se lewe om hulself draai kom chaos en konflik. Dit werk nie en dit bring geen geluk
nie. Die Christus-gesentreerde lewe werk en bring ware vreugde. Bo-alles eer dit Hom wat sê:
Ek is die Alfa en Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde! Laat Hom die A-Z van
jou lewe wees in 2011.
Ons jaartema is: Christus alles in almal! Dit is my gebed dat ons almal hierdie jaar so sal groei
dat Christus alles in ons lewe sal word. Dit is ware sukses en ware geluk!

Kom ons eer die Here deurdat Sy Naam in HOOFLETTERS pryk booor elke woord oor ons lippe en elke daad wat ons verrig
Ds Leon Tait
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Wil jy nie in 2011 hierdie moeitewerd-doel najaag nie?
Ds Leon van Heerden

I N HI E R DI E UI T G A WE :
Taakspan vir Seniors
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Taakspan vir Vroue
Leef jou lewe in HOOFLETTERS
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!! ONTHOU DATUMS !!
♦

6 Feb:
♦ 11 Feb:
♦ 13 Feb:
♦ 27 Feb:

Gemeente-tee
Gemeente konsert
Doop
Onderneming: Dankoffer, Barmhartigheid &
Geloofsofferbelofte: Sending
BOOMSLOPING en snoei van bome & struike. Kontak Ernst
by 083 656 4992
TUISSORGDIENSTE: Verswakte bejaardes wat tuis versorg word of enige persoon wat na operasie hulp nodig het.
Bereid om bedwas en hare te was teen billike tariewe.
Kontak Blanche 072 7111 554

Indien u enige items of dienste het om gratis aan te bied, kan u dit GRATIS in hierdie
blaadjie adverteer! Skakel 072 111 3100

TAAKSPAN VIR OMGEEGROEPE
Ons het al die eerste treë begin gee in 2011. Sekerlik met gemengde gevoelens. Party
het miskien alreeds ‘n voorsmakie gehad van hartseer, verlies, vrees of onsekerheid.
Die lysie kan beslis langer.
Natuurlik is daar ook ons lysie van beplanning vir die verandering van beroep, huisverbeterings, die volgende wegbreek naweek, ens.
Maar kom ons stop die lorrie sommer net hierso. Wat daarvan dat ons dinge hierdie
jaar ’n bietjie anders doen.
Miskien kan ons die eersgenoemde lysies net ’n bietjie aanpas. Met ’n splinternuwe
2011 lysie begin waarvan die prioriteite anders lyk.
Ons hoofprioriteit natuurlik ons Koning en Verlosser – Jesus Christus. Met ander
woorde – dit maak nie regtig saak wat op ons lysie verskyn nie, solank Hy die
hoofgedagte agter die plannetjies is. Die ereplek in ons lewens geniet vir 2011!
Skrap byvoorbeeld die volgende van die lysie want Jesus geniet nie die ereplek nie:
Spanning en bekommernis;
Uitstel om betrokke te raak in die gemeente en gemeenskap sodat ons ’n verskil kan
maak in ander se lewens;
Ander dinge belangriker te ag as ons verhoudings/families;
Dié lysie is beslis ook oneindig, maar dit daar gelaat...

MUFFINS

Value Odds & Ends
Construction

Bacon & Kaas @ R36 p/dosyn
Chock & Chock Chip @ R30 p/dosyn
Wit met Rosyne @ R30 p/dosyn
Nutty wheat & Rosyne @ R36 p/dosyn
Wit met Chock Chip @ R36 p/dosyn

Spesialiseer in:
Plaveisel (niks te groot of te
klein) / Teëlwerk / Algemene
Bouwerk / Opknapping / Verbeterings / Verfwerk / Loodgieterswerk / Elektriese werk /
Veiligheidsheinings & Hekke /
Staalwerk / Afdakke

Ideaal vir vergaderings, verjaarsdae, funksies en enige
ander geleenthede!

BETROUBAARHEID &
KWALITEIT GEWAARBORG!!
Tel: (012)335-4949
Faks: (012)335-1169
Voortrekkersweg 899, Wonderboom-Suid

Bestellings: Skakel
Anne-Marie van Zyl by
072 238 8932

Simon 083 686 5676
2

Die kern van die saak is dit: Om Jesus Christus eerste in ons lewens te plaas en op
Hom te vertrou om vir die res te sorg – al beteken dit ook dat ons lewens gesuiwer
moet word tot gehoorsaamheid.
Vir party is hierdie gedagte ’n uitdaging, vir ander ’n leefwyse, maar watter kant toe
ookal – die eregas in ons lewens behoort Jesus Christus te wees.
Dit is geen waagstuk nie – want Hy is WAARDIG!!
“Matt 11 v 6: “Gelukkig is die een wat nie aan My begin twyfel nie”.

Mag ons hierdie nuwe jaar benut om alle eer aan ons Hemelse Vader te bring – ook in
ons Omgeegroepe.

“You were made by God and for God, and until you understand that, life
is never going to make sense” – Rick Warren
VISIE VAN DIE OMGEEGROEPE-TAAKSPAN:
Om deur omgee-verhoudinge in omgeegroepe
mekaar te help om te groei tot praktiese en gehoorsame navolgers van Christus.

Liezel Nieuwenhuis – Tel. No.: 076 840 5591
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TAAKSPAN VIR SENIORS
Ons, die seniors sit nie stil nie, ons is baie bedrywig. In die kerk tydens die
erediens sit ons doodstil. Ons mammas het ons mooi geleer om in die kerk stil te
sit en mooi te luister wat dominee sê. By die huis praat ons oor wat dominee
gepreek het. Ons sit stil en luister, maar as daar te min mense in die kerk is om
bydraes op te neem, o ja, dan sit ons nie stil nie, ons spring in en help. Tydens
begrafnisse skink ons tee, koffie en bedien verversings. Kom help asseblief, ons
het hulp nodig.
By die kuierhoekie kuier ons lekker saam. Ons kom weekliks bymekaar, gesels,
vertel stories en maak grappe saam. Ons deel ons lief en leed met mekaar,
verskil ook van mekaar, word kwaad vir mekaar, maar ons soek maar weer
mekaar op. Ons kan nie sonder mekaar klaarkom nie. Ons is soos familie vir
mekaar. Jy wat so eenkant staan, kom word deel van ons.
Ons kuierhoekie hou twee konserte gedurende hierdie jaar. In die eerste helfte
van die jaar hou ons ’n Herfskonsert en gedurende die tweede helfte ’n
Lentekonsert.
Die kuierhoekie het ook uitstappies na besienswaardighede in die stad. Daar word
beoog om Kimbrley toe te gaan en vir ds. Richmuller en Susan te gaan kuier.

RIETFONTEIN-SUID
WEBWERF:

Die taakspan seniorbedienig vergader eersdaags om weer die bediening van ons
seniors te beplan. Kom help ons. Baie van ons seniors is siek en verswak,
eensaam en depressief. Kom neem ’n senior persoon aan. Besoek so ’n persoon,
gesels ’n bietie en toon belangstelling. Dit maak regtig die wêreld se verskil.

Besoek gerus die gemeente
se dinamiese webwerf.
Daar is ’n klomp nuwe ontwikkellinge om te sien en
ontdek.

Vir ons jongmense, ons kan nie oral kom om dinge saam met julle te doen nie,
maar weet, ons is lief vir julle en ons bid vir julle. Kom sê vir ons wat ons vir julle
moet bid. Ons doen dit graag. O ja, ons hou so baie daarvan as julle die voorsang
lei. Ons geniet dit, baie dankie daarvoor.

Hierdie Rietfluit kan ook elektronies afgelaai word.

rietfontein-suid.ng.org.za
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Dan groet ons maar
totdat ons weer
uitgenooi word om weer
iets oor onsself te sê.
Dankie vir hierdie
geleentheid.
SENIORS
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2011

Die Taakspan gaan wéér soos vorige jare hul visie uitleef in die Gemeente. 2010 se saalvloerprojek is deur Eiendomme hanteer, en het
die Taakspan toe begin met die opgradering van die gebedskamer. Die
projek behoort Februarie 2011 af gehandel te wees, gaan loer gerus.
Die projek vir 2011 is ‘n nuwe stoof vir die kombuis. Die stoof is reeds
vir R6000.00 aangekoop met fondse wat deur een van ons lede voorgeskiet is.
Die Taakspan is ook verantwoordelik en betrokke by die volgende:
♦
♦
♦

Kom ons gryp God vas in gebed en vertrou op Hom. Jesus het Sy lewe vir
ons gegee en in Hom is al God se beloftes aan ons. Kom ons laat hierdie
beloftes in vervulling kom deur gebede. (2 Kor 1:20)
Voel jy geroepe om saam te bid (enige plek of tyd wat jou pas), riglyne
word deurgegee. SMS jou naam en die uur wat jou sal pas na
079 680 9255.

Vir krisisgebedsversoeke kontak: 079 680 9255 of
082 569 6590

Die bestuur van die kombuis vir gemeente en ander funksies;
Opgraderings projekte;
Die Bybelstudie groep “Vroue wat glo”;

Gemeentevroue dra vrywillig elke maand R10 of R100 per jaar by vir
die finansiering van die Taakspan se projekte.
Die dames word ook uitgenooi om deel te neem aan die kopergeldjie
projek vir ekstra fondse.
Sowat 120 dames is tans betrokke by hierdie Taakspan.

Kontak Brenda
(012 3310148 of
0824947835)
as u deel wil word van
hierdie Taakspan.

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 droom waar!

Sëenwense
Taakspan vir Vroue

Kontak Kobus Nel 082 961 9425
Bied ook Saksefoon en Dwarsfluit aan, 18jr in S.A. Leërorkes
gespeel.
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