OORDENKING: HOU OP MET BID, TOTDAT...
deur Stephan Joubert (E-Kerk)
Ons praat soms te maklik met God. So gemaklik raak ons dat ons onnadenkend 'n gebed
voor ete met 'n terloopse opmerking sal afsluit soos: "Seën die ete en vergeef ons al ons
sondes, Amen." Daar's niks hiermee verkeerd as dit opreg bedoel word nie. Maar as dit
net 'n dooie sinsnede is wat ons elke keer soos 'n resitasie opsê net om 'n tradisie
in stand te hou, of om ons gewete te sus, dan moet ons dit liefs nie bid nie. Want
dan maak ons die grootste enkele genadedaad wat God ooit aan mense kan bewys,
naamlik om ons sondes te vergewe, goedkoop.
As ons gebede uiterlike rituele geword het sonder dat ons ooit iets groot hiervan
verwag, dan moet ons dadelik ophou met bid. Dan maak ons een van die belangrikste geloofshandelinge in ons lewe heeltemal kragteloos.
Prediker 4:17-5:2 waarsku juis dat ons woorde min moet wees as ons biddend in God se
teenwoordigheid intree. Ons moet eerder stil wees en luister, as wat ons te veel sê en
dinge kwytraak waaroor God ons voor stok kan kry.
Oefen asseblief die volgende beginsels in wanneer jy bid:

•

Bid in Jesus se Naam (Johannes 16:23-24).

•

Verheerlik God in al jou gebede. Soek sy eer, nie kitsantwoorde op jou eie vrae en
probleme nie. Onthou, gebed gaan in die eerste plek om God, nie om jouself nie.

•

Gebed is nie lang resitasies of mooi woorde nie. Maak seker dat jy eerlik is oor jou
motiewe as jy met God praat. Bid opreg, volgens God se wil en sê 'amen' (Matteus 6).
Glo dat God die hoorder van jou gebede is. Moenie twyfel as jy bid nie (Jakobus 1 en 4).

Gebed
Heer, U Naam is mooi
U is groot
U heerlikheid skitter helderder as die son
Aan U alle hulde
Ek is diep afhanklik van U
Leer my hoe om U al hoe meer te eer
Wys my hoe om U beter te vertrou
In Christus se Naam. Amen

MAART 2011
Om te help of nie maak ‘n hemelse verskil!
Vra maar vir die ryk man voor wie se hek die siek en arm man met die naam Lasarus gelê het. Hy het
gemaak of hy Lasarus nie sien nie en in sy- selfverdiende- weelde rustig voort geleef. Toe gebeur daar
iets wat alles in sy lewe verander het nl. hy het net soos die siek en arm Lasarus gesterf. Nogal ‘n
skok dat al jou geld en prestasies jou nie kan laat aanhou lewe nie.
Die groot verskil tussen Lasarus en die ryk man is hemelbreed! Lasarus wat op aarde arm en siek
was, het homself in die heerlike teenwoordigheid by Abraham bevind. Terwyl die ryk man homself in
die plek van pyniging bevind het. Tussen hulle is ‘n groot en onoorbrugbare kloof. Die ryk man se
sonde was nie sy rykdom en besittings nie, net dat hy niks gedoen het om Lasarus te help nie! Die
enigste persoon met ‘n naam in hierdie verhaal was die siek en arm man nl. Lasarus wat beteken God
is my helper! (Lees Luk 16:19-31). God wil jou en my gebruik om die Lasarusse om ons te help. Wat
doen ons aan die Lasarusse om ons?
Die oliebiljoenêr Rockefeller was op die ouderdom van 23 ‘n miljoenêr en op 50 was hy die rykste man
op aarde. Op 53 was hy so siek dat hy net op melk en kraakbeskuitjies geleef het. Dokters het hom
min tyd gegee om te leef en hy het al sy besittings begin weggee om mense in nood te help. Rockefeller het byvoorbeeld sy fondse gebruik om hospitale te bou en vir navorsing en die verligting van
minderbevoorregtes se nood.
Dit het sy lewe so dramaties geraak dat hy ‘n vervulde mens was en boonop
het die Here hom gespaar tot die ouderdom van 98 om talle vrug van sy
weggee-fondse te beleef!
Om meer soos Jesus te wees is om te leer om onsself met alles wat ons is
en het tot beskikking te stel aan mense in nood!
Om te gee of nie te gee nie maak ‘n hemelse verskil, vra maar vir die ryk
man of Rockefeller!

Mag ons gebede nooit uiterlike rituele wees nie, maar regtig ‘n gesprek uit die
hart met God. En mag ons gebede – wanneer ons voor ander bid – getuienis
wees van ‘n lewende verhouding met God

Hy wat ‘n ander se dors les, is
self altyd verkwik (Spreuke
11;25)

Ds Leon Tait
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Ds Leon van Heerden

I N HI E R DI E UI T G A WE :
Taakspan vir Gebed
Taakspan vir Lidmaatskap
Hou op met bid totdat...

3
4
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!! ONTHOU DATUMS !!
♦ 13 Maart: Gesamentlike Kinderdiens & Gemeente-tee
♦ 21 Maart: Menseregtedag (Vakansiedag)
♦ 25 Maart: Skole sluit

IN GESPREK MET ……BETTY MAKHE MASHIKA
Betty is sedert 1 April 2008 voltyds in diens van die Gemeente as algemene
skoonmaakassistent. ‘n Taak wat sy met onderskeiding verrig.
Voordat sy diens aanvaar het, het sy in Centurion en Parktown as huishulp
gewerk. Betty is getroud met Amos en hulle het twee seuns wat nog inwoon en
op skool is. Hulle woning is op Kwaggafontein. Sy pendel daagliks per bus en
om betyds te wees vir werk moet sy al half vyf in die oggend die bus haal.

♦ 27 Maart: Doop

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

Haar man, Amos, is ‘n trokdrywer wat blomme aflewer en uit die aard van sy
werk is dit nie vir hom moontlik om elke aand tuis te wees nie.
Alhoewel Betty se vrye tyd beperk is, is sy lief om die Bybel te bestudeer en om
naaldwerk te doen. By haar woning geniet sy dit om die grasperk en paar vrugtebome te versorg en netjies te hou. Sy is ook lief om nuus, films en sokker op
televisie te volg. Betty is ‘n groot Pirates aanhanger. As dit by kos kom, het sy
geen spesifieke voorkeure nie en sal sy tevrede wees met tradisionele pap met
bees- of hoendervleis daarby.

MUFFINS

Beautiful Horizons

Sou jy haar op die kerkgronde raakloop is die kanse baie goed dat jy haar sal
aantref waar sy besig is om te sing. Sang is een van haar groot liefdes en
daarom is dit nie verbasend dat sy ook lid van haar Kerk (Sint Johns) se koor is
nie.

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

Nuwejaar spesiale
aanbod!!

Betty is beslis ‘n groot aanwins vir die Gemeente en mag haar sang nog lank op
die kerkgronde gehoor word.

25% Afslag op alle
behandelings

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

Geldig tot 30 April 2011
Bring advertensie saam vir
afslag
Kontak Frieda vir afspraak
by : 083 235 0236

Bestellings: Skakel
Anne-Marie van Zyl by
072 238 8932
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Al die Gebedsgroepe (noem hulle) in die gemeente is getaak om gesamentlik te
bid vir spesifieke versoeke (dit sal vroegtydig aan die gebedsgroepe gekommunikeer word). Die versoeke is onder andere wat uit die gebedsmandjies kom,
wat voor en agter in die kerk is, versoeke van omgeegroepe, noodlyn, jeug en
volwassenes.
Die gebedsgroepe kom weekliks byeen om te bid op: Vrydae oggende 05:00
Karios gebed van die jeug – tyd nog nie bepaal nie
Omgeegroepe – soos aangedui op die afkondigings
Gebedskring - Sondae 17:30
Ons wil graag die volgende aksies aan julle bekendstel:
‘n Gebedsmuur; 24/7 gebed vir ons gemeente spesifiek.

RIETFONTEIN-SUID
WEBWERF:

Hiervoor benodig ons 168 mense wat elk vir n uur per week sal bid; as jy instem
om ‘n sekere tyd te bid kan jy jou naam op die “stene” van die gebedsmuur
inskryf. Die versoek is dat jy by daardie tye sal hou.
Hierdie gebedsmuur sal op die elektroniese bord in die kerk teen die einde van
Februarie 2011 verskyn.
‘n “Eendag Jerigomuur”

Besoek gerus die gemeente
se dinamiese webwerf.
Daar is ’n klomp nuwe ontwikkellinge om te sien en
ontdek.
Hierdie Rietfluit kan ook elektronies afgelaai word.

rietfontein-suid.ng.org.za
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Ons wil ook saam met ander gemeentes in die Moot, so ‘n gebedsaksie uitroep.
Dit sal in Maart 2011 plaasvind. Op daardie dag bid ons ook spesifiek vir ons
plaaslike gemeentes; ons stad en land; die wêreld en vir HERLEWING. Dit sal
die belangrikste kern van die gebedsaksie wees.
Ons rig ‘n dringende versoek dat alle mense wat op enige
gebedslys of gebedsaksie betrokke is, om hulle persoonlike inligting asseblief deur te gee, indien dit verander het.
Gebedstaakspan:
Voorsitter: Karin van Schalkwyk 082 569 6590
Onder voorsitter: Elzette Muller 072 184 2737
Skriba: Zelda Becker 072 076 0270
Tannie Alet Briers 079 680 9255
Jeug: Christell Lammertyn 072 485 1460
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TAAKSPAN VIR LIDMAATSKAP
Ef 2:19 lees dat “Julle dus nie meer ver van God af is nie, nie bywoners nie, maar
medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God”. Rick Warren het
in die kursus, 40 dae van ‘n Doelgerigte Lewe, die vraag gestel of jou Lidmaatskap net
‘n naam op die gemeente se adreslys is, sonder dat enige vereistes aan jou gestel
word of sonder dat jy enige verwagtinge het? In antwoord hierop stel hy dit duidelik
dat jou verhouding met God persoonlik is, maar dat God nie wil he dat dit privaat moet
wees nie.
As Christene is ons nie net geroep om te glo nie, maar ook om te behoort. Reeds van
die begin af is dit duidelik dat God nie bedoel het dat die mens alleen moet wees nie
(Gen 2:18). Soos jou rol in die lewe bepaal word vanuit jou verhouding met ander
mense, word jou rol as lidmaat bepaal vanuit jou verhouding met die kerk as die liggaam van Christus (1 Kor 12). As ledemaat van die liggaam, is jy ‘n onmisbare deel
daarvan. Soos wat ‘n ledemaat wat uit die liggaam verwyder word, doodgaan, loop jy
die gevaar om geestelik te sterf as jy jou van die kerk as die liggaam van Christus afskei.
Die kerk is God se agenda vir die wereld. God wil graag hê dat jy ‘n lewende ledemaat
van Sy liggaam op aarde moet wees. Daarvoor het Jesus Sy lewe aan die kruis
gegee. ‘n Paar belangrike punte omtrent lidmaatskap, is die volgende:

♦

As lidmaat van die gemeente bevestig jy dat jy waarlik ‘n gelowige is. As
jy ‘n volgeling van Jesus is, is jy ook deel van Sy volgelinge op aarde.

♦

Lidmaatskap van die kerkfamilie verhoed dat jy net vir jouself lewe. Dit is
‘n selfopofferende liefde wat in 1 Joh 3:16 van jou gevra word “Jesus het
sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te
lê”.

♦

♦

♦

♦

As lid van die liggaam groei jy saam met die liggaam en word jy sterk.
Ware geestelike volwassenheid word getoets en gevoed in jou verhoudings met ander gelowiges.
Jy het ander gelowiges nodig, maar ander het jou ook nodig. God het vir
jou ‘n plek hier in Rietfontein-Suid gegee waar jy jou gawes kan ontdek,
ontwikkel en gebruik.
Jy is deel van God se sending na die wêreld. Hy wil jou ore en oë gebruik om die nood van die wêreld raak te sien en jou hande en voete gebruik om dan in liefde ‘n verskil te maak.
Jy het die aansporing van die geloofsfamilie nodig om te volhard. Die
lewe is nie altyd maklik nie en jy gaan moelik sonder die aanmoediging
van medegelowiges volhou.

TAAKSPAN VIR OMGEEGROEPE
Aan elkeen wat nog nie heeltemal vertroud is met ons Omgeegroepe nie, wil ons graag
van die geleentheid gebruik maak om hulle net weer aan almal bekend te stel. Natuurlik
altyd ‘n voorreg!
Kom ons spring weg met ons geliefde leraars:
BYBELSTUDIE OMGEEGROEP - Ds Leon van Heerden
IMMERGROEN VIR JESUS OMGEEGROEP - Ds Leon van Heerden
TAIT VIR JESUS OMGEEGROEP - Ds Leon Tait
KUIERHOEKIE OMGEEGROEP (Seniors) - Ds Dirk van Zyl
Vir diegene wat dink dat Omgeegroepe slegs deur leraars gelei word – dink weer. Hier
volg die name van ons eie gemeentelede wat hulleself beskikbaar stel om ander te
bedien tot eer van die Here:
DAMASKUS OMGEEGROEP - Carl de Beer
ELIM OMGEEGROEP - Karin van Schalkwyk
ANDREAS OMGEEGROEP - Gert Kok
WITKLIPPIES OMGEEGROEP - Luuk Hepkema
FILADELFIA OMGEEGROEP - Leon Steyn
THOMAS OMGEEGROEP - Tommy Rademeyer
CARPE DIEM OMGEEGROEP - Samarize Grover
MôRESTER OMGEEGROEP - Peet Dorfling
VREUGDEGROEP - Doep du Piesanie
HOUTKRUIS OMGEEGROEP - Jorrie Jordaan
TADDEUS OMGEEGROEP - Martiens Adlam
PAULUS OMGEEGROEP - Basson Geldenhuys
Wat die Jeug se Omgeegroepe betref, is Nadia Muller en Stanwin Street daar betrokke.
Ons Omgeegroepe is die plek waar Christenwees al minder op die kantlyn van ons lewens afspeel‚ maar word dit prakties uitvoerbaar in ons daaglikse lewe!
Meer inligting omtrent ons Omgeegroepe is beskikbaar op die gemeente se webblad
onder “Bediening vir Dissipelskap / Taakspan vir Omgeegroepe”, asook die Rietnuus
(weeklikse afkondigingsblad).

“Omgeegroepe is nie net waar ons behoeftevervulling ontvang nie, maar
ook waar ons aan die behoeftes van ‘n ander kan voldoen”
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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DOOP op 23 JANUARIE 2011

RIETFONTEIN-SUID
VAARDIGHEIDSKLASSE

Miané Nicolien Cilliers

Kom geniet die volgende
kreatiewe klas saam met ons!!

Baie geluk aan die ouers, Charl
en Nerine Cilliers.

“Pewter” Kershouer.
Datum: 12 Maart 2011
Tyd: 9:00 tot 12:00 @ Moot
Care Sentrum

Die Bediening vir Lidmaatskap het juis daarin sy
bestaansreg om die bogenoemde aspekte oor Lidmaatskap ‘n wesenlike en praktiese ervaring vir elke
bestaande en nuwe lidmaat in hierdie gemeente te
maak.

Die visie van die Bediening vir Lidmaatskap is
“Om deur Christus-liefde vir lidmate om te gee”.
Die bedieningsleier is Gert Kok en die bediening
bestaan tans uit een taakspan:
Die Taakspan vir Lidmaatskap met Rita Conradie as
die taakspanleier en Coenie Goosen as Sekretaresse.
Dit is ‘n voorreg om te kan sê dat die taakspan alreeds
uit ‘n groep passievolle gemeentelede bestaan wat hul
gawes in hierdie taakspan uitleef. Daar is egter nog
baie geleenthede vir ander lidmate wat hier wil kom
dien.

Besprekings: Hennie @
082 377 5965

Program vir die jaar. Om die bovermelde aspekte ‘n praktiese lewenservaring vir elke
bestaande en nuwe lidmaat in ons gemeente te maak, het hierdie bediening twee belang
-rike doelwitte vir 2011 gestel, naamlik:

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!

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

Die verwelkoming en inskakeling van nuwe lidmate. In die verband is daar
4 verwelkomings/oriënteringsgeleenthede geskeduleer, naamlik 1 Februarie, 3 Mei, 2 Augustus en 11 Oktober. ‘n “Nuwe lidmate bedieningspunt”
word ook elke Sondag beman waarvoor ons mense nodig het om te help.

♦

Die verwelkomingsgeleenthede word direk opgevolg met geleenthede om
nuwe en bestaande lidmate toe te rus om effektief in die gemeente in te
skakel deur middel van die netwerkkursus. Die netwerkkursus se oogmerk
is om lidmate hul gawes en passie te laat ontdek en dit aan te wend in die
gemeente. Die kursus word oor 3 opeenvolgende Dinsdagaande aangebied tydens die volgende periodes: 8 – 22 Februarie, 10 – 24 Mei, 16 – 30
Augustus en 18 Oktober tot 1 November.

Die Bediening vir Lidmaatskap will ook graag weer die Padkafee op Vrydagaande instel,
maar het ongelukkig nie tans genoeg mense om dit te bedryf nie. Ons is op soek na
mense wat veral op Vrydae gedurende die dag beskikbaar is om weer hierdie projek op
die been te bring en nooi u graag uit om ons te Kontak indien u sou belangstel.
Kontakbesonderhede. Vir enige verdere navrae, meer inligting aangaande die bediening
of as u wil inskakel by die bediening kan u met enige van die onderstaande persone
Kontak maak.
Bedieningsleier: Gert Kok by 072 120 2952
Taakspanleier en Padkafee: Rita Conradie by 083 242 7029
Verwelkoming van nuwe lidmate: Nella Gertenbach by 082 925 5517
Netwerkkursus: Melinda Joubert by 083 839 3275
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Admill Simpson &
Ingrid van Zweel

Herster Heins
Hannes Aucamp
WELKOM - dit is ‘n voorreg om julle in ons midde te hê!
Mag julle sommer vinnig deel voel- en wees van ons lieflike
Christus-familie.

Pieter Maree

Alle dank aan ons Here vir hierdie seën!!

Bertus & Joeye
Booysen
Die volgende nuwe intrekkers word ook hartlik verwelkom:

Elphia Kotzé, Hein & Sarie de Beer asook Rina Aucamp.
Foto’s nie beskikbaar nie
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