OORDENKING: TOESKOUER - SPORT
deur Stephan Joubert (E-Kerk)
Pawiljoene is wonderlike plekke. Jy kan daar enigiets vannaf applous tot kritiek
kwytraak. Jy kan die spelers op die veld aanmoedig, of jy kan hulle afskryf. Jy kan
op die pawiljoen tegelyk jubel en huil. Maar die beste nuus van alles — na die
wedstryd keer jy ongeskonde terug huistoe. Al wat jou lojaliteit jou gekos het, was
dalk 'n moeë stem en 'n seer of bly hart, afhangende van die uitslag op die telbord. Maar nie veel meer as dit nie.
Toeskouers is gewoonlik goed en gaaf... mits hulle span wen. Maar as hulle span
verloor, raak hulle gou-gou krities. Toeskouers is dikwels lojaal net solank as wat
hulle span wen. Daarom is dit op die ou end net die spelers daar op die speelveld
wat die groot verskilmakers is. Vir hulle is die wedstryd veel meer as net 'n tydverdryf vir 'n paar uur gedurende een middag of aand van die week. Hulle offer baie
dinge op. Hulle gee hulle harte en hul liggame ter wille van hulle sport.
Jy en ek moet vir eens en altyd besluit of ons toeskouers of spelers op die
speelveld van geloof is. Ek dink ons weet presies wat die Here se wil hieroor is.
Hy wil hê ons moet juis nie van ons geloof 'n pawiljoen-sport maak nie. Die Here
vra dat ons iets spesiaal moet maak met daardie speelveld wat vir Hy ons
vandag leen. Of ons môre nog 'n verdere speelkans gaan kry, dit weet ons
nie. Maar ons het minstens vandag as 'n geskenk uit die hemel ontvang.
Daarom durf ons nie passiewe toeskouers op een of ander kerklike pawiljoen wees nie. Kom ons speel hier en nou voluit op die Here se speelveld
volgens Sy instruksies. Kom ons gebruik elk van vandag se geleende 1,440
minute as 'n loflied vir die Here.

Gebed
Maak my 'n speler, Heer
Leer my opnuut die spelreëls van geloof
Laat my volgens U reëls speel en leef
Word verheerlik deur my gehoorsaamheid en liefde
In Jesus se Naam
Amen

Kom ons neem deel aan die lewe deur dit te leef – voluit tot
eer van die Here! – Ds Leon Tait
8

APRIL 2011
Is jy ‘n soutpilaar of steunpilaar ?
Verloorders is mense wat in die verlede leef en aanhoudend agtertoe kyk. Sommige bly agtertoe kyk na die
pyn en seer van die verlede en word daardeur gevange gehou. Aan die anderkant is daar dié wat die goeie
ou dae wil verewig en daaraan bly vaskleef. Wie heeltyd vir watter rede ook al agtertoe bly kyk ,soos Lot se
vrou, is soutpilaarmense. Mense wat die wonderlike toekoms wat God vir hul in gedagte het misloop! Geen
wonder dat Jesus op ‘n keer vir die mense gesê het nie: iemand wat die hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Koninkryksmense kyk vorentoe!
In Openbaring 3:12 staan geskryf: Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ’n pilaar in die tempel van my
God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die
stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie
nuwe Naam op hom skrywe.
Kinders van God wat vashou aan Jesus en volhou sal ‘n pilaar in die tempel van God vir altyd wees! ‘n
Pilaar het ‘n belangrike funksie in ‘n gebou. Dit het drakrag en standvastigheid. Oorwinnaars sal vir altyd
soos ‘n pilaar in God se tempel, in Sy teenwoordigheid wees en ‘n belangrike plek inneem by Hom! Ons
gaan sonder ophou heerlike diens lewer aan ons Here!
Die geboue in Filadelfia was op ‘n keer deur ‘n aardbewing getref en vernietig, maar op die nuwe aarde by
God sal geen aardbewing of tsoenamie wees nie en ook geen skade aan ons kan doen nie! Ons is vir altyd
veilig by Hom.
Ons gaan burgers van die nuwe Jerusalem wees nl. burgers van die hemel wat by God is en om alles te
kroon gaan Jesus die Vader se naam oor ons skryf, maw ons gaan by Hom wees as Sy kinders! Selfs die
naam van die verheerlikte en volmaakte Verlosser en Here gaan ook oor ons geskryf wees, dit wil sê, ons
gaan voluit en volkome aan ons Verlosser toegewy wees, sonder enige
hindernis of sonde.
Navolgers van Jesus wat op pad is om ‘n pilaar by God te wees, is nou al ‘n
steunpilaar in hierdie wêreld. Ons maak nou reeds ‘n verskil vir die Here en is
staatmakers vir Sy koninkryk. Ons leef nou al só dat mense kan sien ons is
kinders van God (Sy naam staan oor ons lewe geskryf) en mense kan nou
reeds sien Jesus is Koning in ons lewe (Sy Naam staan oor ons geskrywe)!
Is jy ‘n soutpilaar of ‘n steunpilaar? Is jy ‘n verloorder (wat gedurig terugkyk)
of ‘n wenner, wat vorentoe kyk om vir altyd by God te wees ? Wat sê ons
lewens?
Ds Leon van Heerden

!! ONTHOU DATUMS !!
♦ 11 April: Skole open

Frans is sedert 1 Februarie 2009 as koster in diens van die Gemeente. As jy wil weet
wie Frans is, kyk net op ‘n Sondag rond om te sien wie hardloop rond met ‘n bos sleutels
om sy nek gedrapeer.

♦ 15 April: Hart vir die Moot: Afskop
♦ 17 April: Doop en Gemeente-tee

Tot sy dertiende jaar het hy groot geword op Welkom in die Vrystaat waarna hulle gesin
na Pretoria verhuis het. Die feit dat sy pa oorlede is toe hy nege jaar oud was, het tot
gevolg gehad dat dit soms moeilik gegaan het met hom, sy ma en sy suster.

♦ 22 April - 25 April: Paas naweek
♦ 27 April: Vryheidsdag (Vakansiedag)

BOOMSLOPING en snoei van bome & struike.
Kontak Ernst by 083 656 4992
Indien u enige items of dienste het om gratis aan te bied,
kan u dit GRATIS in hierdie blaadjie adverteer!
Skakel 072 111 3100

MUFFINS

RIETFONTEIN-SUID

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

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

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

Hierdie Rietfluit kan ook elektronies afgelaai word.
Bestellings: Skakel
Anne-Marie van Zyl by
072 238 8932

IN GESPREK MET …… FRANS VILJOEN

Frans se handvaardigheid het tot gevolg gehad dat hy in die verlede suksesvol by ‘n wye
verskeidenheid ondernemings betrokke kon wees. Hy was onder andere verbonde aan
die Lugmag en was vir 22 jaar verbonde aan Nissan in omtrent al hulle onderskeie afdelings. Frans het ook vir ‘n hele aantal jare sy eie besigheid in die boubedryf gehad
waar geen taak met betrekking tot instandhouding vir hom te groot was nie. Voordat hy
diens by die Kerk as koster aanvaar het, was hy ook vir twee jaar werksaam by ‘n onderneming wat weegbrûe gebou het.
Soos wat ‘n mens van ‘n volbloed Pretorianer sal verwag, is Frans ‘n vurige ondersteuner van die Blou Bulle en die Titans en is rugby en krieket ook sy geliefkoosde sport
soorte. In sy vrye tyd hou Frans daarvan om na realiteits programme op televisie te kyk
of om feitlike oorlogsverhale te lees. Hy is ook baie lief vir musiek veral dié uit die sestiger jare (Golden Oldies). Nog ‘n groot liefde van hom is hengel, alhoewel hy nie die
laaste tyd baie geleenthede gehad het om dit te beoefen nie. As dit by kos kom, is
skaapboud en kookkos sy gunstelinge.
Iets waarna Frans baie uitsien is om oor ‘n paar maande Denemarke toe te gaan om
weer sy seun, skoondogter en kleinkinders (twee dogters van vier en een jaar) te besoek. Gelukkig bly Frans se ander seun heelwat nader aangesien hy ook woonagtig is
in Pretoria.
Frans se groot passie is
om mense in nood by te
staan daarom is hy by
verskeie uitreik aksies
betrokke. Sy lewens uitkyk is dat hy nooit vir iemand ‘n las wil wees nie,
maar altyd vir ander
mense tot hulp wil wees.
Mag Frans nog lank in
diens van die Gemeente
wees om hierdie passie uit
te leef.

rietfontein-suid.ng.org.za
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Uitreike 2011
Daar is drie organisasies geidentifiseer vir die primêre uitreike die jaar.

• Are you serious about your child’s education?
• Do you want to give your child the best education possible?
• Did you know that in the early days children read the Bible to learn?

At MOOT CHRISTIAN ACADEMY:
•
•
•
•

We are putting the joy of God back into education
We are an affordable Private School for Gr 0 to Gr 12
We are passionate about our students.
90% of our staff and students are Afrikaans speaking.
We serve the Community of God
Contact us for an interview

♦

Huis 4 Jakaranda kinderhuis – Ek en Ds. Tait het ‘n geselsie met
die seuns gehad oor die lewe in die tronk, wat dwelms en drank
aan jou doen en hoe Jesus jou kan genees. Die beplanning vir die
jaar is om hulle tuin op te knap en ‘n braaier te bou, wat ‘n familie
atmosfeer sal skep vir die kinders.

♦

Louis Botha kinderhuis, huis 9 – 10 - Die hoof doelwit vir die jaar
is spesiale aandag aan die kinders en om ‘n netball- en korfbalbaan
vir die kinders te bou. Die kinders in beide die twee huise het ‘n
behoefte aan aandag en geld kan dit nie regmaak nie.

♦

Heavenly Angels is ‘n huis naby Eugene Marais Hospitaal wat verstandelik gestremde kinders huisves asook kinders ‘n na-skool toevlug gee. Dit is ‘n nie winsgewende organisasie wat soveel moontlik hulp nodig het.

My ander droom vir die jaar is evangelisasie na Pretoria sentraal gevangenis. Daar is soveel mense wat Jesus brood nodig het, “die oes is groot
maar die stropers min”. Ons moet uitgaan en vissers van mense wees.

Tema vir die jaar:

Jesus se stroop jaar
As u belangstel om te help met enige van
die uitreike kontak
Michael Robinson by 072 190 6869.

012-331-8274
admin@mootchristianacademy.co.za
On the premises of NG Rietfontein Suid, C/o Ben Swart str. and 16th Avenue

6

3

TAAKSPAN VIR VROUE: AFSLUITINGSFUNKSIE 2010
Op 9 November 2010 het die jaarlikse afsluitingsfunksie van die Taakspan vir
Vroue plaasgevind. Dit was weereens ‘n aand om te onthou, uit die boonste rake.
Die tema was, dat elkeen van ons ‘n prinses is in die Koningkryk van God. Ons was
bedref soos prinsesse en het tot krone gekry.
Die saal was omgetower soos iets uit ‘n sprokiesverhaal. Die ingang was versier
met kersliggies en die tafels was profesioneel opgemaak met mooi goed in silver,
swart en pers.
Die disse het verder bygedra tot die prinses-tema, dit was regitg ‘n 5 ster maaltyd.
Die gasspreker, Sanette van Staden, het ‘n inspererende getuienis gelewer van hoe
God haar in haar stryd met borskanker gedra het en die wonderwerke wat plaasgevind het. Sy, haar broer en dogter het ons ook vermaak met sangitems.
Die doel van hierdie jaarlikse afsluitingsfunksie is om al die dames wat deur die
loop van die jaar finansieël bygedra (R100 p/persoon per jaar) en gewerk het, te
bedank.
Die jaarlikse bydrae word gebruik vir die bestuur van die kombuis en opgraderingsprojekte.
As jy eers eenkeer die funksie bygewoon het, sal
jy elke jaar uitgenooi wil word. Dit was my eerste
keer en dit was baie spesiaal.
Skakel gerus vir Brenda Barnard by 0824947835
indien jy betrokke wil raak by die Taakspan vir
Vroue en sodoende help om ’n verskil in die gemeente te maak.
Media en Reklame—Ilze du Plessis 0721113100

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

TAAKSPAN VIR OMGEEGROEPE
“Huisskoonmaak”: Wie sou kon raai dat dit so ’n ingewikkelde proses kan wees.
Persone wat nogal ernstig kan raak oor die onderwerp kan gebruik maak van ‘n
“huisskoonmaak kalender” wat min of meer aandui wat jy moet skoonmaak en hoe
gereeld:
Elke dag: Sit goed op hulle plek weg nadat jy dit gebruik het, ens.
Twee-maal per week: Stofsuig indien jy in ’n stowwerige area woon, ens.
Een-maal per maand: Was los matte en stof waaiers af, ens.
Elke drie maande: Politoer hout meubels, ens.
Elke ses maande: Was vensters binne sowel as buite, ens.
Een-maal per jaar: Was die mure en draai los matte 180 grade om deurloop egalig af
te rond, ens.
Die sleutel tot ’n kalm en eenvoudige leefstyl is blykbaar om eenvoudige sisteme in
plek te kry. Selfs vir huis skoonmaak. Die beste manier is om ’n weeklikse program uit
te werk waarby almal in die gesin betrokke kan raak.
Maar dit stop natuurlik nou nie daar nie. Daar is nog die kwessie van
skoonmaakmiddels. Baie belangrike punt.
Miskien kan ons ook “huisskoonmaak” in ons Omgeegroepe. Kyk of die volgende nog
van toepassing is in ons groepies:
Die raamwerk waarbinne ons mekaar kan bedien en waar ons kan groei.
Die ruimte waar geloofsekerheid gevind kan word en ons toegrus kan word om uit te
reik na ander wat nog nie ’n ontmoeting met Christus gehad het nie.
Die plek waar ons mekaar ontmoet, bedien en ander lede intrek.
Die liefde van Christus sigbaar is.
Die plek waar ons mekaar se laste kan dra.
Die oefenruimte vir geestelike lewe en groei.
Waar ons ernstig vir mekaar en ander kan intree in gebed.
Projekte aanpak wat fokus op hulp en/of uitreikaksies
Ontdekking van gawes sodat almal hulle gawes ook kan uitleef.

“My grootste begeerte is om die mens te wees
wat my hond dink ek is” – Professor Hennie Stander
VISIE VAN DIE OMGEEGROEPE-TAAKSPAN:
Om deur omgee-verhoudinge in omgeegroepe mekaar te help om te groei tot
praktiese en gehoorsame navolgers van Christus.

Bied ook Saksefoon en Dwarsfluit aan, 18jr in S.A. Leërorkes
gespeel.
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Liezel Nieuwenhuis – Tel. No.: 076 840 5591
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