4de kwartaal 2014
Geagte Broer en Suster,
Dankie aan elkeen wat finansieël bydra tot uitreik deur sending deur getrou hul
Geloofsoffer-belofte na te kom. Indien u koeverte vir u Geloofbelofte-offer benodig, kry
asseblief by die mobiele inligtingstoonbank by die suidoostelike deur van die kerkgebou.

ALTA GLAS skryf uit KAMBODJA
Kambodja nuus: September 2014
Die afgelope maand was een wat ons so bietjie heen en weer geskud het en ons boundaries
geskuif of bevraagteken het. Dit was 'n tyd gevul met veranderinge, woestyn tyd, innerlike soeke
na wat God se wil is maar ook gevul met die wonder dat God vir ons lief is, Dat Sy genade
omvangryk is en dat Hy vir elkeen van ons as persoon ongelooflik baie lief is. Ek persoonlik het net
weer besef hoe naby Hy regtig aan my is, dit is asof wanneer ek soekend is, gevul is met vrese en
uitdagings ek soos 'n kleindogtertjie net my hand kan uitsteek en Hy dit dan styf vashou en weer
krag en moed gee, dit is asof ek net so tree kant toe kan gee en styf onder Sy arm kan inkruip. Hoe
kan ons sonder Hom probeer leef? Hoe begeer ek nie om binne in Sy omarming te staan en altyd
Sy vrede te ervaar nie - maar my menswees is so onvolmaak so dikwels laat ek my emosies die
pad vat ............ Mag jy elke dag naby God, binne Sy omarming staan

VERITAS
Ons het nie veel nuus nie behalwe dat ons getrek het na 'n een vertrek plek wat vir ons nogal 'n
uitdaging was om alles in te pas - maar dit is groot genoeg. Oorspronklik het ons verstaan die plek
is $40 maar saam met internet etc werk dit $80 uit - dit is nog steeds ongeveer 'n 1/5 de van die
bedrag wat ons normaalweg betaal het. Dit is net vrek vêr en die pad horrific so ek het besluit om
nader te trek.
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Ek en Saran het al baie lankal gepraat dat ons graag wil sien dat Sok die leier van VNC is. Sien ek
word die 'Belangrike elder' in VNC genoem maar ons het 'n 'Belangrike Khmer elder' ook nodig.
Sok wou nie, het viervoet vas gesteek totdat Saran en ek eendag met hom gaan sit het, deur sy
vrese gepraat het en gesê het ons bewus is van sy taal beperkinge en dat hy net soort van die
gesig en toesighouende leier moet wees ons sal ondersteun en die werk doen :-) Sok het
toegestem en is nou besig om opgelei te word vir sy rol as 'toesighoudende' leier.
Bid asb saam met ons





Restructuring in die kantoor, met die dat Sok oorneem maar nie die vermoeëns het om die
admin te doen nie - hy het Engelse en rekenaar skills nodig.
Dat ons as span goed sal saamwerk
Ek wil bietjie my creative juice laat vloei en meer aandag aan spanbou gee
Die proeflees van die handboek 'How to interpret the Bible' Saran en ek wil dit bitter graag
die jaar afhandel maar ek glo nie dit gaan gebeur nie. Die feit dat hy deeltyds werk, admin
en ook fasilitering doen kniehalter

SOK VOEDING EN SKOOLGELD SKEMA
Sommer net dankie julle maak 'n verskil in die 32 kinders in Sok se village se lewe - al die kinders
hoor die evangelie. Die R/$ wisselkoers is nie so straight fw nie - as ek geld ontrek deel ek dit wat
afgetrek word in my bankrekening met bedrag wat ek trek die maand het was dit R11.75/$1. Sok se
village $320 = KSM $170, Lucille $21, Julius $85 en unknown $43. = $319 Dankie julle. Ook dankie
aan Ben en Marlene vir bydrae vir Bamboo Shoot $124.
Angdong TaÉen
Ek is glad nie gelukkig oor hoe die grannies se voeding skema projek loop nie - daar word vir my
gejok en ek is nie seker dat daar regtig evangelisasie gedoen word of dat die oumas besoek word
soos ooreen gekom nie. Ek het baie probleme met my skouer gehad en kon nie so vêr met my
motorfiets ry nie ($20 retoer with TukTuk) en was elke keer ook gesê ek moet vooraf sê as ek sou
gaan. Die oumas se kosgeld en Nary en Gime se ondersteuning kom uit my sak.
Ek is nie seker dat ek Nary en Gime meer wil sponsor nie maar sal nie die oumas se kos gee stop
nie. Bid asb vir my vir wysheid en geduld - my frustrasiese met hulle wys - sal volgende week
weereens probeer om vergadering met Nary te reël - sy het aan mekaar verskonings .
Persoonlik...
Ek sukkel bietjie met my skouer, op trappe gegly en geval, motorfiets teen 'n muur gebots, en ook
klaarblyklik arthritis, spur in skouer gehad ens ens - skouer geopereer maar dit bly nogal seer. Dr
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het my vir 'n maand afgeboek soms dink ek tog om dit te vat omdat my clavicle baie gevoelig en
seer bly (8mm vanaf distal punt afgeskaaf) Ek bly soos 'n teenager op my motorfiets, dink ek moet
een kry met 'n swakker masjien:-(. Hou nog van altyd af van spoed en die klank van 'n motorfiets se
masjien wat rev laat my hart opgewonde 'lag' ... ai tog hoekom stap ouderdom aan :-). Bid asb dat
die stupid skouer gesond word.
Omdat al my werk nou aan die ander kant van die stad is het ek besluit om soontoe te trek - klein
gemubileerde w/s gekry wat finansieel selfde sal uitwerk as waar ek nou bly omdat internet etc
ingesluit is. Reg voor die ingang van die gebou is daar 'n groente mark :-) - dat ek nog steeds in die
middel van Khmer sal bly bring 'n lag in my stap. Ek is besig om alles wat ek die afgelope amper
18jr bymekaar gemaak het te verkoop (behalwe my boeke!) en is dit nou pret en lekker - ek loop
deur my gedeclatterde huis en geniet dit gate uit, ek voel vry en ligter!!! Die keer trek ek nie met 2
oorvol trokke nie maar met een half gevulde een, yeah!!! Trek die 15de, alles wat ek verkoop het
kon sommer my deposito betaal. Ek sal nie meer vir 40 - 70minute op my motorfiets in 'n
verkeersknoop sit nie
‘ Vir ‘n tyd soos dié ?’
Die Bybel weerspieel God se Vaderhart vir ons en dat Hy nie teen ons is oor ons sonde nie maar vir
ons is teen ons sonde. In sommige Christelike beskouings word die woord absoluut soms as ‘n
‘vloek woord’ gesien maar selfs die woord is gevul met liefde. Hy ken die dwaasheid, die gevolge
en selfvernietiging van verkeerde paaie. God staan nie met ‘n sweep oor ons koppe nie, maar in
opregte omgee en liefde; hetsy die konteks liefdevolle voorsiening of tugtiging is.
Ek ervaar dat ons lewens deurdrenk is met absoluuts – dit is dinge wat ons gehoorsaam omdat dit
deel van ons kultuur/familie/werk/landswette is; sieninge van naby mense om ons; maniere van
doen; woorde wat okay is om te gebruik of nie; hoe en wanneer om te respekteer; mense regte ens
ens - dit vorm so ongesiens die basis van ons lewens beskouings van reg en verkeerd. Dit is
kragtig en vorm o.a. sosiale strukture, geloofs stukture.... Absoluuts het die mag om mense af te
breek (negatief beinvloed bv bende aktiwiteite, wettisism) of op te bou (positief beinvloed). Dikwels
word ons eers daarvan bewus as dinge voor ons deur gelê word en ons gekonfronteer word met die
totale kompleksiteit van dit. Dit is dan waneer ons moet terugsit, bid en dink wat ons siening is –
dié siening word dikwels ingekleur deur lewens ervarings en die impak wat situasies op ons
menswees of ander sin gehad het.
Ek het die afgelope weke net weer besef hoe Bybelse riglyne/ absoluuts op verskillende maniere
geintrepeteer word o.a oor ‘n huwelik met ‘n ongelowige ... ‘n medewerker het onder jarelange druk
van sy ouers ‘ingegee’. ‘Kommentare’ ... hy gehoorsaam sy ouers en dit is reg; geen leierskap
possisie; hy moet net weet wat in so ‘n huwelik kan gebeur; afbetaling; dit is ‘n teken van
onvolwassenheid; baie Christene word dood gemaak vir hulle geloof en hy sal net verwerping
ervaar; mense ken nie die Khmer konteks nie; hy kan die voorbeeld wees vir ander Christene ens
ens... As ek ‘n ‘itchy ear’ gehad het sou die wydreikte van die komentare lekker in my kraal kon val.
3

So wat glo ek ... ek glo glad nie dat God so 'n persoon sal verwerp as nie goed genoeg nie, maar
ek glo dat so ‘n huwelik buite God se wil is, dat dit baie probleme vir ‘n Christen kan inhou; die
verloor van geloof, kinder opvoeding, verskillende geloofs wêreldbeskouing in een huis kan
ongelooflike konflik veroorsaak o.a. as afgode die huis ingebring word ens ens. (o.a Ex 30:3,4,
Korintiërs 6:14-18).
In die middel van die situasie het dit soms gevoel asof ek tussen 2 klippe gemaal word, tog was dit
positief omdat ek na my geloofs oortuigings en uitlewing daarvan moes kyk. Persoonlik het ek lank
gelede deur ‘n tyd in my lewe gegaan waar die absoluuts so beklemtoon was dat dit my verhouding
met God en mede Christene skade aan gedoen het – al was dit nie die doelwit nie het dit teweeg
gebring dat vrees vir satan en sonde die plek ingeneem het van God. ‘n Donker wolk het oor my
getrek; ek het my lag verloor en depressie het oorgeneem. Dit het 2 jaar van berading gevat voor
ek weer die wonder van God se vrymakende liefde en genade vir my as mens in ‘n mate kon
ervaar.
My wêsterse verstand kan nog steeds nie verstaan dat ouers/kultuur soveel mag het nie en dat
verwerping voor sy neus geswaai word nie. Dié situasie het my na die bogenoemde lewens
ervaring laat kyk en hoe ek voel oor absoluuts, ook na vrese wat nog steeds diep in my menswees
vas steek. Die vraag bly in my hart ‘Here was dié ervaring van daardie tyd in my lewe bedoel vir ‘n
tyd soos dié?’ Ek weet nie... tog het dít my uitkyk tov van absoluuts en die uitwerking/gevolge sou
dit nie nagevolg word nie gevorm; ek sal ongelooflik versigtig wees om nie dieselfde uitkoms vir ‘n
ander/eerste generasie Christen te weeg te bring as wat ek as jarelange Christen ervaar het nie.
Dit beinvloed defnitief my geloof, hantering, interaksie met die medewerker en tog ook my
bediening. Bid asb saam vir tonne wysheid en dat God ge-eer sal word.

Kambodja nuus: November 2014
Soms is die lewe hier nogal lag wekkend snaaks .......
Gesprek vanoggend op die motorfiets taxi ....
Motodop in Engels 'Jy praat in Khmer met my'
Ek in Khmer
'Ja en jy praat Engels'
... soos ons gesprek begin het so het dit aangegaan met omgekeerde 'taal rolle' totdat hy my by
die huis afgelaai het.
Ek sukkel om in Engels met die Khmer te praat as ek saam met hulle is; die taal knoppie in my
kop 'click' outomaties oor na Khmer. Ek was al by groot byeenkomste waar ek en die Khmer ook
gestaan en gesels het - ek kom dit nie regtig agter dat ons tale omgeruil het nie totdat ek sien hoe
mense vir ons lag. Nou ja wat kan ek sê..... niks anders as om maar net te glimlag en gelukkig so
voort te doen.
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VERITAS
Bid asb saam met ons




Restructuring in die kantoor, met die dat Sok oorneem maar nie die vermoeens het om die
admin te doen nie - hy het Engelse en rekenaar skills nodig.
Nuwe groepe
Wysheid

ASIAN HOPE INTERNATIONAL SCHOOL.
Die maand fokus ek op die kinders se oë/sig en beplan om vision screening te doen. Ek is besig
om te kyk of ek 'n optometrist kan opspoor wat verniet die kinbders se oë sal kom toets en so hulle
self bemark aan die ouers.- dit sal die ideale uitkoms vir my wees.
Indien die idee nie werk nie sal ek net die visual acuity doen en die kinders verwys indien nodig
SOK VOEDING EN SKOOLGELD SKEMA
Reën maak dit moeilik vir al die kinders om saam te kom. Dit gaan egter goed en die 32kinders
hoor nog steeds die evangelie elke keer wat hulle rys ontvang. Feitlik almal van hulle woon elke
Sondag sondagskool by.
ANGDONG TAËEN
Ons almal vat so maklik die inligting wat ons het en maak daaruit aannames - ek staan skuldig.
Omdat ek so sukkel met my skouer het Nary en Gime gevoel hulle wil nie hulle probleme met my
deel nie. Gime moet geopereer word vir uterus prolaps en Nary sukkel ook weer met haar
gesondheid. Dit gaan goed met die oumas se projek hulle hoor nog steeds elke Donderdag die
evangelie.
Persoonlik...
Skouer nog nie gesond - die Holandse physio therapist sê ek is 'ongelooflik ongeduldig' met so 'n
nice aksent ... nou ja. Ek het maar weer my motorfiets gebêre en my skouer voel beter.
Het toe nog nie getrek nie - ek is te picky my vereistes - geen erge riool reuke, bietjie is okay; skoon
plek; goedkoop plek; veilige plek; so stil moontlik ... ek moet voor die einde van die maand trek om
verskeie redes en dink ek het 'n goedkoop plekkie gekry. Dit is 'n derde nader aan skool en pad het
nie so erg verkeer nie. Bid asb saam met my.
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Vir ‘n tyd soos dié ?’
Die situasie nog nie heeltemal afgehandel nie - ek is moeg en begeer vir dit om te eindig. Ek het
met Khmer vriendin gesels wat in dieselfde situasie sit met ouers wat haar in huwelik wil indwing sy weier nou al jare dat ek my kleinkinders se foto's vir haar ma wys omdat sy vrees die 'presure'
gaan dan meer wees. Sy sê ook die feit dat die pa 'n hoë polisie offisier is kompliseer dinge meer.
Om verskeie redes in die ongelooflikje komplekse situasie kan ek die huwelik 'aanvaar' maar nie 'n
Boedhistiese seremonie nie. Bid asb dit is ongelooflik moeilik vir ons almal. Kultuur en die mag
van dit is meer kompleks as wat ons met ons Wêsterse denkrigtings kan dink - daar is nie een
'mold' vir al die kulture nie, ek staan mageteloos in my onvermoeë om die volheid van dit te
verstaan.
Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek
aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

CORNE DU PLOOY skryf uit FRANKRYK
Nuusbrief Oktober 2014
Die afgelope vier nagte slaap ons omtrent nie omdat Claire gedurende die nag ‘n hewige urticaria
(“netelroos”) uitslag gekry het. Ons weet nog nie hoekom nie. Ons is ook in ‘n baie netelige en
konfliktuele situasie met die skool. Ons moet besluit of ons Claire of al vier d kinders van skool
moet verander of nie. Die feit dat d skooljaar alreeds aan die gang is en ons d komende naweek
alreeds met ‘n 2 weke skoolvakansie begin, maak dinge moontlik. Daar’s ‘n skool 150km van ons af
wat haar sal vat en sy sal dan in d koshuis bly. Dit sal ons egter +- R40 000 vir die jaar kos
(skoolgelde, koshuisgelde en vervoer) – iets wat ons nie kan bekostig nie…
Ons begin-vd-jaar-erediens was die 21ste Sept met d besoek van ‘n sendeling van Burkina Faso. 45 Okt het ons ‘n gemeentekamp saam met ‘n ander gemeente vd omgewing gehad. Verder het ek
ook ‘n vergadering vd Predikante-toelatingskommissie (waarvan ek die ondervoorsitter is) gehad,
asook vd Teologiese komitee. Die vergaderings vd bestuur vd Algemene Sinode en d bestuur vd
streeksinodale kommissie kon ek nie bywoon nie – nie genoeg Saterdae gedurende een maand nie.
Ons groot projek vir hierdie jaar is die gemeente se 50ste verjaarsdag. Die amptelike
stigtingsdatum is 2 Februarie 1965, maar die begin-begin is in 1948-49. Ons beplan om die naweek
16-17 Mei verskeie musiekkonserte, ‘n erediens en ‘n streeksaamtrek in Berre l’Etang te
organiseer. Die belangrike objektief is om die moslemgemeenskap te bereik en uit te nooi. Ons
moet einde volgende week d beplanning aan d bestuur vd Algemene Sinode voorlê om dan ook
ondersteuning vanuit Nederland te vra. ‘n Uitstekende sanggroep van Toulouse gaan ons bv +- R25
000 vir een aand se optrede kos.
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Eerskomende Sondag het ons ook d kerkraadsverkiesing.
RSA-besoek: Ons het “normaalweg” beplan om 2015 as gesin RSA toe te kom, maar finansieel sal
dit nie moontlik wees nie. Ons beplan dus DV 2016 te kom (Febr of April – miskien April om aan d
ysterman in PE deel te neem … dit sal my verjaarsdag geskenk wees !!). Maar die finansies sal
moeilik wees, maar almal het tyd om voor te berei. Die wisselkoers het ons inkomste vanuit RSA
die afgelope 3jr amper gehalveer.
Veritasopleiding: Volgende week gaan ek Parys toe om die Module 2 opleidingskursus by te
woon.

Freddie Swart skryf oor GURUE Radiobediening - MOSAMBIEK
Nuusbrief 36 - 17 September
Ons het die volgende nuusbrief ontvang vanaf Gurue wat deur Anthonie vertaal is sodat ons
gewone mense dit ook kan lees:
“Vandat ons weer begin het om programme te maak, gaan dit positief. Die luisteraars wens ons
geluk en vra dat die programme sal aanhou totdat Christus kom!
Die regering van die distrik van Gurue is ook bly oor die programme. Hulle vra dat dit sal
voortgaan omdat dit bydra tot onderlinge rekonsiliasie en vrede in die gebied.
Vyf (5) briewe is ontvang. Dertien (13) mondelingse kommentaar is gegee oor die programme.
Almal vra ‘n voortgang van die programme.
‘n Vergadering met die groter groep van pastore (Omwiwa Yesu Bestuurskomitee) word gereel vir
20 September 2014. Die tema : Hoe voel die pastore oor die programme vandat dit weer begin
het?
Drie van die rekenaars wat laas gebring is, gee probleme. (ek weet nie wat se probleme nie!)
Iemand in Gurue kan dit blykbaar help herstel, maar fondse daarvoor is nodig. (ek sal probeer
uitvind hoeveel fondse).
Die Tesourier vra ‘n tweedehandse rekenaar om te help met sy werk.
Die programmakers is gesond (dit gaan goed!) Hulle vra gebed sodat die projek goed kan
7

voortgaan. Hulle vra dat God die skenkers sal aanmoedig om weer fondse te skenk vir vervoer
(motorfiets!) sodat die evangelie verder kan versprei vlg Matt 28:16-19.”
Belangrik is dat die werk voortgaan en dat ten spyte van probleme met die rekenaars en
kragvoorsiening die programopstellers baie positief is met die reaksie wat hulle ontvang van die
luisteraars. Desnieteenstaande is hulle baie afhanklik van ons gebede ten opsigte van al die
verskillende aspekte van die radiobediening t.w. toerusting, programinhoud, onderlinge eenheid,
goeie administrasie en ander. Bid in die besonder vir die beplande vergadering van 20 September
dat die insette wat daar gelewer mag word tot voordeel van die projek mag wees.

LAUDIUM Outreach Group (LOG)
Verslag oor die aktiwiteite vanaf Johan Naude - November 2014
Die lede van die Laudium Outreach Group is nog aktief betrokke in die bediening, om die mense
van Laudium en omsteke te bedien met die Evangelie van Jesus. Ons doen maar net weer ‘n
beroep op elkeen wat in ‘n lewende verhouding met Jesus staan, en wat ‘n begeerte het om die
‘Blye Boodskap’ met ander te deel, om Maandag-aande by ons aan te sluit, as ons uitgaan om
mense by hul huise te besoek en vir hulle te vertel van Jesus.
Ons is so dankbaar vir elkeen wat – sommige selfs net een keer, ‘n Maandag aand opsy gesit
het, om saam met ons die Evangelie in Laudium te help versprei.
Die afgelope jaar was vir ons as familie ‘n jaar waar ons ‘n intense aanval van die duiwel se kant
af ervaar het, en ons wil net dankie sê vir elkeen wat getrou vir ons gebid het. Die Here is die
Oorwinnaar, en Hy dra ons nog steeds dag vir dag.
Vir my was die hoogtepunt hierdie jaar die tien kategete wat hulle lewens aan Jesus oorgegee
het, en tot sekerheid van geloof gekom het. Hulle word nou op Sondag die 30ste November as
lidmate in die gemeente voorgestel.
Pam en Suren, van wie ons vroër melding gemaak het is besig om die Here met oorgawe te dien,
waarvoor ons ook die Here dank.
Sankar Moodley, en sy span is nog steeds besig om op Vrydag aande ‘n kerk-diens en ‘n ‘sopkombuis’ vir dwelm-verslaafdes in ‘Whiteblocks” te hou. Sommige Vrydae word die Evangelie
deur middel van prediking gedeel, en soms word Christen-films vertoon. Ons dank die Here vir
hulle toeweiding aan Sy diens. Bid asseblief ook dat die Here die nodige middelle sal voorsien
vir die sop-kombuis.
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In September het ons as lede van die Laudium Outreach Group, weer ‘n jaarlikse opleidingsessie gehad waarin ons net weer besin het oor ons bediening in Laudium, en gefokus het op
wat dit beteken om iemand na Jesus toe te lei. Ons sal so graag ook lidmate van ander kerke
en gemeentes wil bedien met die praktiese kennis van hoe om iemand anders – Hindoe, Moslem
of selfs nominale Christene te lei tot geloof-sekerheid, en ons doen ‘n beroep op ander
gemeentes om ons te kontak in die verband.
Johan Cronje het laat weet dat die Bybels wat reeds deur die LOG aksie in Laudium versprei
is, die kerf van 270 Bybels verbysteek. Hierdie Bybels word nie sommer net uitgedeel nie,
maar word op ‘n gesubsidieerde basis aan belangstellendes beskikbaar gestel.
Ons DVD Bibleoteek is ook nog sterk aan die gang, en die aantal Christen DVDs tot ons
beskiking is nog stees in aanvraag. Hoewel ons hierdie jaar die verskeidenheid aangevul het, sal
ons in die nabye toekoms dit maar weer moet doen,om weer nuwe belangstelling te kweek.
Ons wil net ons dank betuig aan die NG Kerk Moreletapark, die NG Kerk Rietfontein, die RCA
Charisma, en verskeie ander individue en instansies, wat die nodige fondse aan ons beskikbaar
gestel het om voort te gaan met hierdie bediening.
Ons dank die Here ook vir die aktiewe betrokkenheid van Ds Victor Pillay van die Charisma
gemeente in Laudium. Sy ondersteuning en deelname aan die Aksie is vir ons goud werd, en baie
mense se lewens word geestelik verryk deur sy bediening.
Tans is die Here besig om vir ons dit baie duidelik op die hart te lê dat VOORBIDDING die
sleutel is tot die sukses van hierdie bediening. Bid asseblief saam met ons – vir die Here se
beskerming oor ons en ons families – veral betreffende die meer militante houding vanaf die
Moslem gemeenskap se kant af. Bid dat die Here die ‘sluier van mense se verstand sal lig’ sodat
hulle die Evangelie sal verstaan en aanvaar.
Ons is dringend op soek na mense wat as voorbidders vir die Laudium Outreach Group sal wil
optree. Ons praat nou nie van mense wat so in die verbygang aan ons dink nie, maar mense wat
pertinent, veral op Maandag aande wanneer uitreike aan die gang is, in gebed vir ons sal intree
by die Vader. Kontak asseblief vir ons sodat ons vir jou op hoogte kan hou van wat aangaan, en
waarvoor om spesifiek te bid.
Vanaf die 27ste Desember is daar weer ‘n groep studente van ‘Operation Mobilization’ wat
saam met ons gaan uitreik in Laudium, en terwyl ons baie besonderlik vir hierdie geleentheid
voorbidding doen, wil ons ook vir al ons voorbidders vra om saam met ons in te tree vir
Laudium, en ook te vra dat die Here ons na die mense toe sal lei, wie se harte ontvanklik is vir
Sy Woord.
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Ds Leon Tait vertel oor SENDING SONDER GRENSE
Ek is steeds besig om op die Sondae wanneer ek nie by Rietfontein-Suid preek nie, by
Afrikaanse gemeentes namens SSG te preek, ‘n aanbieding oor SSG se werk te doen en
borge vir kinders/families te werf. Groot dank aan almal wat so getrou vir hierdie
bedieningswerk bid.
Die Here is uiters getrou! Orals waar SSG se werk in gemeentes bekendgemaak word,
raak Hy lidmate se harte aan om maar nie net vir hierdie saak te bid nie, maar om ook self
kinders te borg.
Bid asb vir nuwe geleenthede by gemeentes vir 2015. Afsprake word tans gemaak;
daar word probeer om in Desember en Januarie al soveel afsprake moontlik vir die
nuwe jaar vas te maak
Indien u deurlopend (so een keer in die loop van ‘n week/2 weke) terugvoer wil kry via sms
en wil bid vir hierdie saak, kontak/sms my asseblief by 082 601 4235.
Indien u meer wil weet of wil betrokke raak deur bv ‘n kind te borg, of u wil hê dat ek
by u omgeegroep of bv ‘n groep by u werk meer moet kom vertel en wys van hierdie
werk wat Sending Sonder Grense doen, is u meer as welkom om my te kontak.
Hier volg ‘n bietjie inligting oor van die werk wat SSG doen:
Die meeste mense vier Kersdag as ’n gesinsvakansie waartydens almal om ’n feestelike
tafel bymekaarkom; ’n spesiale ete word gewoonlik voorberei en geskenke en goeie wense
word uitgeruil.
Hoe word Kersfees egter ervaar deur diegene wat dit nie kan bekostig nie; dié wat
skaars daarin slaag om te oorleef?
Sending Sonder Grense se Borge vra hulself elke jaar hierdie vraag - en neem dan aksie.
Operasie Kersliefde word weer hierdie Desember uitgevoer en kospakkies gaan by die
hulpbehoewendes van Oos-Europa afgelewer word.
Sending Sonder Grense vat hande met plaaslike gemeentes om, onder leiding van ons
Saligmaker, hierdie projek te bewerkstellig en Sy lig te laat skyn deur ’n helpende hand aan
’n diverse groep van die mees behoeftiges in die gemeenskap uit te reik. Hierdie groep
bestaan uit, onder andere, kinders in tehuise; gesinne van versorgers wat vir ’n minimum
loon werk; gesinne waar die ouers hulle werk verloor het en nie vir hulle kinders kan sorg
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nie; asook gestremdes en bejaardes wat alleen is en nie op hulle kinders kan staatmaak vir
bystand nie.
Die Zonevi-gesin woon in Bulgarye, waar 30 000 pakkies laas Desember uitgedeel is.
Iliana en Sotir Zonevi is al twintig jaar getroud en het drie seuns van onderskeidelik agtien-,
sestien- en ses-jarige ouderdom. Hierdie gesin sukkel om onder die stremmende
uitwerking van werkloosheid in Bulgarye te oorleef. Hulle word deur hulle bejaarde ouers
ondersteun wat hulle rekeninge betaal en hulle help om nie honger te ly nie. Hulle enigste
hoop is hulle geloof in God en Sy goedheid. Iliana het die volgende met ons gedeel: “Ek
was regtig deurmekaar op ’n punt in my lewe, tien jaar gelede - maar van die oomblik dat
ek vertroosting en vrede in God gevind het, het ek geweet wie ek volkome kon vertrou. Ons
word daagliks met verskeie probleme en moeilikhede gekonfronteer; ons sukkel om ons
daaglikse brood te kry. Dit is inderdaad moeilik vir ’n ma van drie in Bulgarye. Die
welsynsdienste is onvoldoende en bied bykans geen ondersteuning nie. Om hulp van enige
iemand anders as Jesus te verwag, is net vergeefs.”
Sy het voortgegaan: “My man is tans werkloos en, alhoewel ek as ’n assistent in ’n klein
winkeltjie gewerk het, moes my werkgewer my ontslaan weens die ekonomiese stilstand en
die effek daarvan. Ek maak nou privaat huise skoon vir ’n klein inkomste, sodat ons darem
brood het om te eet.”
“Die Sending se pakkie was God se geskenk van genade aan ons. Hierdie kosprodukte
het ’n groot las van my skouers gelig. Ek was so bly dat ons ’n vredevolle Kersfees kon
ervaar, met kos op die tafel. Ons is almal so bly! Baie dankie aan elkeen wat ’n opoffering
gemaak het sodat ons vreugde in ons huis kon ervaar.” Hierdie was die woorde waarmee
Iliana uitdrukking gegee het aan haar gesin se vreugde en dankbaarheid.
Baie dankie aan al die SSG Borge wat Sending Sonder Grense help om die Zonevi-gesin
te voed, asook duisende ander gesinne in soortgelyke omstandighede.

SENDINGWEEK DV Februarie 2015
Sendelinge kom gee terugvoer tydens die aand- en oggenddienste van So 15 en So 22 Februarie
Sendingete vind Vrydagaand 20 Februarie plaas
Geloofsofferbelofte word opgeneem op So 22 Februarie.
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Navrae aangaande sendelinge
Indien u enige navrae het oor die Sendelinge wat deur u en ons Gemeente ondersteun word, kontak die
volgende persone wat met spesifieke sendelinge kontak behou:
Ds Corné du Plooy
Sending Sonder Grense
Koerde

Ds Leon Tait
012-333 2470

Ds Hannes Peens (Limpopo)

Stanwin Street
079 525 5695
Carl de Beer
083 443 9256

Mosambiek radiostasie

Japie en Ena le Grange
012-331 3953

Gebedsketting
Laudium

Alet Briers
012-331 1311

Alta Glas

Koenie Goosen
084 652 8773
012 333 5325

Sendinggroete in Christus
Taakspan vir Sending
NG Gemeente Rietfontein-Suid, 16e Laan 615

Tel. 012-331 3531 (Kerkkantoor)

As gevolg van hoë posgeld stuur ons nie meer kwitansies, van inbetalings by sending, outomaties uit nie.
Indien u ‘n kwitansie van u inbetaling verlang los ‘n boodskap by die kerk kantoor of sms 0834439256,
en ons stuur vir u ‘n kwitansie.
By voorbaat dank, Sending taakspan
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