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ONS GEE OM DEUR BARMHARTIGHEID

Omgee-woord vir die maand
Is die vas wat Ek wil hê nie … dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee, dat jy aan die
armes en die dakloses „n blyplek gee, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere
gee, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? As jy jou wy aan dié wat honger het, as jy
voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal
wat vir jou nag is, word soos die helder middag. (Jes 58 : 6, 7, 10)
Jesus het na die wêreld gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Alhoewel Hy die
dissipels se Here en Leermeester was, was Hy gewillig om hulle voete te was (vgl Joh. 13:1 –
17). Hy het die nederigste werk, dié werk wat in Sy tyd net deur slawe gedoen is, gedoen juis
omdat Hy aan Sy dissipels wou illustreer wat ware diensbaarheid behels. Hierdeur wou Hy vir
hulle sê dat hulle Sy voorbeeld van diens op aarde moes voortsit wanneer Hy weg is. Hy vra ook
diensbaarheid van elkeen van Sy volgelinge. “Ek het vir julle „n voorbeeld gestel,” sê Hy in vers
15, “en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen”.
Om diensbaar te wees, beteken om vir ander mense om jou beskikbaar te wees, om hulle te leer
ken, om hulle behoeftes raak te sien en iets daadwerkliks daaraan te doen. „n Mens kan dit net
regkry as jou hart vir ander mense oopgaan, in só „n mate dat jy jou hande uit jou moue sal
steek vir hulle. Die mense om jou het jóú nodig, as Christen mag jy nooit by hulle verbyloop
sonder om hulle nood raak te sien en dit te probeer verlig nie. Dit is juis waarvoor God jou
gemaak het, sê die Bybel: sodat jy jou lewe kan wy aan die goeie dade waarvoor Hy jou bestem het (vlg Ef.
2:10)
Ware diensbaarheid vra van jou die bereidheid om klein, eenvoudige takies vir ander mense te
doen. Diensbaarheid behels hulp aan diegene wat nie jou hulp verdien nie; dit eis dat jy soos
Jesus, gewillig sal wees om die dinge te doen waarvoor al die ander mense hulle neus optrek.
Dit is jou taak as Christen om diensbaar in die wêreld te wees – vir Christus en vir jou naaste.
Diensbaarheid is nie altyd maklik of lekker nie, maar dit is áltyd die moeite werd! As jy jouself vir
naastediens beskikbaar stel, só belowe God se Woord, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker
is, en sal die nag vir jou soos die helder middag word (vlg Jes. 58:10)
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GESINSBEDIENING
“Ek dink ek verstaan jou aanbeveling. Jy stel nie voor dat ek en my man hierdie kind wild laat rondhardloop nie; ons
moet eerder ons gevegte versigtig kies en haar nie verder dryf tot opstandigheid deur haar te dwing om iets te wees
wat sy nie nou kan wees nie.”
Jy is heeltemal reg. Hierdie filosofie wat ons op ons tieners toegepas het (en wat jy met joune
kan probeer), kan genoem word “losmaak en vashou”. Hiermee bedoel ek dat ons probeer om
ons greep op alles wat nie ewigdurende betekenis het nie, losser te maak en om dié dinge wat
wel ewigdurende betekenis het, stywer vas te hou. Ons het ja gesê wanneer ons ook al kon, om
nou en dan só ondersteuning te gee aan „n nee-antwoord. Die heel belangrikste was dat ons
probeer het om nooit emosioneel té ver van ons kinders af te wees nie.
Dit is eenvoudig nie verstandig om „n seun of „n dogter af te skryf nie, maak nie saak hoe dwaas,
irriterend, selfsugtig of kranksinnig hy of sy ook al voorkom nie. Jy moet daar wees vir hom of
haar, nie net wanneer die kano wild ronddobber nie, maar ook wanneer die rivier weer kalm
vloei. Jy het die res van jou lewe om die verhouding wat nou in gevaar gestel word, weer op te
bou. Moenie dat woede te lank lê en broei nie. Neem vandag nog die eerste stap na
versoening. En probeer hard om nie jou kinders teen die mure uit te dryf nie. Hulle haat „n
gekerm. As jy agter hulle aanloop met die een klagte na die ander, sal hulle amper gedwing
word om hulleself te beskerm deur hulle doof te hou. En laastens, behandel hulle met respek,
selfs wanneer straf en beperkings nodig nie.
Wag dan vir die kalm waters van die twintigerjare. (Dr. James Dobson)

GESINSBEDIENING
HUWELIKSWEEK (13-16 April 2003)
Groot en goeie nuus! Dr Floris Knouwds –skrywer van verskeie boeke oor die huwelik,
kursus- en seminaaraanbieder vir huwelikspare en beraders asook gewilde spreker en
prediker oor huweliksake- gaan DV hierdie jaar se huweliksweek by ons hanteer! Hou
datums oop en bid nou reeds vir die huweliksweek.
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NUWE JAAR …….
NUWE GENADE
Lees Psalm 33:1 – 5, 20:22 : Hou U liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U.
Here, Almagtige, Oneindige Skepper, Voleinder, „n jaar is vir U net „n oogwink, maar vir ons is dit
365 dae lank, „n lang pad. Here, vir ons is elke jaar volgepak met goed en kwaad. U is Here
vane lke uur en dag en jaar. Maar ons is gevange slawe van die vervlietende tyd. Here, en tog
bring elke jaar ons nader aan U. Mense word jaar vir jaar ouer, maar u kinders word jonger. „n
Jaar lê agter ons, vir altyd verby. Plek-plek loop die pad pylreguit deur die vlakte, ander kere
met kronkelpaaie oor die steiltes, vol slaggate, pap wiele, verpaste treine, verspeelde
geleenthede. Here, oor die geleenthede wat onbenut verbygegaan het, sou ek wanhopig kon
raak, as dit nie was dat U vergewe nie.
Here, elke dag is U genade nuut, sedert Noag se reënboog, … en is U goedheid nuut, sedert
Jesus Christus ….
Here, as U die hare van my kop getel het, het u sekerlik ook my dae getel, die minute en
sekondes daarvan – alles hou U in die palm van U hand. Here, ek dank U vir gesondheid in die
jaar wat verby is. Ek bid vir gesondheid in die een wat voorlê, vir genoeg kos vir elke dag. Maar
veral bid ek om „n honger na U Woord, na U self …
Dit sal weer „n jaar wees vol van U genade. („n gebed uit Ghana)

Mag hierdie jaar nuwe vreugdes deur die krag van ons Here en Meester inhou!

JAKARANDA KINDERHUIS - HUIS 4
Vandag stel ons u graag voor aan die inwoners van Huis 4.

Marie Louw is die geliefde en baie bekwame huismoeder.

Almal se Moeka, opvoeder,
verpleegster, trooster, onderwyseres, helper, karweier, kok en noem maar op. Alles wat u elke
dag vir u kinders doen, doen Marie elke dag vir Huis 4 se dertien kinders. Hulle is:

Matthys Steenberg; Jackie Strydom; Lindy Goosen; Attie, Talitha en Danny Cooper; Jannie Smuts;
Jessica Jonas; Veronique Steenkamp; Michael Bredell; Gerhard van Kleust; Bonnita van Wyk en
Armand Cronjé.
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Elke kind het „n spesifieke taak wat onder Marie se toesig uitgevoer word. Dit word afgewissel
volgens die kinders se vermoë, sodat almal leer om alles te doen. Al die etes word deur Marie en
Anna, die huishulp voorberei. Wanneer die kinders nie in die skool is nie, sit hulle ook hand by.
Party van hulle is erg handig met kosmaak. Die wasgoed word ook deur Marie en Anna hanteer.
Die behoeftes van Huis 4 is presies dieselfde as die van „n gewone huishouding, net op „n baie
groter skaal. Daarom sê ons baie, baie dankie aan al ons donateurs, van watter aard ook al.
Alle finansiële bydraes moet asseblief by die kerkkantoor inbetaal word, gemerk “Huis 4”. As u
enige probleme met ander bydraes het is u welkom om 331 3953 te skakel.

GEBEDSBEDIENING
Gebedsbediening nooi weer eens almal uit om deel te kan neem aan die Gebedskring wat
Woensdae, 18:45 – 19:45 in die kerkgebou plaasvind. Almal is meer as welkom.
Ná die baie geslaagde Gebedseminaar wat op 27/28 September plaasgevind het, is „n
Gebedsbediening vergadering gehou waarop baie nuwe inisiatiewe rondom gebed in die
gemeente na vore gekom het.
Een van hulle is dat alle lidmate aangemoedig word om, wat “gebedsdrielinge” genoem word, te
begin. Dit behels dat elke lidmaat 2 mense (binne of buite gemeente) nader om op „n gereelde
basis bymekaar te kom om saam te bid vir mekaar en ander sake. Op so „n basis weet mens ook
dadelik in krisistye jy het ten minste 2 persone wat vir jou sal bid, en wat jou sake vertroulik sal
hanteer. Kom ons neem elkeen deel hieraan – almal van ons het dit nodig.
24-uur gebedsketting
Dié van u wat u naam op die lys wil plaas, om deel te neem aan die 24-uur van gebed, kan gerus
vir Alet Briers (331 1311) skakel. Om in te skakel in die Gebedsketting kan u haar ook skakel.
Vriende, ons kan nie genoeg vir ons Gemeente, Leraars, siekes en al die aksies bid nie. Ons wil
graag dat die Here ons Gemeente seën. Dat Hy ons inwoners in die Gemeente en ook in die
Moot sal beskerm, ja, ook in Pretoria. Daarom moet ons voordurend in gebed na Hom toe gaan
en vra om hulp en beskerming.
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JEUG
JEUGBYEENKOMS - 19:30 – 20:30 - navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)
Sondag, 02/02 + 09/02 + 23/02 + 02/03 + 09/03 + 16/03
ALLE jongmense welkom

ECHO-lofprysing - 18:30 - N.G. Villieria - navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)

Dinsdag, 04/02 + 11/02 + 25/02 + 04/03 + 11/03 + 18/03 (18/02 – te NG RietfonteinSuid)

RIEKIES - 15:00 – 16:00 – Jeuglokaal – navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)
Woensdag, 05/02 + 12/02 + 19/02 + 26/02 + 05/03
Vir ALLE laerskool kinders

BKJA-byeenkoms - 19:00 - navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)
Donderdag, 06/02 + 13/02 + 20/02 + 27/02 + 06/03 + 13/03
ALLE jong belydende lidmate welkom

BYBELBENDE - 17:30 – 18:30 - Jeuglokaal - navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)
Donderdag, 06/02 + 13/02 + 20/02 + 27/02 + 06/03
Vir ALLE Graad 6 + 7 leerlinge

KOFFIEKROEG - 19:00 – 21:00 - saal - navrae: Louis Pienaar (082 878 1743)

Vrydag, 14/02 + 140/3
Kom kuier saam met ander jongmense rondom „n koppie koffie en kom speel saam volleybal;
tafeltennis, ens.

