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Lydenstyd

VLOGS, BLOGS & KOFFIE
CHRISTUS,
DIE GROOT PLAASVERVANGER
Deur dr Bertus Celliers, leraar by NG Gemeente Rietfontein
Toe Hy enkele ure vantevore in Getsemané gebid het,
Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van
My af weg, het Hy geweet watter ontsettende onreg en
verskriklike lyding op Hom wag. Hy was doodsbenoud
daaroor. En tog bid Hy daarmee saam: nogtans nie wat Ek
wil nie, maar wat U wil.

Lees meer hier of op bladsy 10 >>
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UIT DIE PEN

Avondmaal - WEG Louw
Daar was 'n stilte in die oppersaal
toe Hy met sterk, verhewe hand Hom draai
en sê: "Die man wat My vannag verraai,
sit saam met My aan hierdie avondmaal..."
In twyfel het hul daardie woord herhaal
en wis nie dat hul vóór die hanekraai
soos blare van 'n boom van Hom sou waai...
Maar één was doodsbleek teen die lampestraal!
Toe het hy brood geneem en God gedank,
dit met die hand gebreek en dit geseën:
die beker het Hy boordevol gegooi
met wyn wat dartel was en vonkelrooi maar, hoog gehou, was in geen hand voorheen
ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank!
.

Paasnaweek is om die draai. Dit is by uitstek die
hoogtepunt van God se verhaal met die mens. Dit is die
tydperk van die jaar waar ons diep onder die indruk kom
van die Paaslam wat geslag is en wat die rekening ten
volle vereffen het, sodat die verhouding tussen God en
mens weer herstel is. Die graf wat leeg is, staan in die
tekening van die Paaslam se oorwinning oor die Bose.
Hierdie jaar is dit weer vir ons moontlik om as
gemeenskappe van gelowiges bymekaar te kom en
saam fees te vier. Ons kan weer saam Nagmaal gebruik
en Sondag kan die kerkklokke uitbundig gelui word om
die opstanding van die Here aan te kondig. 'n Mens kan
nie anders as om te wonder wat die jaar van inperkings
aan elkeen van ons se geloofslewe gemaak het nie. Ek
sal graag wou dink dat 'n mens hierdie jaar met groter
verwondering en erns Paasfees saam met die
gemeenskap van gelowiges sal vier, juis noudat ons
weet hoe dit voel as dit nie kan gebeur nie.
U kan in hierdie Vrypos meer lees oor die Covidmaatreëls wat deur die gemeentes gevolg moet word
tydens Paasnaweek. Dr Bertus Celliers deel sy
gedagtes oor Jesus se verhoor, soos wat dit opgeteken
staan in Markus. Daar is ook nuus vanuit Bedieningsbegeleiding en Vennote in Getuienis.
Kyk gerus na ons gemeenskapskalender op ons
webwerf vir belangrike datums.

Groete,

Redakteur | Dr Carin van Schalkwyk

Lekker lees!
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U I T

ALGEMENE TAAKSPAN
PREDIKANTESAKE

D I E

VISIONERING

BEDIENINGSBEGELEIDING

N U U S

NUWE COVID-WETGEWING MET
DIE OOG OP PAASNAWEEK

ATP is ’n permanente kommissie van die
Algemene Sinode.

Riglyne aan gemeentes rakende die
inperkings vir die komende Paasfees.

Deur ds André Barlow,
Sinodale verteenwoordiger vir predikantesake

Deur dr Carin van Schalkwyk

Lees meer >>

VERSTEDELIKING, 'N "SKRIK"
WOORD?

ONDERSTEUNING

Lees meer >>

VENNOTE IN GETUIENIS

S I N O D E

MOONTLIKE DERDE GOLF
COVID-19 INFEKSIES

Verstedeliking. Net by die aanhoor van
hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie
verstar.

Ons keuses is die sleutel tot die
vertraging van 'n moontlike derde golf
Covid-19 infeksies.

Deur dr Nico Mostert

Oorgeneem uit Discovery Health, Maart 2021

Lees meer >>

www.ngkerkvrystaat.co.za

Lees meer >>
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Engo, in samewerking met Round Table
Free State, hou 'n Gholfdag op 9 April te
Bloemfontein Gholfklub. Jy wil dit nie
misloop nie - BESPREEK NOU!

ENGO GEE OM

ENGO CHARITY GHOLFDAG

AANDAG ALLE GHOLFSPELERS

Kontak Engo om uit te vind hoe jy kan
help om 'n verskil te maak in iemand
anders se lewe. Engo het verskeie
programme waar jy 'n bydrae kan lewer.

Kontak Tian de Wet by 064 275 0758 vir
enige navrae

Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting

Ondersteun verskeie plaaslike besighede
en maak ŉ verskil. Koop nou jou spesiale
Engo-koffie teen R85.00.
Beskikbaar by Engo-hoofkantoor.
Kontak ons vir bestellings.
Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting

ENGO SMILEY VERSUS SOCKS

ENGO ONDERSTEUNING

Advertensie >>

KOOP ENGO-KOFFIE

ENGO GEE OM
NASIONALE OMGIE-DAG OP 29
OKTOBER 2021!

PLAAS JOUSELF IN ENGO SE
SOKKIES EN MAAK 'N VERSKIL
Engo Smiley Versus Socks, kwaliteit
kouse vir elke dag se gemak, sport en
werk!
Koste: R135 per paar | Groottes: 4-7;
8-12.
Beskikbaar by Engo-hoofkantoor.
Kontak ons vir bestellings.
Kontak Rachelle by 060 548 5543 of
rachelle@engo.co.za vir meer inligting
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MEDIATEEK

RESENSIE | HOEPHOEPIELAND
Oorgeneem uit LitNet, ‘n lesersindruk oor Hoephoepieland op 18/02/2021

Konteks
Die outeur, Ronél van der Watt, het die bundel stories binne die
multikulturele Suid-Afrikaanse konteks saamgestel, gebaseer op 34
jaar praktykervaring as kliniese sielkundige.
Binne dié konteks is daar baie uitdagings wat aan volwassenes en
kinders gestel word. Op alle terreine – polities, ekonomies, sosioekononomies, maatskaplik en psigologies, word veral die jonger
ontwikkelde kind blootgestel aan vraagstukke wat in baie gevalle
nie aangespreek word, of aangespreek kán word nie.
Kan hierdie leemtes toegeskryf word aan vooropgestelde sienings,
gebrekkige kennis en ook ’n veranderende samelewing wat as
gevolg van stereotipes, die konteks van verandering nie maklik (wil)
interpreteer of kan assimileer in ’n gevestigde verwysingsraamwerk
nie?
Hoe dit aangespreek móét word om ’n gebroke samelewing te
verbeeld waarin gedrag, houdings, tendense en diversiteit die hoof
te bied, is nie in ’n A tot Z-handleiding vir kinders beskikbaar nie.
Eerder dan die suggestie van die werklikheid as fiksie; in dié geval
dan ’n fiktiewe verbeelding van ’n bundel fiktiewe kortverhale wat
die kwessies direk en objektief aanspreek uit die oogpunt van ’n
kenner.
’n Kinderboek uit ’n vertellersperspektief wat kennis, substansie en
objektiwiteit binne die Suid-Afrikaanse konteks weerspieël en
sonder politiese korrektheid tot álmal spreek, was lankal nodig.

Lees meer >>

INVENTARIS | MEDIATEEK
Die Mediateek van die NG Kerk Vrystaat, Sinodale Kantoor se
inventaris word hier volledig deurgegee. Loer gerus daarna en rig
enige navrae in hierdie verband aan Sanet by (051) 406 6700 of
sanet@ngkvs.co.za.

Klik hier >>
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GEMEENSKAPSKALENDER

KRY DIT HIER!
Gemeenskapskalender >>
www.ngkerkvrystaat.co.za

Gaan loer gerus op ons gemeenskapskalender vir alle
belangrike datums en gemeentegebeure.

5 APRIL
NG Dewetsdorp
Dewetsdorp
Boeremark en outydse basaar
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A K T U E E L
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A L G E M E E N

Skenk ’n boks GRATIS boeke en bemoedig mense in hulle geloof
Ons het soveel sukses behaal met ons BybelBoekBokse-projek dat BybelMedia besluit het om in hierdie uitdagende tyd na nog meer mense uit te reik
met gratis boeke.
Word ons vennoot in hierdie projek om mense, oud en jonk, in hulle geloof te
bemoedig.

Hoe kan jy ons help om nog geestelike boeke by mense uit te kry?
Al wat jy moet doen, is om die koerierkoste van R99 te borg en Bybel-Media
skenk ’n boks vol GRATIS Christelike boeke en Bybels. Stuur aan ons die adres
waar die boks boeke afgelewer moet word, of kom haal ’n BybelBoekBoks by
ons kantoor op Wellington.
Gemeentes en organisasies kan hierdie bokse met boeke gebruik om uit te reik
na gemeentelede, versorgingsoorde, skuilings, skole, en so meer.
Met jou bydrae kan jy ’n groot impak op mense se lewe en geloofsreis maak.
Jy kan ’n direkte inbetaling maak of ’n elektroniese oorplasing (EFT) na
Bybel-Media se bankrekening:
Rekeningnaam | Bybel-Media Handel
Bank | Absa, Wellington
Tjekrekeningnommer | 405 433 6340
Takkode | 632 005
Verwysing | e-posadres en naam
Of klik hier om aanlyn te betaal >>

As jy ons met hierdie projek wil help, stuur vandag nog jou inligting aan
hannelie.matthee@bmedia.co.za - en ons kontak jou.

POPI-Handleiding vir
Gemeentes (Kerkkantore)

CLF | WEES 'n WENNER!

CLF | Pinksterreeks

Klik hier >>

Klik hier >>

Klik hier >>
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NUUT

OPLEIDINGSGELEENTHEDE
EXCELSUS AANLYN-AANBIEDINGE
Dink nuut oor jou bediening (Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing) “Wie is God?” op 12-14 April en “Kom ons lees die Bybel” - Kom ons lees die
Ou Testamentiese profete op 20-21 April. Navrae: excelsus@up.ac.za.

NUUT

Advertensie >>

Registreer >>

Advertensie >>

Registreer >>

KOLLEKTIEWE TRAUMA | VANUIT ISOLASIE EN
VERWYDERING NA TUISKOMS EN KONNEKSIE
Vier aanlyn-VBO-byeenkomste via Zoom op 8, 15 en 22 April, asook 6 Mei.
Elke sessie duur twee ure (10:00-12:00).

NUUT

Advertensie >>

Registreer >>

Inligting >>

‘N UNIEKE JAARKURSUS IN PASTORALE
OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS
'n Sertifikaatkursus vanaf 1 April 2021 tot 31 Maart 2022. Kursusleiers is dr
Jan Botha en dr Retha Kruidenier. 120 VBO-punte | 20 CPSC/CPD-punte.
Navrae: janbotha1102@gmail.com of retha@geo-logic.co.za.

NUUT

Advertensie >>

PASTORALE BEGELEIDING VAN PERSONE MET
PARKINSON-SIEKTE EN DEMENSIE

NUUT

Saterdag 17 April om 08:00-13:00 te Studente Hervormde Kerk, Silwer-straat
19, Potchefstroom. Koste: R350 pp (egpare: R600) | 5 VBO-punte. Navrae:
083 660 0409 / 082 577 8810 of e-pos: wentzelc@gmail.com.
.
Advertensie >>

TIRED OF BEING ON AN EMOTIONAL SEESAW?
‘n Inleidende twee ure Zoom-opleiding om die konsepte van Emosionele
Logika bekend te stel. Die eerste 10 leraars wat ‘n epos stuur kan die sessie
van R250 gratis kry. Slegs 20 persone per opleiding | Koste: R250. Die sessie
word in Engels aangebied op Donderdag 29 April vanaf 08:00-10:00. Navrae
aan annette@growwithannette.co.za.

NUUT

Advertensie >>

OPLEIDING VAN BEGELEIERS VAN ‘N
BEDIENINGSDIAGNOSE IN GEMEENTES
'n Excelsus werkswinkel vanaf 13 tot 14 April te Gemeente Sentrum, NG
Gemeente Stellastraat. Sluitingsdatum is op 8 April. Koste: R390 | 10 VBOpunte. Navrae: excelsus@up.ac.za.

Advertensie >>

Registreer >>

VRYPOS 1 APRIL 2021 | 09

V L O G S ,

B L O G S

&

K O F F I E

CHRISTUS, DIE GROOT
PLAASVERVANGER

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos
vertel deur Markus (onder andere)
Geskryf deur dr Bertus Celliers,
leraar by NG Gemeente Rietfontein

Lees hier >>

GESEËNDE
PAASFEES
2-4 APRIL 2021
Hiéraan weet
ons wat

liefde

is: Jesus het Sy
lewe vir ons
afgelê...
1 JOHANNES 3:16
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N U U S B R I E W E

|

P U B L I K A S I E S

Stéphan & Carina

Elmar & Nadine

Lees hier >>

Lees hier >>

T O I B O

Bestuur Covid-19 só in jou kop

Lees hier >>

Lees hier >>

PREDIKANTENUUS
Ds Fanie Spamer, leraar by NG Gemeente Heuwelsig het op 31 Maart emeriteer.
Ds Hans Griesel, leraar by NG Gemeente Hertzogville is medies ongeskik verklaar.

AFLOSLERAARS
KLIK HIER vir ‘n lys van leraars/proponente wat beskikbaar is
om in gemeentes af te los, vir preekbeurte, of selfs vir
beroepe.
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VAKATURES
LERAARSPOS - NG BOTHAVILLE
Hierdie gemeente beskik oor ‘n leraarspos. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Saterdag 1 Mei
2021. Diensaanvaarding op 28 Augustus 2021 of soos ooreengekom deur die Kerkraad en die
kandidaat. Meer inligting >>

VAKATURES
in die NG Kerk-familie | KLIK HIER

VAKATURES
Engo-dienskantore | KLIK HIER
Vakature | ‘n Prinsipaal Maatskaplike Werker | KLIK HIER >>

VERJAARSDAE

Ds Org van der Watt
Kerkenberg
Ds Bertie Haasbroek
Universitas

Ds Jors Reynders
Bloemheuwel

Mag hierdie verjaarsdae vol
nuwe herinneringe wees, geniet dit!

VRYPOS
VRYPOS
8 OKTOBER
1 APRIL 2021
2020 | 12
09

Gedagte

) f a k s r e v s' o t o f ( n a m m a H s u b o C s D

'N LAASTE

DIE DOU, DIE DOOP EN DIE OPSTANDING

En dan, terug in die tuin, voel ek hoe die vroue se rokke aan hul enkels vaskleef –
sopnat van die dou aan die veldgras waardeur hulle donkeroggend moes stap.
Saam met die boodskap dat Jesus opgestaan het, is daar die bewussyn van
water wat aan mens kleef – nes die doop!
Die vroeë kerk het op Paassondag nuwe gelowiges gedoop. Op Paassondag
onthou ek dat ek gedoop is, voel ek as’t ware die water wat aan my kleef en glo
ek: Jesus is opgewek, ek het deel aan sy lewe, ek is van alle skuldgevoel verlos,
Hy neem my voortdurend in ag en maak my steeds deel van sy plan met die kerk!

TEKS: MARKUS 16:1-8

Nie ver daarvandaan nie, iewers agter ŉ geslote deur in Jerusalem, lê ŉ man wat
die vorige nag waarskynlik nie veel geslaap het nie. Die ontsteltenis van die
naweek se gebeure, maar veral die bitter smaak van skuldgevoel oor sy eie
lafhartige optrede die Donderdagaand, het hom heel moontlik wakker gehou. Dit
is egter spesifiek ter wille van hóm dat die engel ŉ tweede aankondiging maak:
“Gaan sê dit in die besonder vir Petrus.” Die skuldbelaaide rots van die kerk – wat
sy Here verloën het sodat ŉ lid van die Joodse Raad uiteindelik sy liggaam van
die kruis moes gaan afhaal en begrawe – moet hoor dat alles vir hom nie verlore
is nie, dat Jesus hom steeds in ag neem en dat ook hý na Galilea moet gaan
omdat hy nog deel is van die Here se plan met die kerk.

(Deur ds Cobus Hamman, leraar by NG Gemeente Bainsvlei)

Markus 16:1-8 vertel die verhaal van Paassondag – die opstanding van die Here
Jesus Christus! Terwyl ek die teks lees, probeer ek myself sintuiglik verplaas na
daardie Sondagmôre in die tuin om sodoende ŉ gevoel te kry van wat die drie
vroue moontlik kon beleef het. Ek sien die eerste lig aan die oosterkim wat die
oggend begin kleur; ek hoor die gekwetter van die geveerde vroeg-opstanertjies
wat die nuwe dag aankondig; ek ruik die vars oggendreuke van gras en grond,
van blaar en blom. Maar ek ervaar ook die ontsteltenis en verbystering van die
vroue wanneer hulle ontdek dat die graf leeg is. Die aanvanklike verslaenheid en
vrees wanneer die engel se woorde, “Hy is opgewek! Hy is nie hier nie”, nog so
onwerklik in hul ore klink.

ŉ Geseënde Paasfees word julle elkeen toegewens!
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KONTAK ONS
#redaksie

Samestellers
Celicia McLean | cmclean@ngkvs.co.za en Karisma du Pisanie | skakel@ngkvs.co.za
Redaksioneel: Dr Carin van Schalkwyk | carinvs@vodamail.co.za

SAMESTELLERS
Celicia McLean

Karisma du Pisanie

Departement Kommunikasie en Bemarking - NG Kerk Vrystaat
051 406 6700 (k) | 072 151 9799 (s)
NG KERK VRYSTAAT

Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bfn, 9301 | Posbus 11412, Universitas, 9321
Stuur enige nuusgebeure, bydraes of inligting voor 12:00 Dinsdae na cmclean@ngkvs.co.za

@NGKERKVRYSTAATAMP
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