Jaargang 18 | Uitgawe 36
11 DESEMBER 2020

Advent
DEPARTEMENT

INHOUDSOPGAWE

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING

2020 | WAT 'N JAAR!
In hierdie uitgawe kyk ons bietjie terug na die jaar wat
was met al sy onsekerheid, hoogtepunte en nuut dink
ten opsigte van eredienste, werksaamhede en hulp.
Mag hierdie feesgety gevul wees met liefde, lag en
saamwees en mag elke dag vreugde bring in die nuwe
jaar wat voorlê. Seën en voorspoed.
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Nuus uit die Sinode
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2020 | Wat 'n jaar!
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'n Laaste Gedagte

#redaksie

NEP EID TIU

Hierdie is die laaste uitgawe van Vrypos vir die jaar 2020.

Wanneer 'n mens oor die jaar terugkyk was dit 'n jaar
wat niemand kon voorsien het nie. Niemand kon weet
wat alles in hierdie jaar sou afspeel nie.

In hierdie Vrypos kyk ons terug oor die jaar wat verby is.
Ons lees weer van die berigte wat te midde van COVID19 geskryf is.
Hoewel hierdie jaar alles op sy kop kom keer het, was
daar steeds een onveranderlike - God.
Ons kan getuig daarvan dat God getrou was en dat God
betrokke gebly het. In die laaste paar weke het ons ook
God se seën in 'n baie besonderse wyse beleef en
ervaar met die reën wat welkom uitgesak het oor ons
provinsie.
Mag u die jaar afsluit met die wete dat God Immanuel is
- God met ons is.
Neem asseblief kennis dat die Sinodale Kerkkantoor
vandag 11 Desember sluit en open weer op Maandag 4
Januarie 2021.

Lekker lees en 'n geseënde Kersfees aan al ons lesers...

Groete,

Redakteur | Dr Carin van Schalkwyk
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EREDIENS NETWERK
Gesels gerus saam oor hierdie geweldige
belangrike saak, met die oog daarop om
Vrystaat gemeentes en predikante te
bemagtig met kreatiewe moontlikhede.

D I E
BEDIENINGSBEGELEIDING

BEDIENINGSBEGELEIDING

N U U S

Deur dr Suzanne van der Merwe, voorsitter

beleef". beskikbaar.
Aanlyn-aansoekvorm

Tertius Botha | tbotha@ngkvs.co.za

ONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING

2021 Beursaansoeke vir voornemende
studente "Ek
is het
oop
iets en
van sluit
God se31 Januarie
2021.
genade in my eie lewe

EREDIENS NETWERK
Het jy 'n passie vir erediens en liturgie?
Kontak dr Suzanne van der Merwe
(voorsitter) om deel te word van die
Erediens
Netwerk.
Opname
van die
Legitimasieplegtigheid
Sel: 073 684 4983
E-pos: suzannekleynhans@gmail.com

Lees meer >>

BEURSE - NG KERK VRYSTAAT

S I N O D E

NEEM KENNIS
Neem asseblief kennis dat die Sinodale
Kerkkantoor vanaf 1 Januarie 2021
geen tjeks meer aanvaar nie.
Byvoorbaat dankie vir u samewerking in
hierdie verband.

Aansoekvorm >>
www.ngkerkvrystaat.co.za
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ENGO SPONSORLIFE

ENGO ONDERSTEUNING

Ondersteun verskeie plaaslike besighede
en maak ŉ verskil vir Engo. Koop gerus
vandag nog 'n heerlike Engo-koffie vol
aroma. Beskikbaar by Koekela, Villa
Avianto en die Engo-kantoor.

Jy kan vandag 'n verskil maak! Borg 'n
kind of maak 'n donasie.
Vir meer inligting, besoek die webwerf:
https://www.sponsorlife.net/
Kontak Rachelle by (051) 407 7822 of
info@sponsorlife.net vir meer inligting

Kontak Rachelle by (051) 407 7822 of
071 612 2930 vir meer inligting.

Jy kan 'n verskil maak deur een van 728
kinders se pennesakkies vol te maak met
skryfbehoeftes óf teken 'n maandelikse
debietorder óf maak 'n donasie om die
lewe van 'n kind te verander.
Kontak Rachelle by (051) 407 7822
info@engo.co.za vir meer inligting.

Debietorder >>

ENGO CASHBACK WORLD

ENGO ONDERSTEUNING

Sponsorlife >>

Ondersteun Engo sonder om 'n sent te
spandeer en kry kontant terug in jou
sak wanneer jy jou aankope doen met
#CashBackWorld.
Kontak Rachelle by (051) 407 7822
info@engo.co.za vir meer inligting.

Registreer >>
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2020 | WAT 'N JAAR!
Lees meer >>

OPROEP TOT VEROOTMOEDIGING EN GEBED
In die lig van ons ontsteltenis met die geweld,
kondig ons hiermee ‘n week van verootmoediging
en gebed af waarin ons voorbidding doen vir die
hele situasie rakende plaasmoorde en korrupsie
in ons land.

STOP

Deur die Interimkomitee, Moderamen
Lees meer >>

VAN ROMMEL TOT MEUBELS

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte
plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies
hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan
weggooi.
Deur ds Elize Stander
Lees meer >>

DIE NG KERK VRYSTAAT SPREEK WAARDERING
UIT TEENOOR DIE VOLKSBLAD
Vir meer as ‘n eeu lank het die Volksblad ‘n reuse
rol gespeel om die Afrikaanssprekende gemeenskappe in die sentrale streek van ons land met
nuus, inligting, leidinggewende kommentaar en
ander gemeenskapsgerigte projekte te bedien.
Deur dr Gideon van der Watt
Lees meer >>

VRYSTAAT VOEDSELHULP
OP VOETSOOLVLAK
Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp.
Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde
bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op
die voorgrond geplaas.
Deur ds Barnard Steyn
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2020 | WAT 'N JAAR!
Lees meer >>

HOOPFONDS | BRING WEER HOOP
Verwoestende brande het groot dele van die
Wes-Vrystaatse distrikte geteister.
Die HOOPFONDS word aangewend om landelike
gemeenskappe in fisiese, emosionele en geestelike nood by te staan en hoop te bied.
Deur ds Barnard Steyn
Lees meer >>

BOIKOT KORRUPSIE

As Christene nie deelneem aan korrupte dade nie
en dit in die oopte bring, dan het ons al 'n ver pad
gevorder op die pad om korrupsie in die kiem te
smoor.
Deur dr Carin van Schalkwyk
Lees meer >>

KLEIN BEGIN VIR KLEINGROEPE
NG Gemeente Kerkenberg het, ten spyte van
uitdagende tye, geleer dat 'n soeke na God se Wil
deur Gebed en Gods Woord lei tot konstruktiewe,
liefdevolle verhoudings wat oorvloei in ons taak
en roeping na buite.
Deur ds Org van der Watt
Lees meer >>

DIENSKNEG IN EIE REG
Daar is min predikante wat ’n roeping na ’n
gemeente ontvang en 38 jaar en 8 maande later
nogsteeds kan sê dat hy gelukkig in dieselfde
gemeente sy bediening wil voortsit.
Deur ds Johann Kemp
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2020 | WAT 'N JAAR!
Lees meer >>

VERGESEL KARELTJIE EN FRIEDEL
Kareltjie het in Warmbad by die gesin aangesluit
toe die sanger Fatman ons aan mekaar voorgestel het. Friedel het so onlangs as aan die
begin van 2020 uit die VSA by ons Herbst-gesin
aangesluit.
Deur dr Christo Herbst
Lees meer >>

EK, VAN TOEKA TOT NOU...
Ek sien met verwagting na uit na hierdie nuwe
seisoen wat wag... om oupa te word en om elke
dag maar net die lewe met 'n nuwe dankbaarheid
te omhels en elke dag wat vir my gegee word, op
te leef!
Deur ds Fanie Spamer
Lees meer >>

GRASLANDBEDIENING:
BLOEMHEUWEL-GEMEENTE
My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman
met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op
die “markplein” ontmoet, maar gou het ons
gesprekke oor Christenskap en die kerk se
roeping begin draai.
Deur ds Jors Reynders
Lees meer >>

GESANT - PREDIKANT
Ek geniet dit om ’n predikant te wees. Dis ’n
ongelooflike voorreg om die Woord vir mense te
kan oopmaak.
Deur ds Jaco Thom
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Saterdag 23 Januarie 2021 | 09:00–15:00
Gemeentesentrum, Philippolis
Elkeen van ons dra ’n rugsak met al ons lewenservarings saam. Met verloop van tyd vul ons
hierdie rugsak ook met maniere van kyk, dink en doen wat ons pad makliker maak... of wat
ons pootjie. Elke lewende wese is aan verandering blootgestel. Om verandering tot jou
voordeel te hanteer, beteken jy het ’n beter kans om aan te pas. Makliker gesê as gedoen.

Gebeure soos om ’n geliefde te verloor, ouer te word, jou werk te verloor, na ’n nuwe
omgewing te verhuis, ’n nuwe werk te begin, siek te word, ’n lewensveranderde operasie te
ondergaan, of om jou daaglikse roetine noodgedwonge aan te pas... en nog vele meer
insidente, is ’n gegewe van die lewe. Om te kan oorleef en floreer beteken jy moet
voortdurend aanpas, dit beteken om anders te kyk, anders te dink en anders te doen.
Dikwels pak jy onwetend jou lewensrugsak met swaar klippe: negatiewe maniere van kyk,
dink en doen wat jou verhinder om ligvoets voort te stap.

Van tyd tot tyd is dit dus voordelig om hierdie rugsak se inhoud te bekyk en daaroor na te
dink. Wat is uitgedien en moet dalk deur nuwe insigte vervang word om die reis te
vergemaklik? Deur dít te doen sorg jy vir jouself, jou geliefdes, vriende en gemeenskap.

Ons gaan soek na duidelikheid oor die volgende:
Afhaal van my rugsak – hoekom moet ek my rugsak afhaal? | Uitpak van my rugsak –
wat is in my rugsak? | Terugpak en regpak – wat pak ek terug, hoekom en hoe pak ek
terug? | Dra van my rugsak – hoe dra ek my rugsak?
Aanbieder:

Prof Sandra Ferreira,

Dept Maatskaplike Werk, Vrystaatse Universiteit. Sandra

sê: Ek lei reeds 40 jaar lank maatskaplike werkers op. My privaatpraktyk en belangstelling is
verlies en trauma in al die fasette daarvan. Ek is onbeskaamd nuuskierig oor die lewe en
word steeds daagliks gefassineer deur die mens se veerkragtigheid – die vermoë om,
dikwels onder baie moeilike omstandighede, te kan oorleef en te floreer.

KOSTE | VRYWILLIGE BYDRAE V A N R 1 0 0
MEER INLIGTING EN BESPREKING BY MAGDALEEN DU TOIT 083 226 9732

REIK UIT | RAAK AAN
Meegevoel aan ds Jaco van Eyssen, van NG
Gemeente Edenburg, se familie en geliefdes nadat
ons met hartseer verneem het van sy afsterwe. Die
roudiens vind plaas op Maandag 14 Desember om
15:00 te Edenburg Gemeente.

P R E D I K A N T E N U U S
NG Gemeente Pellissier het Proponent Charné
Viljoen beroep as leraar met die opdrag
kinderbediening. Sy word Sondagoggend 31
Januarie 2021 bevestig en lewer haar intreepreek
die Sondagaand.

AFLOSLERAARS
KLIK HIER vir ‘n lys van leraars/proponente wat beskikbaar is
om in gemeentes af te los, vir preekbeurte, of selfs vir
beroepe.

VAKATURES
VAKATURES
in die NG Kerk-familie | KLIK HIER

VAKATURES
Engo-dienskantore | KLIK HIER
Bestuurder: Sentrum vir Bejaardes BFN | KLIK HIER >>
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VERJAARSDAE
Ds Marius Louw
Kopanong Kerk
Dr Charles Mitchell
Andrew Murray
Ds Gert Victor
Harrismith
Ds Cobus Hamman
Bainsvlei
Ds Johan Marais
Berg-en-Dal
Ds Mias van Jaarsveld
Heuwelsig
Ds Friedrich Kotzé
Vaalpark
Ds Waldemar Stumpfe
Ficksburg
Ds Theunis de Bruin
Rouxville
Ds Hans Griesel
Hertzogville
Ds Craig Saltzmann
Hospitaalpark
Ds Madelein Bakker
Bethlehem-Oos
Ds Jan Botha
Sasolburg-Sentraal

Ds Pikkie Maritz
Ooshoek
Ds Erich Cornelissen
Harmonie
Dr Johan Marais
Excelsior
Dr Johan Nel
Bestuurder: Seminarium
Ds Johan David
Bloemfontein-Wes
Ds Dougy Bubb
Bethlehem-Efrata
Dr Carin van Schalkwyk
Philippolis
Ds Zilke Mahabeer
Universitas Geloofsentrum
Mnr Adriaan de Ruiter
Direkteur: Ondersteuning
Ds Anton Meiring
Woodland Hills
Ds Dubois du Toit
Kestell

Ds Tano Bongers
Dealesville
Ds Jan Venter
Clarens
Dr Leon Foot
Welkom-Suid

Mag hierdie verjaarsdae vol
nuwe herinneringe wees, geniet dit!
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VIR GEBRUIK BY ‘N BEPLANDE TEOLOGIESE
NAVORSINGSENTRUM

VERSOEK

Enige teologiese boeke wat
nie meer benut word nie

(Afgetrede leraars kan
oorweeg om hulle boekery te skenk)
NAVRAE

Dr Henco van der Westhuizen

hvdw13@gmail.com
AFLEWERINGSADRES

NG Kerk Vrystaat | Sinodale Kantoor
Van Heerdenweg 20 | Wilgehof | Bfn

NG Kerk Vrystaat ©2020

'N LAASTE

Gedagte

Sagaria 9:9
Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en
hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n
donkie.
In 'n profesie in Sagaria 9, belowe God dat die komende Koning redding en
geregtigheid sal bring. Dit beteken dat God met Kersfees in die persoon van
Jesus Christus, geregtigheid na die aarde toe gebring het. Dit is presies wat die
wêreld nodig gehad het (en nog steeds nodig het).

Toe Jesus vir ons sonde gesterf het, het Hy al ons ongeregtighede op Hom
geneem en dit vernietig, en in ruil daarvoor het Hy ons regverdig gemaak en in
'n noue verhouding met God gebring. Onthou dat God se liefde vir ons nie op
enigiets wat ons doen, of nie doen, gebaseer is nie. Dis slegs gebaseer op wat
Jesus alreeds gedoen het.

TEKS: SAGARIA 9:9

Na Jesus se geboorte het Hy sy hele lewe lank in geregtigheid geleef. Hy was
volmaak en het naby God geleef en sy Vader se plan sonder huiwering gevolg.
Aan die kruis het daar egter 'n uitruiling plaasgevind. 2 Korintiërs 5:21 sê: "God
het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met
Christus, deur God vrygespreek kan wees."

(Pastorale gesprek | Aangestuur deur dr Carin van Schalkwyk)

In Romeine 3:10 beskryf die apostel Paulus die treurige toestand van die
mensdom: "Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie." Ons is almal
in dieselfde situasie; in sonde gebore en nie in staat om onsself regverdig te
maak nie. In Romeine 1:17 sê Paulus egter: "Elkeen wat deur God vrygespreek
is omdat hy glo, sal lewe." Christenskap vereis nie dat jy geregtigheid moet
verdien nie, maar dat jy Jesus se geregtigheid "in geloof" ontvang. Dit gaan dus
nie oor wie ons is nie, dit gaan oor wie Hy is.

Romeine 5:8 sê: "God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons
gesterf het toe ons nog sondaars was." Die regverdige Een is met Kersfees
gebore om God se liefde vir ons op die mees kragtige manier moontlik te wys,
deur ons regverdig in sy oë te maak.
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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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