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Gert vertel...
Ek is as die sewende geslag ‘Gert Johannes 

Petrus Jacobus Van der Merwe’ te Germiston 
as die jongste 
spruit van ouers 
met hul herkoms 
uit Port Elizabeth 
gebore. My ouers 
is steeds soutvan
dieaarde mense 
met my mammie 
as dienende 
verpleegster vir 
etlike jare. Hul 
was vir my ‘n 
voorbeeld in die 
bou van ‘n diep 
verhouding met 
God.

Na Matriek te Hoërskool Goudrif  het ek eers 
diensplig verrig. Alhoewel ek reeds as kind uit 

genade ‘n diep verhouding met God gehad het, het 
ek aanvanklik ingenieurswese as studierigting 
oorweeg.

Ek het na ek my roeping in Matriek ontvang het, 
toe te RAU teologie gaan studeer; nadat ‘n 

onderwyser en kennisse die roeping wat die Here 
lank reeds in my hart geplaas het bevestig het. Ek 

het tegelykertyd met my studies ‘n besigheid begin 
bedryf  om my studies te befonds. Die besigheid het 

soveel gegroei 
dat ek my 
studies op ys 
geplaas het met 
die gedagte om 
deeltyds verder 
te studeer. Dit 
was egter eers 
10 jaar later 
wat ek weer my 
studies 
voortgesit het 
om in 2009 as 
predikant te 
kwalifiseer.

Ek en Barbara het mekaar in die BKJA ontmoet. 
Ons het in dieselfde gemeente opgegroei, maar 

omdat sy ‘n aantal jare ouer as ek is, moes sy ‘wag 
dat ek grootword’. Barbara is ‘n passievolle 
laerskoolonderwyser in Drama & Afrikaans.

Ek was aanvanklik glad nie 'n taalmens nie  my 
kop was eerder meganiestegniesprakties, 

maar Grieks & Hebreeus was vir my baie 
interessant en dit help ons om die diepte van God se 
Woord te ontdek!

http://www.lamey.co.za
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Ek het nagraads verder studeer en in 2017 o.l.v. studieleier prof  Cas Wepener my doktorsgraad voltooi 
met die tema ‘Rituele en Geloofsvorming in die skoolkonteks – 'n Praktiesteologiese evaluering’. 

Die besoeke aan skole en die bestudering van kinders se ervaring van God in die skoolkonteks was vir 
my  kosbaar. Dit was  'n baie diep geestelike ervaring om deur kinders en tieners se ervaringswêreld 

God in mense se lewe aan die werk te sien.

God is my inspirasie en Hy loop voor om die pad gereed te maak! Die Here maak planne  deel dit met 
ons en wag geduldig dat ons Sy wil raak sien. Die Here is werklik voor ons om die pad gelyk te maak  

Ons kies gewoonlik net om die tweespoorsinkplaatpad te neem ... tot ons eie skade! Ek word veral 
geïnspireer as ek God se handewerk deur my in mense gerealiseer sien   dan besef  ek  dit was beslis nie ek 
nie  dit was God!

Ek sien myself  ten eerste as leraar – ek leer/wys mense graag om agter Jesus aan te stap  Hy is die 
Herder!

My grootste droom vir my roeping na Lynnwoodrif  Gemeente is om saam met die gemeente 'n pad te 
stap na herlewing  waar elke lidmaat besef  dat hulle persoonlik die opdrag van God gekry het om 

agter Hom aan te stap en ander, veral mense wat nie in die gemeente is nie na Hom toe te lei.

Fliek ek graag en indien wel, watter fliek het ek die meeste geniet en hoekom? Wel, ek het lanklaas 
werklik gefliek, maar hou eintlik nogal veral van wetenskapfiksie – dit help my om uit die boks te dink 

en die lewe met nuwe oë te sien.

Tyd saam met my seuns is baie kosbaar en ons swem graag saam, ry fiets, speel Monopoly of  kaart, 
oefen saam met Urich (16) en maak musiek saam met Sean (amper 15).

Ons gesinsvakansies is te JBAY!  Enige vryetyd (‘n skaars item) word aan tyd saam met my familie 
afgestaan en ons geniet veral etes om die tafel. Ek werk ook graag met my hande, soos houtwerk en 

maak baie graag musiek.

As ek ‘n superhero moet kies, sal dit Iron man wees uit die aard van my liefde vir wetenskapfiksie, maar 
ook omdat hy kreatief  is om probleme op te los.

As ek op ‘n eiland gestrand is, sal ek in die eerste plek net vir Barbara by my wil hê, want saam is ons 
volledig

My beste eienskap is my optimisme en my slegste eienskap is ook my optimisme.

My geliefde gereg is kerrie en rys, my vrou se tiramisu & dan natuurlik Woolworths roomys.

As ek een wens by die "wensfeetjie" kry, sal dit wees om lank genoeg te kan leef  om sommer alles wat 
bestaan te ondersoek, die skepping te ontdek, ruimtereisiger te wees... maar wag  dit gaan mos in die 

hemel gebeur!



Bladsy  32018
Voetspore

Ploeg nuwe lande
Op Donderdag 1 Augustus 

2018 het die 
Gemeenteraad van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk 
(gemeente) Lynnwoodrif  deur die 
grense gebreek. Sy het die 
samewerkingsooreenkoms met 
die Verenigende Gereformeerde 
Kerk (gemeente) Nellmapius 
goedgekeur. Dit is met die 
instemming van die konsulent 
van die gemeente gedoen. Hy het 
die Ring waarbinne Lynnwoodrif  
Gemeente val spesiaal 
verteenwoordig. 

Hierdie ooreenkoms skep 
ruimte dat die twee 

gemeentes steeds binne hulle eie 
bedieningsvelde as gestuurdes na 
die wêreld, verteenwoordigers 
van die Drieenige God sal wees. 
Dit maak egter ook ‘n nuwe deur 
oop: Dat die gemeentes met ‘n 
gesamentlike kerkraad nuwe 
bedieningsterreine wat die 
Heilige Gees aan ons gee as een 
geloofsfamilie kan aanpak, en 
kan verander. Die identiteit wat 
uit die samewerkingsooreenkoms 
voortspruit, sal as Nellmapius

Lynnwoodrif  Gereformeerde 
Geloofsfamilie bekend staan. Ons 
sien met verwagting uit na die 
geleenthede wat oor ons pad 
gaan kom om as een arbeidsmag 
getuies van Christus te wees.  
Ons dank die Drieenige God dat 
ons so by hierdie punt kon kom, 
en nou ook as ‘n geloofsfamilie, 
een getuienis in die wêreld kan 
uitdra. Mag die Heilige Gees ons 
gebruik om ‘n verskil in hierdie 
land te maak. Aan die Drieenige 
God al die Eer.

Dr. Jorrie Potgieter

Gebruik die geleenthede
Oom Bonus Willemse van Protea Aftreeoord 

123 getuig as volg: Ek is in die bevoorregte 
posisie om buiten Afrikaans en Engels ook Zoeloe & 
IsiXhosa magtig te wees. Ek geniet die voorreg om 
die Woord soggens in tien minute aan die werkers te 
Protea Aftreeoord nou al vir etlike jare te bedien. 
Ek kom toe egter tot die besef  dat van die mense 
nie kan lees nie en kort daarna ontdek ons die 
wonderlike hulpmiddel om die Evangelie aan 
geletterdes, maar ook veral ongeletterdes beskikbaar 
te stel, by name die Audibible wat in elf  landstale in 
die 1983 Bybelvertaling beskikbaar is. Dié Bybel 

word keurig voorgelees in luisterryke stemme.

Inwoners van Protea het my en Ralie se voorstel 
ondersteun om Audibibles aan te koop en 

borggeld is vir die aankoop van die elektroniese 
Bybels in Zoeloe, Afrikaans & IsiXhosa  ontvang. 
Nou word die hulpmiddel met die Bybelstudie 
benut en kan selfs die ongeletterdes die Woord in 
hul moedertaal hoor. Die produk het ‘n sonpaneel 
agterop t.w.v. die laaiproses en dus is geen elektriese 
koppelpunt nodig nie. Lidmate is welkom om 
navrae oor die Audibible aan oom Bonus te rig. 

Isabel Groesbeek

KOM EETSAAM ! 

As jy Sondae na kerk 'n 
behoefte het om saam met 

ander te kuier (gesels, saam te eet, 
"fellowship" te geniet) is jy baie 
welkom. As jy wil en kan, bring 
jou kos saam om te deel;  en die 
wat nie het nie, kom kuier steeds 
saam. Dis nie meer nodig om 
elke Sondag op jou eie, in jou eie 
plek jou gewone Sondagkos 
alleen te eet nie! 

Nooi vriende saam na 
#KoMa'In  om 11:30 

begin ons skep aan die kos wat 
daar is vir die wat saam kuier. 
Geen vooraf  reelings is nodig nie 
want dit gaan nie primêr om die 
eet nie, maar om te deel ("pot 
luck!') en saam te kuier. Dis nie 
nodig om "grand" kos te bring 
nie ... enige iets is welkom bv. 'n 
winkel hoendertjie, broodjie, 
slaaitjie of  enige iets anders wat 
jyself  lus het om te bring. 

Kom kuier eenmaal per jaar 
of  elke Sondag  net soos jy 

verkies. 

Diegene wat net vinnig wil 
saameet en dan gaan is net 

so welkom as diegene wat lus is 
om langer saam te kuier.

Gesinne, seniors en juniors, 
enkellopendes, 

omgeegroepe ... almal is welkom. 
Deur uit te reik na mekaar en 
ook ander van buite ons 
gemeente ... ryk, arm, swart of  
wit... met liefde te bereik, kan ons 
meehelp om ons Gemeente Visie 
"Kom na My toe" uit te leef.       

 Hand 2:42 en 43
Christien Pienaar
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Beleef die ervarings
Onder al ons gewone barmhartigheids 

aktiwiteite in verband met die versorging van 
die armes is daar 'n paar wat ek wil uitlig:

Met die samewerking van die gemeente is 
gemaklik meer as 200 serpe ingesamel met 

ons serpprojek. Tydens die laaste Junie samekoms 
van die arbeidsentrum is hulle teen die 
palissadeheining van die kerk uitgehang. Elke 

werksoeker van die Arbeidsentrum kon een kies en 
neem, maar daar was genoeg vir die kerkwerkers, 
sekuriteitsmense, taksiebestuurders en verbylopers 
ook gewees. Die vreugde op hulle gesigte het 

oorgeloop na spontane lofsang en danse. Die foto's 
laat 'n mens deel in die gees van hierdie projek. Ons 
sê dankie vir al die bydraes. Daar is vir ons gebid en 
die Senior bediening het selfs serpe gebrei.

Negentien lede van die barmhartigheids 
bediening  almal seniors  waaruit die diens 

bestaan, is 'n hegte span wat mekaar wonderbaarlik 
ondersteun en nie bang is om hard te werk nie. Ter 
voorbereiding vir die Makiti is die pannekoekdeeg 
al Donderdag reeds aangemaak: 200 liter. Al die 
bestanddele is geskenk en  geen aankope was nodig 
nie. Die gasstofies is om halfelf  op die 
Vrydagoggend aangesteek. Daarna is 'n 
onophoudelike stroom van pannekoeke 
geproduseer. Elkeen was op sy / haar pos.

Ettienne Olckers, 'n meer onlangse lid, se 
Whatsapp inskrywing gee 'n uitstekende insig 

in die aangeleentheid. "Nog nooit tevore (66 jr) was 
daar so ernstig op my bydrae staatgemaak soos 
vandag nie. Ek het wapenstelsels help ontwikkel en 
vervaardig in die verlede, maar nog nooit het ek so 
lyfseer, nie eers na 'n bergfietswedren, in die aand 
by die huis gekom soos vanaand nie. Om deel te 
kon wees van 'n suksesvolle (nie net in finansiële 
terme nie) pannekoekspan, was vir my 'n heerlike 
nuwe ervaring. People are awesome." 

Nelonia se reaksie hierop voltooi die prentjie: 
"Ja Ettienne, dit wys jou net wat so 'n span 

tannies (awesome) kan verrig! Maar nie sonder so 'n 
baie besondere spul manne nie..."

Ons kan byvoeg dat Ettienne binne twee weke  
twee maal oupa geword het. Ons hoop die 

kleinkinders bring vir hom en Mari (sy werk in die 
kerkkantoor) sommer baie vreugde.

Die gemeente se skenkings maak 'n 100% wins 
moontlik. Ons het al die pannekoek op 

Vrydag uitverkoop. Baie dankie. Julle is deel van 'n 
wenspan.

Ons wens ook vir Nelonia baie geluk toe met 
haar onlangse huwelik met 'n jarelange 

vriend.
Marie Boonzaaier

Voornemende adverteerders, bydraers en borge:

Insette kan per epos gestuur word na

voetspore@lynnwoodrif.co.za
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Bou verhoudings
Op Vrydag 24 Augustus het ons 'n besigheidsontbyt 

vanuit die Trust aangebied.  Hierdie was 'n eerste 
poging om die plaaslike besighede in ons eie gemeenskap 
te nooi om self  te kom kyk wat die kerk doen en ook 
saam met die kerk hande te vat in ons poging om 'n 
Gemeenskap van Hoop te help skep.

Vir baie besigheidseienaars was dit 'n aangename 
verrassing 

om te kon hoor 
dat die kerk 

relevant is tot die probleme waarmee ons vandag gekonfronteer 
word in ons gemeenskap soos bv. armoede, werkloosheid ens.

Pastoor Jacques Mbiya, bekende sendeling vanuit Garankuwa, 
is tans besig om verhoudinge met die besigheidseienaars op te 

bou, en is dit nie net 
die hoop dat besighede 
saam met die Trust sal hande vat in ons projekte nie, maar dat 
die Lynnwoodrif  Gemeente ook met besighede begin hande vat 
in hulle behoeftes en geestelike nood.

Ons beplan om in Februarie 2019 ons volgende ontbyt aan 
te bied.

This is a dream come true!" was pastoor Jonny Ndlovu 
van Calvary kerk in Kildare, Bosbokrand, se woorde 

toe hy die eerste 5 skootrekenaars in ontvangs geneem het 
in Juniemaand.

Huidiglik is daar geen rekenaarklasse of  toegang tot 
rekenaars in die gemeenskap nie.  Na vele briewe 

aan die Departement van onderwys, in 'n poging om 
rekenaars vir die plaaslik skool te kry om rekenaarklasse te 
begin aanbied, het pastoor Jonny 'n projekaansoek by die 
Trust ingedien vir die oprigting van 'n rekenaarsentrum.

Die projek is goedgekeur en 5 rekenaars is aangekoop 
as 'n eerste fase.  Die eerste rekenaar 

geletterdheidklasse het tydens die Julie vakansie afgeskop 
met die droom om nog meer kinders te kan akkomodeer, 
en ook  geakkrediteerde klasse in besigheidsadministrasie 
vanaf  2019 te kan aanbied. Hierdie projek word in 
samewerking met die plaaslike skool gedoen.

Annelize Meyer



Bladsy  6 Lente
Voetspore

Wat 'n voorreg om as gemeente te kon saamwerk, 
saamkuier, saamlag en die lewe te geniet.

Ons OppiRif  Makiti 2018 was 'n reuse sukses!

Dankie

Oppi-Rif Makiti
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In 2019 kuier ons weer saam. 
Net nog groter en nog lekkerder... !

Dankie
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Ontgin die talente
Gawes en talente is iets wat elke liewe persoon 

van God ontvang.  Dit is wat ons glo as ons te 
doen kry met ons werksoekers wat op Woensdae by 
die Arbeidsentrum aanmeld.  Elkeen is uniek en het 
reeds talente wat wag om ontgin te word.

Hierdie siening het daartoe gelei dat die Life Skill 
span, onder leiding van Salome Madiba, 

besluit het om spesifieke vaardigheidsopleiding aan te 
bied saam met die normale Life Skill klasse. 

 

Opleiding 
in 

kookkuns (foto 
regs van Rina met 
haar studente),  
kombers maak 
en kralewerk 
(foto links van 
Octavia en Rebecca 
saam met hulle 
studente),    
manikuuren 
pedikuur 
opleiding (foto 
heel bo van Ella en 
Refiloe met hulle 
studente) en 

groentetuin ontwikkeling (foto regs van Johann met sy 
studente) is aangebied vir die volle tydperk.

Waardevolle lesse is geleer, wat met die nuwe kursus wat tans in September in proses is, toegepas 
word.  Daar is besluit om voorsiening te maak vir  'n kleiner voltydse groep studente wat vir 4 weke 

lank, daagliks, die kursus bywoon (ongeveer 20).  
Spesifieke vaardighede waarop gefokus word is 
kookkuns, groentetuin ontwikkeling en skoonmaak.  
Dan is daar ook 'n deeltydse groep studente wat op 
Woensdae oor 'n periode van 8 weke aangebied word 
(ongeveer 60)

Klein besighede word ontwikkel rondom die 
kombersen naaldwerkprojek asook in 

persoonlike sorg met die manikuur en pedikuur 
opleiding.

Annelize Meyer
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Die 60 plussers het die kwartaal begin met 'n 
sosiale byeenkoms op  21 Junie. Die tema was 

tuisversorging en bejaardesorg. 
Dr. Elma Kruger (regs op 
foto), direkteur van die 
Centurion raad vir 
bejaardes het die 
aanwesiges ingelig 
aangaande belangrike en 
relevante aspekte van die 
wet op bejaardesorg, wat sy 
gehelp skryf  het, en het 
ook vrae beantwoord. Sy 
het dit beklemtoon dat 
bejaardes so lank as moontlik in hul eie tuistes moet 
aanbly. Tuisversorging kan dan oorweeg word 
wanneer dit nodig raak. 

Aansluitend hierby het Sanel van der Walt (links 
op foto), 'n vennoot by die maatskappy   

Retire@home wat in 
tuisversorging spesialiseer, 
vertel hoe hulle funksioneer. 
Tuisversorging is persoonlike 
verpleegsorg wat gefokus is 
op enige iemand wat 
addisionele hulp benodig in 
die gemak van hul eie tuiste. 
Hierdie tipe versorging dien 
ook as alternatief  vir 
hospitalisasie. Die 
maatskappy is ook reeds 

verantwoordelik vir twee primêre gesondheidsorg 
klinieke by die aftree oorde in Pretoria, asook die 
tuisversorging by die oorde.

Die tema vir die sosiale 
funksie op 30 Augustus was 

"Sterflikheid, ons Realiteit". Die 
gasspreekster was van AVBOB, 
het relevante inligting verskaf, 
vrae is beantwoord en 'n 
lewenslêer is aan elke 60 plusser 
verskaf. Daarin kan belangrike 
dokumente gebêre word asook 'n 
skrywe met die persoon se 
spesifieke laaste wense 
uiteengesit.

Die sanger Chris 
Coetzer, 'n lid van 

die Drie Tenore, het 
hierna opgetree en 
beïndruk met sy 
besondere mooi sang. Sy 
aangename, innemende 
persoonlikheid en 
repertoire het baie byval 
gevind.

Dit is vir my 
werklik 

aangenaam dat 
Gideon van Zyl as 
fasiliteerder van die 
bediening by my 
oorneem. Hy is 
bekwaam, ywerig en 
ek weet hy sal nuwe 
entoesiasme en 
energie na ons groep 

bring. 
Hiermee 
ook my 
innige dank en 
waardering vir die 
aanmoediging en 
ondersteuning wat ek 
ontvang het gedurende 
die tyd wat ek die taak 
verrig het.

Die 60 
plussers 

van die 
gemeente word 
weereens 
hartlik 
uitgenooi na 
ons sosiale 
funksies of  
uitstappies. 
Ons poog 
regtig om te 
reël vir 'n 
interessante 

gasspreker of  'n bekwame sanger 
om op te tree, en om daarna 
gesellig saam te kuier met 'n 
lekker koppie tee of  koffie en 'n 
versnappering.

Ina Greyling

Redaksie behou die reg voor om artikels of advertensies te plaas al dan nie, of wysigings daaraan te maak soos nodig.
Redaksie poog om sover moontlik alle artikels objektief,  onpartydig en akkuraat aan te bied.

Die opinie van die redaksie mag verskil van die skrywers van artikels.
Loutjie Meyer.

60 Plussers
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Nuweling ?  Vreemdeling ?
Die nuwe lidmaat bediening se doel is om nuwe 

lidmate wat kom aanmeld te laat welkom 
voel. Die Geloofsbelydenis wat op die heining aan 
die straatkant in Lanciastraat opgesit is, dien ook 
om mense te trek. Nuwe inwoners in die omgewing  
wat 'n plek soek om te aanbid, sien en lees dit en 
weet dis waar hulle sal kan tuisvoel in die 
gemeenskap van gelowiges.

Die informele funksies wat ons 2 x per jaar hou 
is 'n kort kenmekaar geleentheid waar nuwe 

mense ander nuwe mense, wat in dieselfde bootjie 
as hulle is, ontmoet. Die leraars, onder die anker 
van Dr Jorrie Potgieter, gee dan ook 'n kort oorsig 

van hoe ons strukture werk en ander algemene 
inligting wat tot nut kan wees. Dan verkeer ons 
gesellig saam.

Ons vra die gemeentelede se samewerking om 
na almal wat onseker en vreemd lyk, uit te 

reik en te laat tuis voel. Partykeer is dit gevestigde 
lidmate, wat deur omstandighede, nie altyd so 
betrokke is as wat hulle sou wou wees nie en net 'n 
vriendelike glimlag nodig het. "Nobody needs a 
smile more as the one who does not have a smile to 
give".

Dalene Goosen

Wat maak ons hande en voete ?
Net soos met Elia, sorg die Here maand na 

maand vir die de Villiers gesin se basiese 
behoeftes. Elke maand, vir die afgelope 8 maande, 
beleef  hulle wonderwerk op wonderwerk in hulle 
lewens. Hulle beleef  hoe vriende, familie en 
onbekende donateurs omgee op maniere wat 
woorde dankbaarheid eenvoudig nie kan beskryf  
nie. Hulle kan getuig: die Here is werklik getrou aan 
Sy woord! Ons wil ook vir Suzaan gelukwens met 
haar verkiesing as een van Hoërskool Waterkloof  se 
hoofleiers.

In Augustus is daar 'n suksesvolle Zorro 3 kamp 
aangebied in die Okraine waar tieners gedoop is 

en almal aan 'n gebedsmaraton deelgeneem het. 
Stefan skryf  dat soos die son sak oor die 
kampgronde op die laaste dag, hulle almal met 
vreugde bewus was van God se genade wat 
beskikbaar is aan almal 24 uur 'n dag sonder ophou.

Ondanks vrese van geweld in die omgewing, 
gaan die aktiwiteite op Quionga voort. Andre 

het op 30 Augustus die Administrateur in Palma 

gaan sien en met hom gesels oor ons aansoek vir die 
kleuterskool. Hulle kan niks doen omtrent die 
kleuterskool, nie eens kyk wat is die belangstelling in 
die dorp, voordat ons nie van hom hoor nie. Die 
gesprek was positief  en die versoek moet nou na die 
Departement van Opvoedkunde en Gesondheid 
gaan vir kennisname, en dan sal dit hopelik 
goedgekeur word. Intussen kan hulle voortgaan om 
die mense in te lig en die belangstelling te toets. Die 
kleuterskool projek word saam met Helderberg 
Uitreik aangepak. 

Met Albie en Lizzy se nuwe bediening by Dei 
Gratia gaan dit goed en die gesin is gesond. 

Van die onlangse onderwerpe wat deur hulle 
hanteer was sluit in "Hoe kan die plaaslike kerk die 
genade deur liefde en deernis aan die mense 
uitstraal." en "Hoop wanneer ek swak is, God is 
Sterk". Hulle dankbare wens is dat daar vir julle 
genade en vrede in oorvloed sal wees deur julle 
kennis van God en van Jesus  Christus deur die 
Heilige Gees.

 
Nick Olivier 

Advertensie per publikasie:

8 cm x 12 cm kleur : R300

8 cm x 12 cm S/W : R150
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Wildtuin Wegbreek

Ons het die 
GROOT 5 

gesien, bokke, voëls, 
waterpoele, droogte, 
bome, sandwalle, 
rivierbeddings, 
sonsopkomste en 
sonsondergange... 

Die belewenis van 
'n leeftyd

Net meer as 40 lidmate het in Augustus die 
voorreg gehad om as gesinne saam God 

opnuut in Sy skepping te ontdek. Met geen 
formele dagprogramme kon elkeen ontspan en 
rustigheid beleef  in God's natuur. Saans was 
geleentheid on heerlik om 'n kampvuur familie   
te ervaar.



Lente 2018    Bladsy 12

Moenie uitmis op 'n geloofsfamilie Wildtuin belewenis in 2019 nie. 
Dagboek 2226 Junie 2019

Bespreek jou plek voor 4 Oktober 2018
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