Messias

vry om ons

te vier

V o e t s p o r e
Kom na My toe....in die voetspore van Jesus

In die Kragveld van die Heilige
Gees!
deur Dr. Jorrie Potgieter

Toe ons die visie “Kom na My toe...”
(Matt. 11:28) in 2012 ontvang het, het
die Here aangetoon dat ons ons
leierskap en strukture in lyn met die
nuwe visie moet bring. Daar het baie
sedert daardie tyd gebeur. Ek wil in
hierdie feesuitgawe daarvan vertel.
Die belangrikste is die geestelike
ingesteldheid wat by die
Gemeenteraad ontstaan het. Die
Raad kom nou twee maal per jaar
bymekaar om in afsondering die Skrif
te lees, te bid en om die wil van God vir
die gemeente te soek.
Verder het die leraars die voorsitterskap van die Gemeenteraad weer
oorgeneem, en speel die Dagbestuur
'n groter rol in die uitrol van dié visie.

Nuwe Lidmaatbediening
deur Dalene Goosen

Die verwelkoming van nuwe lidmate
word met 'n tee met verversings en
inligtingsgeleentheid bevestig. Daar is
twee sulke geleenthede per jaar.
Die doel van die bediening is om nuwe
lidmate met 'n hartlikheid te verwelkom
in ons gemeente, aan ander nuwe
lidmate sowel as leraars en
Gemeenteraadslede voor te stel.
Niemand hoef alleen te voel nie.
Tydens die funksies word elke nuwe
lidmaat aan die predikante en hul

Daar word nou ook sterker onderskeid
getref tussen Gemeentelikebedieninge
en Ondersteuningsbedieninge.
Ondersteuningsbediening speel ‘n
administratiewe ondersteuningsrol vir
die Gemeentelikebedieninge. Die
Kommunikasie-beampte pos is
afgeskaf en met ‘n kontrakteurspos
vervang wat ‘n besparing teweeg
gebring het. ‘n Pos vir
Ondersteunings-beampte vir
Bedieninge is geskep en die
voormalige Getuienisbedieningbeampte is in die pos aangestel. Haar
hooftaak is om gemeente-bedieninge
te help om hulle roeping uit te leef.
Ds. Janet Cruywagen is na
Lynnwoodrif beroep om te help met
versorging aan ons seniorlidmate en
die aanddienste. Volgende jaar sluit 'n
teologiestudent, Nico Smit, by ons
leeraarspan aan wat sy gemeentejaar
by ons gaan doen. Hy sal die eerste

gades voorgestel. Hier kry die nuwe
lidmate agtergrondskennis van alles
in die gemeente.
Bedieninge word bekendgestel en
inskakeling by hierdie bedieninge word
aangemoedig. Daar is werklik vir
ELKEEN 'n dienspunt.

Koppies vol warm liefde
deur Carina Smit

Om Sondagoggende deel te wees van
die Teebedieningspan, is voorwaar
baie lekker en 'n wonderlike voorreg!
Ons is vier spanne wat in twee groepe
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kwartaal vir ds. Janet instaan terwyl sy
met kraamverlof is. Ons is opgewonde
oor sy koms.
Daar is drie reekse wat vir 2016 beplan
word. Die eerste handel oor die Drieeenheid, die tweede reeks oor Roeping
en die laaste een sal ons toerus m.b.t.
ons Gawes. Wat spesiaal sal wees, is
dat ons weer 'n Herlewings-kongres in
die derde kwartaal sal hou. Ons het
ongeveer tien jaar laas Herlewingsweke
gehou. Met 'n Jaartema in 2016 vir
Lynnwoodrif Gemeente: In die Kragveld
van die Heilige Gees, verwag en bid ons
vir geestelike groei.
My gebed in hierdie Kerstyd vir elke
lidmaat, is dat ons werklik die betekenis
van die menswording van die Seun van
God in alle aspekte van ons menswees
sal ervaar, nóú en vir die toekoms. My
wens is dat jy in 2016 geestelike groei sal
beleef. Geseënde Christusfees!

Altyd welkom
verdeel nl. ons "ouer" dames
onder leiding van Carina en die
"jonger" dames onder leiding van
Amelda. Die enigste uitdaging is die
vroeg opstaan in die winter, sodat die
koppies uitgepak kan word voor die
diens.
Die teeskink na kerk is 'n fees, veral
met 'n koekie in die piering, want dan
gesels en kuier ons met al die
vriendelike gemeentelede. Die lekker
moerkoffie in bekers wat ons deesdae

bedien, is op aandrang van Dr. Jorrie
en die koffiekan is elke week dolleeg.
Die kinders is veral lief vir rooibostee,
maar daar is ook koeldrank vir as dit
warm is.
Die Teebediening is 'n fees om van deel te
wees!, vertel Carina.

Tiener- en Jongvolwasse
Bediening

kampvuur in die Bosveld sit.

Jeug- en Kuierlokaal

‘n Groot lekkerte in 2015 was die
afskop van beide 'n tiener- en
jongvolwasse omgeegroep wat deur
die week saam gekuier het… wat 'n
heerlike “fellowship”, omgee en groeigeleentheid was dit nie!

Kinders en Gesinne saam voor
die Here
deur Dr. Chris Malan
Nog 'n lekker vooruitkyk vir 2016 is die
inrig van ons multifunksionele Jeug- &
Kuierlokaal!
Die jongklomp het die Faerie Glen
koppie op Sondagmiddae aangepak
om God se teenwoordigheid daarbo
te geniet, saam te gesels oor Sy
Woord en veral saam te bid. Daarbo
kry mens 'n ander perspektief op
jouself, die lewe en God.

In elke erediens beleef ek dit! Van
maand-oud pienkvoete tot silwerjare
oumas en oupas, en tussen-in ma's
en pa's… word geraak, betrek,
gevorm en opgerig deur Woord en
Gees.
By die kinders is daar baie ruimte vir
liefhê en genade-ontvang, stil-word
onder Sy vlerke, maar ook jolig saamsing en instrumente wat tokkel. Met
God In My Week deel ons weekliks in
die getuienisse van medegelowiges,
kosbare vertellinge hoe ons die Here
se hand in die afgelope week beleef
het. Ons het al saam gehuil, saam
gelag, en veral saam God se aangesig
gesoek en geprys! En natuurlik…
wanneer die jongspan vorentoe kom
om te bid of omgee-blommetjies te
kom haal, word ons almal geïnspireer
om in die kragveld van Sy liefde en
Gees te leef!

Josua Kids
B y o n s J o s u a K i d s
Dissipelskapgroepe stap
entoesiastiese groepleiers 'n heerlike
pad met ons jongspan.
Sien saam met ons uit na 'n heerlike
nuwe, eie program vir ons Graad 7's in
2016, en heel moontlik skop ons af
met 'n Tieneromgeegroep in die
oggende!

Ons IGNITE
T ienerbediening
wil vanaf 2016 ons
tieners begelei om
te groei oor 'n vierbof geloofsbaan:
Die Spelplan is - Bof 1: Wie's ek in
Hom?; Bof 2: Vriendskappe wat my
vorm; Bof 3: Ek stap in Jesus se
voetspore; en Bof 4: Ek is 'n verskilmaker!
Daar is ook 'n spesiale program vir
ons Belydenisgroep wat hulle
voorberei vir hierdie spesiale dag in hul
lewens. By beide die Graad 7 &
belydenis-programme gaan daar
saamkuier-geleenthede wees vir
die ouers, sodat hulle hierdie
kosbare oorgange in hul kind se lewe
met hom/haar kan deel.

Ons wil besoekers en nuwe lidmate
daar ontvang, in die aande oop
gesprekke fasiliteer waar ons saam
kan kou en kibbel en bid oor moeilike
kwessies van die dag, óf kan skoene
uitskop in die Gebedscubicle met sy
plek vir kreatiewe gebede neerskryf, of
in die Woordcubicle met sy talle en
kleurryke verskeidenheid van
Bybelvertalings vir elkeen om te lees.
Ons wil meer hande vat met gesinne
en ouers in hul op pad-wees met hul
jongspan, tieners en
jongvolwassenes. Ons wil ook
geleenthede skep waar jy jou hart
en passie vir ons volgende generasie
kan uitleef, daarin toegerus en
opgerig kan word.

Generasies

Bokant die Kinder- en Gesinsbediening wapper twee vaandels,
“Elke generasie opgerig”, en “By
Lynnwoodrif kom mense by God se
hart uit”.

'n Kuierlokaal waar ons nuwe lidmate
en besoekers kan ontvang, of waar
ons op ons eie in die Gebeds- of
Woord-cubicle kan gaan sit, en nét
daar sy nabyheid kan beleef! Dié
beloof om 'n retreat te wees waar jy by
sy voete kan sit, maar ook lekker kan
saam-kuier rondom 'n kwaliteit
koppie koffie, of 'n intieme liefdesmaal
rondom Die Lang Tafel.

O n s T H R I V E
Jongvolwasse
bediening fokus op
betrokke wees in die
erediens en lofprysing,
die omgeegroep in die
week, en opgerig en
toegerus wees vir 'n
volwasse
geloofslewe en wandel met
Jesus.
Ons gaan verseker in 2016
afskop met 'n omgeegroep vir
jonggetroudes! …hulle kán en wil oor
ander goed praat as die matrieks en
studente! Iewers gaan ons in die
berge stap, en ook rondom 'n

B y Ly n n w o o d r i f k o m e l k e
generasie by God se hart uit! Sien
jou daar!

Seniorbediening

deur Ds. Janet Cruywagen

Elkeen van ons het al daardie warm
gevoel beleef. Daardie gevoel
wanneer jy by jou ouerhuis instap,
die reuk van vars gemaalde koffie,
koekies of beskuit in die oond,
s k a a p b o u d o p ' n
Sondagmiddag… Dinge wat
jou laat tuisvoel en laat voel of
jy
behoort. Dit is asof jy vir 'n
oomblik kan vergeet van die sorge van
die lewe. Vir dié tyd wat jy daar vertoef,

voel jy rustig en tevrede.

gebed.

Ons groei saam in geloof

Dit is die tipe gevoel wat by 'n mens
wakker gemaak word wanneer jy met
die seniors van Lynnwoodrif te doen
het. Dit is hartlike, warm mense wat
waarlik omgee en liefhet. 'n Groep
mense wat jou laat tuisvoel. Mense
wat saam met jou heimwee kry oor die
verlede.

Twee keer per jaar word verslag
gedoen van die besoeke, sodat
belangrike versoeke en behoeftes van
die bejaardes onder die aandag van
die betrokke leraars kan kom. Die
databasis van die gemeente word ook
daarvolgens opgegradeer.

deur Ronel Wessels

Hierdie groep mense ken van
swaarkry en van lekkerkry, hulle ken
iets van afhanklikheid - nie net van
mekaar nie, maar ook van God. Saam
lag, saam eet, saam kuier en saam
soek na die wil van God is wat vir hulle
belangrik is. Nie net is dit 'n groep wat
bedien word nie, maar ook 'n groep
wat mekaar en ander bedien, wat
saam die Koninkryk uitbrei en saam
geestelik groei.

Almal wat deel is van die bediening
getuig dat dit 'n verrykende ervaring
vir die bejaarde sowel as die jonger
lidmate is.

Die Aktiveer veldtog is in Augustus
vanjaar geloods. Met hierdie veldtog is
elke lidmaat aangespoor om iewers
betrokke te wees.
So kan ons
geestelik groei, nuwe
geloofsgewoontes kweek, ons
roeping uitleef en herlewing in elke
groep beleef.

Dankie dat ons weet julle as
seniorburgers dra Lynnwoodrif
Gemeente in gebed. Dankie dat julle
ons met wysheid dien. Dankie dat julle
ons leer om die lewe met passie en as
'n gawe uit God se hand te geniet. Dit
is vir ons lekker om julle die seniors
van Lynnwoodrif te kan noem. Julle is
vir ons kosbaar.
Op die volgende 100 jaar!

Senior Lidmate - buite aftreeoorde
deur Willem Kotzé

Hierdie bediening het in Julie 2006 in
aanvang geneem.
Die doel was om meelewendheid
tussen gemeentelede te bevorder en
om ouer lidmate te besoek.
Hierdie besoeke aan lidmate bevorder
verhoudings tussen jonger en ouer
lidmate. Dit skep ook die geleentheid
vir geestelike gesprekke, skriflesing en

"As ledemate van hierdie een liggaam
hoort ons saam en het ons mekaar
nodig" (Rom. 12:5) God het ons
ontwerp om geestelik te groei binne 'n
gemeenskap wat ons ondersteun en
waar beleef ‘n mens dit meer intens as
in omgeegroepe?
Die Omgeegroep-bediening het
September 2015 afgeskop (saam met
die HEELHEID-reeks) en elkeen wat
hom/haar tot hierdie liefdevolle
gemeenskap van vriende verbind het,
kan nooit weer daarsonder leef nie. Dit
het die plek geword waar ons mekaar
ondersteun en versterk - daar waar
ons mekaar help met die uitdagings
om in hierdie wêreld vir Christus te
leef.
Groepe getuig oor geestelike groei, ‘n
dieper verhouding met die Here en
met mekaar.
Die eerste Omgeefees is in
September, op "nasionale braaidag"
gehou waar daar heerlik gebraai en
gekuier is. Hierdie Omgeefeeste,
asook die reekse, gaan in 2016 voort.
Ons vertrou dat al meer groepe,
binne en buite die gemeentegrense,
se geloof hierdeur sal groei.

Geloofsgewoontes

Lynnwoodrif se seniors is 'n lig op die
rif, en wanneer mens nader kom om
hierdie lig te bekyk, besef mens dat dit
'n klomp klein liggies is wat vuur en
vlam skyn, nie net ter wille van mekaar
nie, maar ter wille van God ons Vader.

Die beleggingsaande, waar die
Aktiveer veldtog geloods is, is die
geleentheid geskep waar elke leier
kon deel in die gemeente se visie,
waardes en strategiese fokusse.
Elkeen het tydens die geleenthede,
bewus geraak dat elke persoon sy
gawes en talente tot voordeel van die
liggaam van Christus kan gebruik.

Wanneer Jesus gekonfronteer word
met wat die belangrikste opdrag in die
wet van Moses is, is sy antwoord in
wese dat dit nie gaan oor reëls nie,
maar dat dit gaan oor verhoudings.
Die lewe gaan oor liefde - liefde wat
verfris, verkwik en nuut maak.

Dit is belangrik dat elkeen verenig
is in ons gemeente se hartklop,
hetsy dit praat, dink of doen is.
Ons vier ons diversiteit in ons
aanbiddingstyle, maar in ons groepe
en bedieninge beleef ons eenheid!
Dr. Chris het leiers aangemoedig
om sensitief te wees tot die brushervaringe met God. Dis daardie
ervaringe waar mens besef dat jy 'n
ontmoeting met die lewende God
gehad het.
Lynnwoodrif Gemeente wil nie net
lidmate se tyd, gawes en
middele hê nie, maar 'n viering
skep van lidmate se
ontmoetings met God.

Die groepe-reeks het natuurlik
uit die Aktiveer Veldtog gevloei
en vorm die onderbou van die
veldtog. Meer as 30 groepe neem
aktief deel aan die verskillende reekse.

Die Krag van ‘n Gelowige
Gebed
‘n Handvol toegewyde bidders is elke
Woensdag en Saterdag voor die
Here en in sy afhanklikheid. Hierdie
groepie bidders het in 2015 besin oor
gebed in die gemeente. Daar is
saam nuut gedroom oor hoe die
gemeente opgerig kan word in
gebed.

Dit het verskeie nuwe
inisiatiewe tot gevolg gehad.
Die eerste inisiatief was die
nuwe Gebedsposbus wat nou in die
aanbiddingsruimtes beskikbaar is en
waar mense versoeke kan plaas
waarvoor hulle gebed benodig.
Daar is ook ‘n Toewydingsweek
gereël.

instandies wat armes huisves, ‘n
laerskool, 3 CMR kantore en by
gemeentelede betrokke wat
swaarkry. Besoeke aan hierdie plekke
getuig van meelewing en groot
dankbaarheid.

“Die gebed van ‘n gelowige, het ‘n
kragtige uitwerking” (Jak. 5: 13-20)

Dissipelskap
deur Annelize Meyer

Deel van ons geloofsgewoontes moet
wees om ‘n dissipelskappad te stap.
Ons sien met groot verwagting uit na
‘n eerste Reconnect-retreat in 2016,
wat Francois Carr gaan aanbied. Ons
wil aanvanklik net mentors oplei om
intensioneel ‘n pad te stap met
iemand anders. Dagboek sommer
nou al 19 en 20 Februarie as jy hiervan
deel wil wees. In April beplan ons om
dan ‘n soortgelyke retreat vir die hele
gemeente aan te bied, waarna ons vir
6 maande met mekaar ‘n
dissipelskappad gaan stap.
Ons
eindig dit dan af met ‘n Alumni kursus
in Oktober.
As jy honger en dors na ‘n intieme
geloofspad met God, moet jy nie die
inisiatief misloop nie!

Die jaar word afgesluit met die laaste
ondersteuningsprojek, die
Emmerprojek, waar reeds gevulde
emmers aan spesifieke gesinne
uitgedeel gaan word.
Baie dankie vir al die yskaste,
beddens, matte, kosvoorraad,
finansiële ondersteuning, klere
verwarmers, waaiers en soveel meer!
In 2016, sal die nuwe naam van die
bediening Barmhartigheidsbediening wees.
Ons dank ons Hemelse Vader dat die
werk kan voortgaan en dat, saam met
julle hulp, daar steeds voldoen kan
word aan gereelde skenkings aan
behoeftiges.
Mag Kerstyd 2015 vir u 'n wonderlike
Christusfees wees.

foto bo: Partytjie vir tienermeisies by
‘n kinderhuis

Vreesloos sonder
vooroordele
deur Elzaan de Villiers

Die Here voorsien elke keer
deur Marie Boonzaaier

Die liefde van God neem in ons
gemeente tasbaar gestalte aan in die
oorvloedige skenking van voedsel,
klere, geld en gewillige werkers wat
sorg dat hulp uitkom waar dit nodig is.
Die “Jesus het jou lief” – plakkertjies op
kosblikkies en -pakkies herinner dié
wat dit ontvang aan wie die Gewer is.
Die Barmhartigheidsbediening is in
totaal by 3 ouetehuise, 2 kleuterskole,
‘n plek van veiligheid en ‘n kinderhuis,
‘n veilige hawe vir gestremdes, 2

Die Pa-Seundag was 'n eerste om
reinheid in eenvoudige terme te
verduidelik en intensionele
kommunikasie oor verhoudings
tussen seuns en meisies te bevorder.
Ons het hande gevat met Die Wilgers
Hoërskool se Bid-Ma's en ons
jeugwerker, Nico Smit, rondom
molestering. Ons is bemoedig toe hy
vertel dat stukkende mense heel kan
word en dat daar hulp is. Ons sluit die
jaar af in samewerking met
Mononong Laerskool in Mamelodi
waar ons saam met hulle
Wêreldvigsdag gaan vier.

Lief vir alle mense

Inisiatiewe vir 2016 sluit ‘n
Gebedsweek, wat in Februarie
afskop, in. Die tema in Februarie is
juis - Vry om te Bid! Die fokus gaan
wees om die verskillende generasies
in ons gemeente te betrek by gebed
en op te rig om in te tree vir daardie
dinge by hulle, naby hulle en verder
weg. Daar sal ook gebedstye na
eredienste wees waar persoonlik vir
mense met ‘n behoefte ingetree sal
word.

Ons span vrywilligers word telkemale
gerugsteun deur ons gemeentelede
wat werklik omgee.

Mamelodi se heuwels waar ons
pakkies aan uitgesoekte gesinne, wat
deur MIV geaffekteer is, gegee het.
Ons het eerstehands ervaar wat die
effek van armoede op gemeenskappe
is en die geweld wat teen vroue en
kinders gepleeg word.

Ons het nuwe vennootskappe
gesluit met organisasies wat
betrokke is in MIV en
gemeentebedieninge waarmee ons
'n pad gaan stap in 2016. Dit gaan
wyer blootstelling gee aan die impak
van gesonde gesinsverhoudinge op
gesonde lewenskeuses.

‘n Wil vir Werk

Dit bly altyd interessant hoe mense
van die Arbeidsentrum te hore kom.
Trouens, ons gemeente is die enigste
een in die ooste van Pretoria wat ‘n
diens soos die Arbeidsentrum
aanbied.

Die fokus van Mission4HIV se
passievolle groep vrywilligers oor die
jare was om MIV bevoegde en
stigmavrye geloofsgemeenskappe te
vestig. Kommunikasie is 'n sleutelelement tot gesonde
gemeenskappe, beide op fisiese
gesondheid, sowel as
verhoudingsgesondheidsvlak.

Werk bly egter skaars en sedert
Januarie 2015 het nog net 144
werkgewers aangemeld om van die
diens gebruik te maak terwyl daar
meer as 1000 werksoekers in
2015 geregistreer het.

Ons het hierdie jaar gesien hoe
geestelike leiers self
Gesondheidsdae reël en voorloop
om veral stigma af te breek. Ons
voetspore lê in die skadu's van

Nuwe idees en inisiatiewe
asook bemarkingsmodelle is
vir 2016 'n prioriteit om hierdie
wanbalans aan te spreek.
Gesprekke met ander

Sendingstories

gemeentes en organisasies om die
basis vir potensiële werknemers te
verbreed, is alreeds in volle swang.
Die bediening, met sy groepie
vrywilligers wat elke Woensdag
werksoekers bedien met broodjies,
koffie en die Woord, is ‘n baken van
hoop. Daar is pragtige getuienisse
van geslagte van vroue wat deur die
Arbeidsentrum gehelp is.

Getuienisbediening het in Februarie
2015 ‘n struktuurverandering
ondergaan.
Annelize Meyer se
posomskrywing het verander van
Koördineerder Getuienisbediening na
Ondersteuningsbeampte vir
Bedieninge. Die funksies van die
Getuienisbedieningkoördineerder is
gedelegeer na die vrywilligers van
Getuienisdagbestuur. Hierdie groep
bly in kontak en is verantwoordelik vir
ons werkers in die veld. Geniet saam
met ons kort stories vanuit die
sendingveld

Sergio & Annette- Spanje

Moenie in 2016 self tuis aansukkel nie.
Daar is wonderlike hulp beskikbaar!

Kreado - Einde van die Seisoen
deur Esmé Pretorius
In 2008 het
Esmé en 'n paar
vriendinne
Lynnwoodrif se
Bybelskool begin
bywoon. Een
spesifieke sessie
het gefokus op
gawes van die
Gees. ‘n Buitekursus het hulle
gehelp om te bepaal hoe effektief hulle
in die liggaam van Christus kan
funksioneer en so is Kreadobediening gebore.
Gawes van organisering en
skeppende werk, gekombineer met 'n
liefde vir mense, is ingespan deur die
Heilige Gees om mense bymekaar te
bring. Oor die jare is daar baie geleer
van hoe om met mense te werk en
watter kunstegnieke die meeste
geniet word.
Dit het myself as persoon ook 'n dieper
empatie vir mense gegee en ook 'n tipe
selfvertroue gegee wat ek voorheen kort
gekom het, vertel sy.
Dankie aan elke persoon wat Kreado
ondersteun het deur die jare: die
Lynnwoodrif predikante,
kantoordames, fasiliteitsbestuurders
en elke dame wat besoek kom aflê het
en saam met die bediening gekuier
het.

God met with us in the most dramatic of
ways. A few years ago university
students from the US and some of the
young kids from our church did prayer
walking in some of the towns we are
reaching with the gospel. One of these
students gave a ‘n prophetic word that
we will reach out to the young people and
through them their parents will come to
know me. Sedertdien het Sergio en
Annette Rossell en hul tienerkinders ‘n
radikale verandering in hul bediening
gehad deur op die jeug te begin fokus.
Daar is o.a. somerkampe aangebied
en studente groepe begin.
Hul gesin is ook onlangs diep geraak
deur die nuus van Annette se kanker.
Die gesin het iets van God se
voorsiening en genesing ervaar,
asook dat Hy hulle Anker is. 2015
was beslis 'n uitdagende jaar vir
Annette en haar gesin – hulle het baie
onsekerhede oor hulle eie rol in die
toekoms.
Hulle wag op God terwyl hulle besig is
om mentors vir die jeug en studente in
Spanje te wees.

Gabriel - Chad
Gabriel het in 2015 voorwaar ook 'n
baie uitdagende jaar gehad. Boko
Haram-aanvalle in Njamena, waar hy
woon, het groot vrees by mense (ook

gelowiges) wakker gemaak. Gabriel
het sy dogter Eda verloor aan malaria
en tifoïed koors (ingewandskoors). Hy
het self 'n paar keer malaria gekry –
o.a. op 'n uitreik waar hy 900km gery
het ter wille van die Evangelie in 'n land
waar mense honger is vir die goeie
nuus.
In hierdie omstandighede raak dit
mens se hart baie diep as jy die
volgende boodskap ontvang (Okt
2015) Please pray: we ask God to help
us get our personal land for I have alot of
challenges with my house that I am
renting. But also I have many orphans
and many street boys and girls that I
really want to help – I want them to stay
with me - I have many projects that I
dream of and trust God for. Dit is
voorwaar 'n voorbeeld van 'n
“sacraficial life” wat met vreugde
gelewe word.

Ons gesin - Indië
Die jaar het op 'n hoogtepunt begin
met ons vriend se besoek aan SA
nadat die Indiese regering sy visum vir
meer as 5 jaar geweier het. Vir hom
was dit deel van 'n draaipunt in sy
lewe. Na 'n klomp jare van baie seer,
sukkel en stry het 'n nuwe fase
aangebreek waar hy nie net geestelik
en emosioneel kans gekry het om
weer gesond en sterk te word nie,
maar ook liggaamlik na homself begin
omsien het.
So dikwels skeep persone in
bediening hulself af ter wille van hulle
bediening. In sy eie woorde “One year
ago with a dramatic shift in our business
I thought it was the end! If I look back I
realize I was at MY end! In fact it was the
beginning of health, balance, routine,
deeper and more meaningful
relationships with friends and family... I
genuinely believe I got a second chance
to live responsibly and center myself...
Stress had eaten away my joie de vivre,

vitality and all that life should be about!
I stop today to look back at my year of
midlife transformation and give thanks
to friends and the God of second
chances... It's still in the making but I
can taste the goodness already!
Vandag, gaan dit goed met hierdie
gesin. Hulle het in 'n nuwe huurhuis
ingetrek, baie veiliger as die vorige.
Die kinders is gelukkig op skool en die
besighede het belofte van groei en
uitbreiding.

Hannes en Elzaan Building Hope Foundation

Die de Villiers’e se tema deur die jaar
was die impak op ‘n wyer terrein van
sending. Afgesien van die weeklikse
aktiwiteite was unieke hoogtepunte
hierdie jaar die besoeke aan die OosKaap en Kwa-Zulu Natal, die aanbied
van die Pa-Seundag, gesondheidsdae, MIV bewusmaking, opleiding &
toerusting, Bybelverspreiding en die
konferensie oor Kort-Termyn Sending
(Toward Better Short Term Mission).

Sy gesondheid het in
die laaste ruk hom
gekniehalter en is hy
onder toesig van
dokters wat m.b.v.
toestelle hom
monitor om die
probleem te
identifiseer. Ons sien
daarna uit om te sien
hoe sy nuwe rol by Petra Kollege
kinderbediening in Afrika sal
impakteer.

Die mees opwindendste is egter die
kuberruim impak wat gemaak is met
twee Facebook-reekse wat hy
aangebied het.
Meer as 3000
persone het die reekse ge-”like”. Die
eerste reeks, Sensitief vir die Heilige
Gees, is opgevolg met Verstaan die
goeie nuus van God se genade.

Jonny Ndlovu - Laeveld

Steven & Jerminah - JLC
Steven en die pragtige Jerminah het in
Oktober getrou.
Dit was ‘n
besonderse geleentheid omdat hy in
Lynnwoodrif Gemeente getrou het.

Die grootste hoogtepunt hierdie jaar
was die oprigting van ‘n dak vir die
Kildare kerk. Alhoewel hulle nog baie
stoele, sement, verf en vensters kort,
is hulle baie dankbaar vir die groot
vordering sover. Jonny is verder die
geleentheid gegun om in Zimbabwe
deel van ‘n groep besoekende
predikante te wees, wat
herlewingsdienste aangebied het. Hy
het ook opleiding deur VIVA in
Kaapstad ontvang, rondom Early
Learning Centres.

Die konferensie se sprekers het van
die Wes-Kaap tot Kwazulu Natal
gekom en sendingorganisasies en
belangstellendes het die waarde
hiervan oor en oor benadruk.

Jonny is verder betrokke by die
kerkplanting van 2 ander gemeentes
in Lillydale en Somerset naby Belfast,
in Bosbokrand. Hy is ook betrokke by
drie skole as pastoor en op die
beheerliggaam van een van die skole.

Hulle het altwee opleiding in digitale
evangelisasie ontvang deur die loop
van die jaar. Elzaan se Facebook
stukkies, het ook ‘n digitale voetspoor
gelaat waarop sy baie positiewe
reaksies en debat ontvang het.

Ons beplan ‘n besoek in April 2016
om hom te ondersteun met beide ‘n
gesondheidsdag, sowel as ‘n
evangelisasie uitreik. Ons nooi reeds
alle studente en jong mense om saam
met ons te kom!

Hannes het twee skoueroperasies
gehad en na die eerste een is die
h e r s t e l p ro s e s v e r t r a a g a . g . v.
longonsteking. Elzaan ondersteun
Lynnwoodrif gemeente met weeklikse
insette op kommunikasie vlak.

Albie & Lizzy - JLC

Fanie - Petra Kollege
2015 was ‘n groot transformasie jaar
vir Fanie nadat PETRA hom gevra het
om, i.p.v aftree, ‘n nuwe departement
wat fokus op strategie, op die been te
bring.

die Evangelie van Genade met
mekaar te deel. Hulle het ook 'n paar
konferensies aangebied rondom
Genade - Genade en die huwelik &
Genade en Kinders.

Die Jordaan’s se bediening het nuwe
vlerke gekry met “grace connections”
waar Albie pastore ontmoet om oor

Steven het die jaar hard gewerk aan
kerkplanting en die ontwikkeling van
nuwe huiskerke in areas waar daar nie
kerke is nie. Ons is baie bly om saam
met hul gemeente se tieners ook
projekte in Mamelodi aan te pak.

Andre & Anne-Marie Quionga
Die Thiarts het ‘n vol jaar tot dusver
gehad, wat met gemeentebesoeke in
die Kaap begin het. Die goeie nuus
van hul visum en verblyfpermit vir die
volgende jaar het opnuut hul
toewyding aan hul sendingopdrag in
hierdie eensame en verafgeleë
gemeenskap bevestig.
Besoeke uit Suid-Afrika van o.a. Nick
en Wilma Olivier en ds. Vollie van
Coligny Gemeente in Noordwes,
asook die feit dat hulle saam met hulle
seun sy 21ste verjaardag in die Kaap
kon vier en terselfdetyd die Global
Leadership Summit bywoon, het hul
geestelik en emosioneel versterk.
Die besoek van die IRM, wat vele jare
uitstaande was, het kerklike sake
uitgeklaar en die christen
gemeenskap verenig agter die
Thiarts.
Die verhoudings en gesprekke in die
gemeenskap word al sterker en na

voor te berei vir lewe na die weeshuis.
Hulle wil daardeur verhoed dat
hierdie kinders in ‘n lewe van dwelms
en misdaad verval.

meer as ‘n dekade begin plaaslike
leiers hul betrek by gemeenskapsake en christelike geloofsgesprekke. In 2016 wil hulle graag ‘n
struktuur bou nadat die regering die
geboue waarin hulle kerk gehou het,
teruggeneem het. Dit sal ook
multifunksioneel gebruik word vir
gesprekke, mediese versorging en
vele meer.

Stefan & Hensie - Oekraïne

Tot aan die einde van die jaar is Stefan
en Hensie besig met ‘n
verskeidenheid van opleidingsprojekte. Hulle reis ook na Europa vir
leierskapsvergaderings.

Shalom Gemeente in Chatsworth.
Saam doen hulle ook berading en
bevryding van veral nuwe gelowiges
wat uit Hindoeïsme tot bekering
gekom het.

Baie dankie vir jul gebede, oproepe, eposse en Facebook-“likes”. Jul
ondersteuning aan hierdie gesin
maak die wêreldse verskil.

Hulle het verlede jaar die nuwe King
Fisher Retreat-sentrum ingewy
vanwaar hulle begin het om o.a.
jeugkampe, sportbediening,
huwelik- en gesinseminare aan te
bied. Die bevrydingsbediening word
ook van hier af bedryf. Die sentrum is
ook beskikbaar vir ander gemeentes
wat die fasiliteit wil gebruik vir
bedieningsaksies.

Jacques Mbiya

Elkeen ‘n getuie

Die van der Merwe’s se jaar was
propvol bedieningsaktiwiteite. Alhoewel die politieke
situasie nog steeds gespanne is
met gereelde gerugte van oorlog,
het dit nuwe geleenthede - sowel
as druk - gebring.

Sedert Desember 2014, groei die
gemeente in Luzanovka met
gereelde dienste en bedieninge aan
kinders en volwassenes.

Sterk vennootskappe met
organisasies en vrywilligers het
hierdie gesin ondersteun om 8
somerkampe te hou, waarvan een
kamp uitsluitlik net vir
vlugte
lingkinders was. Hulle het
800 kinders bedien
waarvan 186 Jesus aangeneem
het. Hulle het ook ‘n groot
fietsryprojek, waar hulle rondom
Odessa gery het, geloods om
besighede in stad vir
ondersteuning vir
weeskinders te vra.
In September, met die
aanbreek van herfs, het hulle
ter ondersteuning van die
Run for the World-projek,
fondse ingesamel vir die
bediening aan weeskinders
in Odessa.

Dienste in die informele nedersetting
in Soshanguve, waar die Promise
Land Ministry kerkgebou staan, het
hierdie jaar ‘n groot verskil aan die
gemeenskaap gemaak waar
Jacques en Juliette Mbiya bedien.
Die gemeente het ook nou vir die
eerste keer lopende water op die
terrein gekry.

Jacques het egter ‘n
p a s s i e o m s y
gemeenskap op te hef met
v e r skeie projekte en bedieninge.
Hy het o.a. begin om ‘n biblioteek
met boeke in te rig en het ‘n groot
skenking gekry van Shalom
Boekwinkel se ou boekrakke,
tweedehandse boeke en nuwe
boeke teen groot afslag.
In die foto is Johan Scheepers saam
met Pastoor Jacques en 'n helper by
die waentjie, sopas nadat die
boekrakke afgelaai is.

Hensie is besig om deur
mentorskapsverhoudinge, weeskinders wat weeshuise gaan verlaat,

Bennet & Jessica Shunmugam
RCA Shalom, Chatsworth
Die Shunmugams fokus daarop om
die Evangelie onder veral Hindoe en
Moslem-gemeenskappe te versprei.
Ds. Bennet is predikant by die RCA

Bennet getuig van tasbare en ander
wonderwerke wat hulle ervaar het.
Hulle was baie opgewonde om
onlangs 60 bunk-beddens te
ontvang en werk nou aan
ablusieblokke. ‘n Fout van die
stadsraad op hul munisipale rekening
het egter die sentrum vir bykans 4
maande lamgelê. Hulle het hierdie as
‘n aanval van die vyand ervaar om hul
werksaamhede te stuit.
Verskeie uitreikgeleenthede is by die
sentrum beskikbaar vir die
ontwikkeling van geriewe.
Baie dankie vir jul volgehoue gebede
en ondersteuning van hierdie
besonderse bediening.

GO! Kids
deur Sanelda Putz

Die GO! Kids dank die Here vir twee
geleenthede vanjaar waarby ons
laerskoolkinders betrokke kon wees.
Junie het ons 'n banier, met ons
handafdrukke op, asook loomband
armbandjies, al die pad Oekraïne toe
gestuur om ons sendeling gesin, die
Va n D e r M e r w e s , e n h u l
kinderbediening te ondersteun.
In September het ons saam met die
lofdanskinders by Nico en Alma
Leonard by Meetse-a-Bophelo in
Mamelodi uitgereik. Ons het saam
met kinders van Mamelodi gespeel,
gekuier, gesigte geverf en kaart

Jeugwerkers werk hard!
Nico Smit is die jeugwerker by
Lynnwoodrif Gemeente en Hoërskool
Die Wilgers. Hy is ook 'n skrywer vir
verskeie tydskrifte en drie van sy
boeke is al gepubliseer. Sy vierde
boek verskyn eersdaags.
gespeel.
Dit was wonderlik om te sien hoe ons
kinders hul liggies oral laat skyn vir
Jesus.
In 2016 beplan ons weer spesifieke
projekte waarby ons kinders direk
betrokke kan wees en blootgestel
word aan gebed vir ander, uitreik en
ondersteuning aan sendingprojekte.
Sy drie boeke heet

CONTACT Tieners
Daar was twee CONTACT-uitreike
hierdie jaar. Die eerste by Steven
Kgaswane se gemeente in Mamelodi
en die tweede tydens die Rif Makiti.
Die tieners se tema hierdie jaar was
"Be our guest". Dit was juis om
mekaar se kulture beter te verstaan
en verhoudings te bou.
Die tieners van Mamelodi het
benewens lekker speletjies, dans en
musiek, heerlike pap, sous en
tradisionele hoenderpote aangebied.
Ons tieners het weer met trots die
Afrikaanse kultuur verteenwoordig
met lekker pannekoek en
worsbroodjies tydens 'n vertoning
van 'n sterkman op ons RifMakiti,
waar almal se kragte beproef is toe
hulle 'n Ford bakkie moes optel en
soos 'n kruiwa stoot.

Ÿ 'n Laaste Rondte
Ÿ Dans van die waarheid
Ÿ Kruis voor my uit (#Topverkoper,

2015)
Hy gaan sy gemeentejaar by
Lynnwoodrif doen. 'n Gemeentejaar
is 'n akademiese jaar waarin 'n
verhandeling voltooi moet word.

RifMakiti 2015 salueer Pieter
Bekker
deur Dr. Jorrie Potgieter

Die RifMakiti is die gemeente se
jaarlikse groot fondsinsamelingsgeleentheid. Die doel is nie net
fondsinsameling nie, maar ook om
saam te kuier en saam te werk. Ons
probeer elke keer ook nuwe mense
intrek, sowel as om van die ou
staatmakers in te span. Baie dankie
aan almal wat van hierdie jaar se
geleentheid 'n sukses gemaak het.
Hierdie jaar het ons 'n tent opgeslaan
wat 'n reuse lekkerte van saamkuier
geskep het - selfs 'n paar manne laat
saamsing het met ons
gaskunstenaar!
Ons wil hulde bring aan Pieter Bekker,
wat nie alleen die sameroeper van die
Makiti-komitee was nie, maar ook sy
hart en siel in die organisering
hiervoor ingesit het.

Nico se Meestersgraad fokus op
liturgie en letterkunde: "Die gebruik
van poësie binne die erediens".
“'n Gemeentejaar vir my is: om soekend
te wees na die wil van God, op reis te
wees saam met God en opportunisties te
wees oor die toekoms wat God beplan
het.”, vertel Nico.
Ons sien uit om meer van hom te sien
in 2016. Hou die jong man dop - daar
gaan nog baie wysheid uit sy pen
kom.

Dit was veral wonderlik om op eie
bodem al hierdie tieners bymekaar te
laat kom, bietjie meer te leer van
mekaar en God te eer vir die ryke
verskeidenheid kulture in ons land!

Skaars twee weke na die Makiti het hy
ernstig siek geword en is 'n maand na
die Makiti oorlede. Oom Pieter, ons
salueer oom. Ons volgende Makiti
sal aan oom opgedra word. Dankie,
aan Ella Bekker wat altyd aan sy sy
was. Sy het net so hard soos hy
gewerk.
Die datum van 2016 se Makiti is
29 Augustus 2016. Ons verpak dit
lekker nuut en sien uit om as
gemeente saam die dag onvergeetlik
te maak!

Baie baie dankie
Daar is nooit genoeg woorde om DANKIE te sê nie. Daar is
talle lidmate wat orals ‘n groot seën vir ander is - in hul
huise, werksplekke, vriendekringe en hier by die kerk.
Ons waardeer elkeen opreg.
Mag die Here julle ryklik
seën.

