
 Voe sporet
IN DIE 
UITGAWE

www.lynnwoodrif.co.za                 | 012 348 5135 |             kommunikasie@lynnwoodrif.co.za

Mei-Junie 2016
MAANDBRIEF nr. 57

Ÿ Daar gebeur baie in die RIF
Ÿ ’n Vrou is meer as net ’n lyf
Ÿ OREO
Ÿ Pinkster 2016
Ÿ Omgeegroepe
Ÿ Seniors trek ’n nuwe baadjie 

aan.
Ÿ Jeugbediening 
Ÿ Stories uit die sendingveld
Ÿ Arbeidsentrum
Ÿ Barmhartigheid
Ÿ Mannegroep

Daar gebeur  BAIE
dinge vanuit die RIF!

NICO SMIT

Ons is ’n gemeente wat werklikwaar 
by uitstek geseënd word, veral as dit 
kom by projekte en dit wat binne en 
om ons gemeenskap gebeur. Ons kan 
skaars alles binne-in die VOETSPORE 
laat inpas - ons is werklik bly daaroor!
Een groot uitstaanmoment was ons 
Belydenisaegging waar 12 mooi 
jongmense Belydenis van geloof 
afgelê het. Die tema vir die aand was 
dat “God jou gedroom het, groter en 
mooier as wat jy ooit sal kan dink.” Die 
jongelinge was so mooi aangetrek en 
het elkeen hulle persoonlike Bybelvers 
vir die gemeente voorgelees.
 Nog een reuse hoogtepunt 
was ons WINTERKONSERT saam met 
Jannie Moolman & Corlea Botha. Dit 
was een mooi aand met liggies, 
pragtige musiek en heerlike sop en 
sjerrie. Die gemeente het die projek 
geneem en dit ons eie gemaak en die 
aand kon ons die kerk en saal volpak! 
Dit is iets wat die gemeente nie 
sommer vinnig sal vergeet nie.
 God i s  aan d ie  werk  in 
Lynnwoodrif, mense beleef dit en voel 
dit aan en ons beleef dit tydens 
eredienste en in elkeen se inkoop, 
binne projekte. Dankie vir elke 
gemeentelid wat bydra om ons 
gemeente te laat groei en in die 
wêreld ’n verskil te kan maak. Soos 
Brian McClaren skryf: “Ons is in die 
wêreld, maar nie van die wêreld nie - 
God roep ons!” 
 Ja, Lynnwoodrif is geroep! 
Mag daar nog baie geseënde tye in 
Lynnwoodrif wees! Ons is die LIG op 
die RIF! Kom ons leef dit ten volle uit én 
weet dat God sorg en Hy die Bewaker 
van ons harte is! NS



�’n Vrou is meer as 
net�’n lyf

AVERIL POTGIETER

Ek is sedert Desember 1992 in Lynnwoodrif Gemeente. Elke jaar het ons 

ten minste twee Damesoggende. Die vorige jaar begin die beplanning 

reeds en vrae soos die datum, die spreker, die gasvrouens, en die 

EETGOED op die tafel! 

BATSEBA-tee 2016, met die tema ŉ Vrou is meer as net ŉ lyf' was, soos al 

die ander jare, 'n reuse sukses danksy die heerlike samewerking van die 

Lynnwoodrif dames. Ons het gewerk en lekker gekuier en die Atrium 

was vol bespreek. Kobie Smit, die gasspreker was 'n aansteeklike  

bol  energie. Dit was lekker om te luister en verryk te word, jouself te letjie

sien in haar voordragte en toe met 'n nuwe lied in jou hart huis toe te 

gaan. Juan en Johan, die talentvolle musiekkunstenaars, was ŉ goeie 

keuse en hul musiek strelend vir die oor! 

Dankie aan al die dames van die Vrouebediening en vir diegene wat 

dit bygewoon het en ook gaste genooi het!

Nog ŉ aantal opmerkings van ander lede van die Vrouebediening wat 

die oggend bygewoon het:

“ŉ Ongelooike oggend met uithaler gasvrouens, uitstekende 

spreekster en musikante en, om Oubaas van 7de Laan aan te haal, 

eetgoed uit die boonste gestoeltes.  ŉ Onthou-oggend!” - Marietjie 

Vorster

“Lekker lag, lekker kekkel, lekker eet, lekker koop en kuier en lekker 
geskenke - soos net vrouens dit kan doen.” - Elvereen Swart

“Ek is bevoorreg om te behoort aan ŉ spesie, geslag, aksie, kerk en ook 
sussies! Dankie Vader vir ’n feestelike oggend.”  - Annette Lombard

“Met oulike vrouens, heerlike versnaperinge, goeie musiek en 
fantastiese spreekster was dit 'n heerlike kuierdag soos net ons vrouens 
kan kuier en 'n dag wat nog lank onthou sal word.”  - Dalene Goosen

“ 'n Prettige oggend gevul met vrolike pitkos vir die siel! Almal aan my 
tafel het reeds gevra of hul volgende keer weer kan kom – was heerlik 
gewees.” - Santi Grobbelaar

Wysheid begin met die 

dien van die Here

OR OE
OppiRif Enkelouers

HANO BOTHMA

Ek was al deel van baie enkellopende groepe en is telkens 

teleurgesteld met die leemtes wat ek ervaar het by sulke 

saamkom-geleenthede, soos bv. dat my kinders nie altyd 

welkom was nie of dat die fokus dikwels net daaroor gegaan 

het om iemand te ontmoet as 'n moontlike lewensmaat.

My behoefte was om iewers saam met mense, in soortgelyke 

situasies as myne, gemaklik en spontaan te kon kuier sonder 

dat daar enige verwagting van “dating” was en waar my 

kinders ook welkom gevoel het.  Daar is min sulke geleenthede 

vir enkelouers waar jy met ander kan deel oor jou lewe, die 

uitdagings wat jy mee te doen kry en verstaan word as jy 

hieroor praat.  'n Plek waar jy met liefde, begrip en 

ondersteuning sommer net lekker sosiaal kan kuier.  

Na baie droom, bid en beplanning is OREO (OppiRif 

E n k e l O u e r s ) b e g i n !  O n s  h e t  h a n d e  g e v a t  m e t 

NG Kerksondermure se enkeloueraksie, wat alreeds 'n jaar 

bestaan, en het waardevolle leiding ontvang. Ons het besluit 

om ook by hulle groot geleenthede in te skakel. Ons het 

Laerskool Skuilkrans se enkelouers ook uitgenooi en na  'n jaar 

se pogings, droom, dink en beplan het ons afgeskop met 'n 

Ken-Mekaar-braai op 4 Maart 2016. Dit was heerlik!  Ons ouers 

het lekker gekuier om die braaivleisvuur, terwyl die kinders hulle 

gate uit geniet het op die springkasteel.

Ons het die geleentheid opgevolg met 'n gesellige Fliek- en 

kuieraand, 'n potjiekos-ete met sjerrie en ook net 'n gewone 

kofe-kuieraand.  Van ons het ook die jaarlikse kamp vir 

enkelouers, wat Kerksondermure gereël het, bygewoon.

Ons is nog 'n klein groepie, maar by ons groepie is ons vry van 

verwagtinge rondom “dating”, lief om kinders saam te laat 

kuier, nie gebonde aan 'n spesieke kerkgenootskap nie en 

ons het almal dieselfde status, naamlik 'n enkelouer wat graag 

die beste vir ons kinders probeer bied met dit wat ons het.

Ons het opwindende idees vir die jaar wat voorlê en wil graag 

so 2 maal per maand 'n sosiale bekostigbare kuier reël, sodat 

almal kan deel wees.  Hou gerus die OppiRif dop vir ons 

GEWORTEL EN GEGROND: 
PINKSTER

NICO SMIT

Die jaar se Pinkster was ’n hoogtepunt, o.l.v. Ds. Janet 
Cruywagen en die tema: Gewortel en Gegrond - binne 
die kragveld van die Heilige Gees. Ds. Janet het die 
gemeente op reis geneem met dié tema van hoe ’n 
persoon kan groei en die metafoor van ’n boom is 
gebruik om dit te beskryf en uiteindelik by groei uit te 
kom. 
P inks te r  i s  ’n  ba ie  be langr ike 
gebeurtenis binne die Kerkl ike 
kalender. Dit is waar die Heilige Gees 
binne God se kerk uitgestort is, sodat 
d ie  l iggaam van Chr i s tus  kan 
funksioneer. Dié jaar by Lynnwoodrif, 
’n hoogtepunt!



Waar daar liefde is: daar 

is God die Heer!

OMGEEGROEPE

RONEL WESSELS

As 'n mens die seën van 'n omgeegroep ervaar 
kan jy nie anders as om te droom dat elke ander 
gemeentelid ook daarin kan deel nie. In die 
omgeegroepe verheerlik ons God deurdat daar 
geestelike gemeenskap tussen gelowiges 
("Koinonia), geestelike verdieping en geestelike 
groei is. Ongelukkig is dit waar dat 'n mens soms 
erediens toe gaan met n swaar geestelike las en 
eenvoudig nie die vrymoedigheid het om dit met 
iemand te bespreek of net te ervaar dat iemand 
vir jou bid of in die krisistyd jou bemoedig nie. In 
omgeegroepe is daar 'n verhouding van vertroue, 
opregte omgee en 'n openlikheid tussen lede wat 
aan hierdie persoonlike behoeftes voldoen. 

Ons tweede reeks vir 2016 begin met die 
opwindende onderwerp Roeping... Hierdie reeks 
neem ons na die roepings van Moses, Ester, Jesus 
se dissipels en Paulus. Elkeen wat hieraan deel, 
hetsy deur die prediking, individueel, as families of 
as deel van 'n omgeegroep word gekonfronteer 
met die vrae: Waarvoor leef ek? Waarom is ek 
hier? Saam ontdek ons weer opnuut of selfs vir die 
eerste keer dat elkeen 'n baie spesieke roeping 
op sy/haar lewe het.

Aan elke omgeegroep wat van die Omgeegroep 
Kerrie en Rys aand so reuse sukses gemaak het, 
ons opregte dank.

Tans is daar 262 mense in groepe; 82 mense nuut 
betrokke in nuwe groepe en 34 gesinne en 
enkellopendes wat die reekse saam met ons 
doen. Ons het intussen 'n splinternuwe Kommittee 
saamgestel vir die Omgeegroepe se ontwikkeling 
en ek verwelkom graag Loutjie Meyer, Hein Smit, 
Hercules en Susan Katrakazas, Uzaan Wessels en 
Yorke Rodda. Kom meld aan elke Sondag na die 
eredienste as jy by 'n omgeegroep wil inskake of 
skakel Ronel Wessels by 0837922881.

Die  trek LETTERLIK seniors
’n  aan!nuwe baadjie

Vervolg by volgende paragraaf

CECILE SLABBERT

Ons senior lidmate het met groot vreugde 'n vrolike oggend saam Theo van 
Aswegen van Window & Cleaning Crew, asook Anrie Le Roux op 
Donderdagoggend 28 April geniet. Albei is sakepersone uit ons gemeenskap 
wat hul sakevernuf, asook hul liefde vir musiek met ons gedeel het. 
Theo het meer oor sy dagtaak in die skoonmaakindustrie vertel - van 
skoonmaak van  beddens en matte, die skoonmaak van groot, onbereikbare 
vensters en groot kombuise tot by die was van linne van hotelle en gastehuise.
Hul samesang en vrolikheid het almal teenwoordig aan die gons en oorloop 
van vreugde gehad. Sy diepere keuse van veral Koos du Plessis se liedjies is ook 
spesiaal met ons gedeel en  voorgegaan deur Anrie Le Roux, wat via Air BnB 'n 
gedeelte van hul huis/kamers in Faerie Glen verhuur.  Haar gedagtes uit haar 
jonger dae maak elke liedjie baie spesiaal.
De Jongh Optometry het op Donderdag 26 Mei by ons kom kuier. Carina 
Janzen en Deidre de Jongh het meer vertel oor hulle privaat Oogkundige 
praktyke in Lynnwood en Moreleta Park.
Hulle skryf hul 25 jaar sukses toe aan: uitsonderlike kliniese standaarde, goeie 
dienslewering en kwaliteit gehalte produkte.
Deidre de Jongh het ons Seniors ingelig oor algemene ooggesondheid en ook 
vermaak met haar pittige sê-goed. De Jongh Optometry het ook 'n 
brilverstelling en skoonmaakdiens deur die loop van die oggend gelewer.  Een 
van hul verskaffers het die oogkundiges vergesel en lae visie hulpmiddels 
uitgestal.  Hierdie hulpmiddels bied aan persone, wat nie meer net met 'n 
brillens kan regkom nie, die geleentheid om dagtake te verrig en is by hulle 
praktyke beskikbaar. Carina en Deidre het 'n passie om visie so gemaklik en 
duidelik as moontlik te maak.

'n Aantal nuwe, vars en kreatiewe idees 

het by die Jeugwerkgroep met Uzaan 

Wessels as nuwe voorsitter begin 

posvat. Die werkgroeplede wil graag 

verskillende geleenthede vir die jeug 

skep om, nie net geestelik te groei nie, 

maar ook sos iaal  te verkeer en 

diensbaar te wees in die gemeenskap.

Deel van die geestelike opbou is die 

T H R I V E  O m g e e g r o e p  w a t  o p 

D i n s d a g a a n d e  b y  # K o M a ' I n 

byeenkom.  Hierdie “Coffee with 

Jesus”-aand word so ingerig dat tieners 

en studente 'n intieme “praise en 

w o r s h i p ”  k a n  e r v a a r ,  w a a r n a 

Bybelstudie gedoen word.   

Die sosiale geleenthede het 'n eerste 

speletjiesaand ingesluit wat deur 'n 

iekaand opgevolg is.

Die vraag: Hoe het ons ons speletjies 

Vrydagaand spandeer?

Antwoord: 'Quiz night', natuurlik!Die 

jongmense het Vrydagaand 27 Mei hul 

eerste 'Quiz night' (seisoen 1, episode 1) 

gehou. Met die interessante spanname, 

entoesiastiese groepsdeelname en 

kopkrapvrae oor vermaak, wetenskap 

en musiek, het dit hierdie aand 'n 

onvergeetlike een gemaak. 

 Die 'Quiz Master' was ons eie Ds. Chris. 

Die wenners, die Celtic Wolves, is 

bederf met iekkaartjies en die 

naaswenners, die Mega Minds, met 

heerl ike 'Wakaberry vouchers ' . 

Verveeldheid was beslis nie aan die 

orde van die dag nie! Daar is met 

balonne gedans,doughnuts sonder 

hande geëet en vir aandete het ons 

10 pizzas verorber.  Kyk uit vir ons 

volgende 'Quiz-aand' (seisoen 1, 

episode 2) met 'n noot vir noot-tema 

op 23 September!

D i e   i e k a a n d  w a s  ' n  e e r s t e 

G r o o t s k e r m -  l m a a n d  i n  d i e 

Ouditorium.  Dit het saamgeval met 

die Kerrie-en-rys verkope.  Nadat 

almal se magies vol was van die 

heerlike kerrie en rys het ons die lm 

War Room gekyk!  Almal het die aand 

terdeë geniet.  Dagboek sommer 

nou al ons volgende Fliekaand op 19 

Augustus! 

Vir meer inligting oor ons aktiwiteite 

vir die jeug kontak gerus vir Uzaan 

Wessels 083 219 9683.

Ons  THRIVE!jeug



STORIES SENDINGVELD uit die 
STORIES  VAN DIE DE VILLIERS’se en die GASTON’s

ANNELIZE MEYER

Hannes het die geleentheid 
gehad om Pastoor Shawn 
Duma te besoek in Port Edward 
in April vanjaar.  Shawn is 'n 
s t r a t e g i e s e  v e n n o o t  v a n 
Building Hope Foundation saam 
met wie Hannes al baie uitreike 
in Kwazulu Natal en die Oos-
Kaap onderneem het.  
Die bediening waardeur Shawn 
werk is Shoes of the Gospel.  

Die fokus van die bediening is om 
aan kinders in skole in die Oos-
Kaap en Suid-Natal, wat nie 
skoolskoene het nie, skoene en 
die Evangelie te bring.  Shawn 
ondersteun ook verskeie klein 
gemeentes in die berge van die 
voormalige Transkei en KZN deur 
evangel i sas ie-ople id ing en 
kinderbedieningopleiding.  

Hannes het spesiek gegaan om 
S h a w n  t e  o n d e r s t e u n  m e t 
strategiese beplanning hoe om 
Shoes of the Gospel se 'Footprint' 
in hierdie area te vergroot en om 
toekomstige uitreike te beplan. 

Elzaan ervaar dat die Here dit 
swaar  op  haar  har t  lê  om 
strategiese gesprekke te voer met 
spesieke kerke wat betrokke is in 
HIV-verwante projekte.  Sy is al 
geruime tyd besig om gesprekke 
te voer met verskeie gemeentes 
van verskillende denominasies 
om die inligting te bekom.  

Mission4HIV het op 23 Junie 'n 'HIV 
Forum for Churches' by 

L y n n w o o d r i f  G e m e e n t e 
a a n g e b i e d ,  w a a r t y d e n s 
bedieningsleiers en predikante 
wat hierby betrokke is hul inligting 
gaan deel.  

“Dit raak ongelukkig net al meer 
duidelik dat die 'kerk' die saak van 
MIV versaak het, omdat ons dink 
dat MIV nie meer 'n probleem is 
nie.  Ek was baie hartseer om 
verskeie kere te hoor 'nee, ek weet 
nie van enige van ons kerke wat 
iets rondom dit doen nie' 

M i s s i o n 4 H I V  h o o p  d a t  d i e 
gespreksforum hernude fokus op 
MIV en die verantwoordelikheid 
van die kerk se rol hierin sal laat val.

  D ie  doel s te l l ings  van d ie 
gespreksforum i s  ju i s  om te 
ondersoek hoe gemeentes van 
mekaar kan leer, kan saamwerk  
en vir mekaar ondersteuning bied.  
Hierdie sal die eerste rondte van 
gesprek wees en daarna sal 
bedieninge, waarvan daar baie is, 
genooi word om verder hieraan 
deel te neem. 

Gabriel skryf onlangs van 'n 
paar geleenthede wat hy 
gehad het om die Evangelie 
met die mense van Chad te 
deel. Dit is aangrypend om te 
b e s e f  w a t  d i e 
lewensomstand ighede in 
hierdie land is. Politieke onrus, 
B o k o  H a r a m  v r e s e , 
werkloosheid en armoede is 
van die grootste probleme 
waarmee inwoners in die land, 
omring deur Moslemlande soos 
N i g e r i ë  e n  S o e d a n , 
gekonfronteer word.

O n g e v e e r  8 5 0  k m  v a n a f 
Ndjamena, die hoofstad van 
Chad 

Suzaan, Hannes, Elzaan en Zak de Villiers

Chad en ook die woonplek van 
Gabriel, is 'n dorpie in die woestyn 
waar daar hoofsaaklik Moslem 
Arabiere woon. Temperature is 
daagliks diep in die 40 tot 50 
grade Celsius. Droogte het enige 
gewasse wat geplant is, vernietig 
en die mense in wanhoop gelaat. 
Inwoners stap tot 20 km om 
drinkwater te kry. Daar is geen 
s k o o l s t e l s e l  n i e  e n  g e e n 
gesondheidsdienste nie. Gabriel 
het saam met 'n organisasie, 
Tearfund, kos vir die inwoners 
aangery.  Hy het met 'n jong 
meisie gepraat wat alreeds agt 
kinders het.  Vir 'n jaar lank het sy 
nog geen woord van haar man 
gehoor nie en weet sy nie wat van 
hom geword het nie. 

 G a b r i e l  i s  d a n k b a a r  v i r 
Lynnwoodrif Gemeente wat 
bereid is om hom te ondersteun.  
Ten spyte daarvan dat sy dogter 
verlede jaar aan Tifoied-koors 
oorlede is en hy gereeld Malaria 
kry, bly hy met passie mense van 
Jesus vertel. In sy eie woorde: 
“Pray that God will raise people 
and mission churches to really 
support the work - as of now it is 
only  Lynnwood Ridge that is 
supporting us.”

W o r d  g e r u s  s y  v r i e n d  o p 
Facebookblad 'Beinde Gabriel' 
en ondersteun hom.

Gabriel en sy vrou Caroline

 Soek in God jou sterkte

kry by Hom jou krag

ARBEIDSENTRUM
Die verkondiging van liefde, hoop, geloof

BLACKIE EN YVONNE SWART

Nadat ons in Februarie 2015 leiding by die Arbeidsentrum 
oorgeneem het, is ons nou baie opgewonde oor wat daar 
besig is om te gebeur!

Soos gewoonlik plat ons bywoningsgetalle al hoe meer af hoe 
meer die winter begin intree. In Januarie was daar meer as 200 
werksoekers teenwoordig, maar dit wissel nou maar tussen 70 tot 
90.  Aan die begin van die jaar het Mev Salomé Madiba by ons 
kom inskakel en sy het werklik 'n hart vir ons vroue en manne wat sit 
en wag vir werk. Vandat sy daar is, het 'n hekelgroepie ontstaan 
waar die dames leer hekel. Die mooiste gehekelde musse, serpe 
en 'booties' het al die lig gesien en bestellings vir produkte kan by 
die Arbeidsentrum geplaas word.

Verder tree Pastoor Arthur Mahwayi en Salomé as beraders op vir 
persoonlike probleme en doen sy ook algemene ophefngswerk 
soos ingesteldheid, houding en bo alles hul geloof en vertroue op 
die Here!

Ons vra die gemeente se hulp en ondersteuniing met 
voorbidding, donasies van wol, materiaal, ens. wat verwerk kan 
word in bruikbare artikels. Indien ons 'n skenking van 'n 
tweedehandse werkende naaimasjien kan kry, sal dit 'n groot 
seën wees!

Daar is ook nog 'n groot behoefte om die Arbeidsentrum bekend 
te stel onder lede van die publiek. Indien elkeen dit aan familie, 
vriende en bure vertel, sal dit ons 'n yslike hupstoot gee!

Sonder ons vrywilligers, wat help met registrasie, bedien van 
broodjies met kofe/tee, is ons hande afgekap – baie dankie aan 
elkeen van julle.

Kom loer gerus op 'n Woensdagoggend, gedurende 
skoolkwartale tussen 09:00 en 11:00, 
by die Atrium in en kom kyk wat daar verrig word!

BARMHARTIGHEID

NICO SMIT

Ons Barmhartigheidsbediening is 
die jaar geseën deur die Here en 
d i e  o o p  h a r t e  v a n 
Lynnwoodriwwers! Daar is talle 
g r o e n s a k k e  o n t v a n g ,  1 6 0 
komberse is aangekoop en daar 
is ’n splinternuwe lokaal ingerig 
waar alles gestoor kan word. Die 
werk wat hier gedoen word is van 
ontbaatsugtige waarde en ons 
d a n k  d i e  H e r e  v i r  d i t  w a t 
Lynnwoodrif vir die gemeenskap 
doen! Dit beteken dat ons binne 
die kragveld van die Heilige Gees 
lewe, passievol is oor mense en 
oorgegee is aan God.

MANNEGROEP
NICO SMIT

Woensdaeoggende kom daar 
’n mannegroep in #KoMa’In 
bymekaar. In die tyd, vanaf 6 
uur tot en met 7 uur bring die 
manne tye in die Woord deur 
en bid saam, Daarna eet hulle 
ontbyt en drink lekker kofe. 
Enigiemand is baie welkom om 
in te skakel.
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