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Leef jou roeping uit
'n Kykie in die lewe van proponent Hendrik
Schalk (Henk) Kotzé – hy vertel self in sy
onderhoud met Isabel Groesbeek.
Waar is jy gebore en waar het jy opgegroei?
Ek is in Springs as die jongste spruit (ook ouer
suster) van Gert & Elsie Kotzé gebore en het
tussen my ouerhuis in die week en my Janse
van Rensburggrootouers aan moederskant se
plaas
op
die
Loskopdampad
oor
naweke opgegroei. Ek
was 6 jaar oud toe ons
na Pretoria verhuis het
en het op 17jarige
ouderdom in 2006 te
Hoërskool
Wonderboom
gematrikuleer.

Wanneer het jy jou roeping ontvang om
teologie te studeer?
Ek het eers aantal jare na skool en na gesprek
met my mentors André Botha van NG
Gemeente PretoriaOosterlig en Jaco Strydom
van Echo Youth Development, asook ‘n
besoek aan die UP Fakulteit werklik ‘n roeping
ontvang om teologie te studeer.
Jy moes Grieks en
Hebreeus
op
universiteit studeer
 is jy lief vir tale?
Ek het Grieks moeilik
gevind, maar is lief
vir tale en veral vir
Hebreeus. Ek het ‘n
passie vir die Ou
Testament en het my
BTH,
asook
my
meestersgraad in Ou
Testament voltooi.

Na Matriek het ek twee
In die gees van Oorgegee, Passievol en Opgerig, heet
jaar
jeugwerk
by
dr.Jorrie vir Henk welkom as ons proponent
Hoërskool
John
Vorster in Pretoria
gedoen. Ek en vriende het ook ‘n beweging Ek wil graag Duits bemeester, want van die
‘Torch bearers’ (uitreike na alternatiewes met beste bronne/verklarings oor die Ou Testament
ondersteuning deur NG Gemeente Pretoria is in Duits.
(vervolg op bl.2)
Oosterlig)
in
Hatfield
begin.
Die
studentgedrewe beweging het ook na ander
stede uitgebrei.

Wat is jou roeping ?

Leef jou roeping uit
Wie of wat inspireer jou om jou beste te
lewer?
My oorlede oupa Hans J van Rensburg en my
onderwysereggenote,
Elizma
née
SWIEGELAAR (getroud op 19.03.2016)
inspireer my om uit te hou; studie vol te hou na
aantal jare onderbreking na Matriek, en
toegewyd te lewe tot eer van die Here.
Waar lê jou passie in jou roeping?
Ek is baie lief vir die Bybel en uitleg daarvan
en is ‘n mensmens.
Watter van jou prestasies in die verlede
staan vir jou uit?
Ek het albei my Mskripsies cum laude geslaag
en die navorsing baie geniet. Ek is aangewys
as ‘n ‘Golden Key’student by UP.
Watter webruimtes besoek jy die meeste?
Tans spandeer ek die meeste van my
internettyd in my eposbus, die webtuiste van
die Kerkbode en steam.
As jy kan kies  watter superhero sal jy wil
wees en hoekom?
Ek sal die Silver surfer wil wees, alhoewel hy
al in films as ’n villain/skurk uitgebeeld is, is hy
eintlik ’n held in die strokiesprente wat alles in
sy vermoë doen om die wie hy lief het te
beskerm (ek besit selfs nog ’n paar van sy
strokiesprente van toe ek op skool was).
As jy op 'n eiland gestrand is en jy kan een
mens by jou hê, wie sal dit wees en
hoekom?
My beste vriend Walter, want buiten sy
persoonlikheid as goeie storieverteller, is hy
ook ‘n ingenieur wat ‘n plan sal kan beraam
om ons van die eiland te bevry.
Wat is jou beste eienskap?
Ek is lief vir mense.

Wat eet jy die graagste?
Ek is lief vir kos en kosmaak, en maak graag
kos vir Elizma. My gunstelinggereg is ‘pork
belly’ en gebakte aartappels en my
gunstelingkoek is wortelkoek saam met tee.
Wat is jou grootste droom vir jou
bediening?
My grootste droom en wete is dat almal Jesus
as Verlosser nodig het en ek sou graag met
die uitleef van God se liefde wil help om ‘n
verskil in mense se lewens en die
gemeenskap te maak.
As jy een wens van die 'wensfeetjie' kan
kry, wat sal dit wees?
My wens sal wees dat ek nooit weer hoef
skottelgoed te was nie.
As jy in die jaar 3000 die aarde sou kon
besoek, wat verwag jy om hier aan te tref?
As ek in 3000 kon terugkeer na die aarde sou
’n mens natuurlik hoop dat jy ’n wêreld sal
aantref wat uit hul foute geleer het, waar elke
mens genoeg het en die mense mekaar lief
het.
Waar gaan jul graag vir 'n wegbreek?
Ons het nie tans tyd of geld om weg te breek
nie. Elizma hou egter van ‘n seevakansie en
ek van die berge en/of die Karoo.
Wat doen jy graag in jou vryetyd?
Ek lees in my vrye tyd baie graag en die
volgende titels is van my gunstelinge:
Cosmic Trilogy van CS LEWIS, The diary of
Adam and Eve van Mark TWAIN , The Man
Who was Thursday van GK CHESTERTON,
Wheel of Time van Robert JORDAN. Verder
ook enige boek deur skrywers
Brandon
SANDERSON & Thomas ROMER. Ek is ook
gek oor goeie kommentare soos Hermeneia en
Anchor Bible Commentary.

Wat is jou slegste eienskap?
Ek praat te veel as ek oor ‘n onderwerp
opgewonde raak.
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God die Grootste Ontwerper

D

ames dis amper weer
daardie bederf dag van
die jaar. Ons damestee!!!!!!
Op 12 Mei, die dag voor
moedersdag,
gaan
ons
weereens heerlik kuier met ‘n
wonderlike spreekster en
uistekende vermaak, asook
uitstallers waar die jonges vir
hulle moeders iets mooi kan
aanskaf.
Daar sal weer heerlike pryse
wees om te wen, en uitstallers
is welkom. Kaartjies sal
beskikbaar wees by die
gasvrouens en ook by die
kerkkantoor. Ek sal ook onder
die bome beskikbaar wees
Sondag oggende.
Kaartjies is weereens slegs
R80 en dis vir ‘n heerlike
bederf oggend.
09h00 vir 09h30.
BRING ASSEBLIEF JULLE
KAARTJIES SAAM. DAAR IS
‘N NOMMER AGTEROP WAT
VIR PRYSUITDELING SAL
GEBRUIK WORD.

Verlede jaar
SPANJE.

was

ons

tema

Hierdie jaar vereer ons ons
sendelinge in Indië. Ons
sendelinge waardeer baie dat
2018

ons aan hulle dink.
Marianne Hattingh is ons
spreekster. Sy het haar graad
in
Interieurontwerp
aan
Tukkies voltooi, en dit was
haar voorstel om ons tee se
tema “God die grootste
ontwerper” te maak. Sy is al
21 jaar gelukkig getroud met
Wessel en sien haar man as
waardige koning, priester en
profeet. Hulle het uit genade
besluit om die Here saam te
dien. Hulle het ‘n seun en ‘n
dogter, beide tieners, en uit
haar mond; ”hierdie twee
kinders het ons al menigmaal
met hul wysheid tot insig
geruk.”
Lavender en Lilies Interieurs,
haar eie besigheid, vier hulle
20ste bestaansjaar – alles uit
genade. Line of Beauty fokus
meer op vrouens; hulle
innerlike
en
uiterlike
skoonheid. Haar hart is om
vrouens te inspireer en te
bemoedig. Elke vrou is
pragtig en kosbaar, en is met
‘n
skeppingsdoel
geskape, maar baie
vrouens is verstrengel
in leuens en hulle leef
nie tot hulle volle
potensiaal nie.
In
1997 het sy die prys
ontvang
vir
die
beste
interieur
ontwerp
konsultant. Van haar
werk het al op Top
Billing
en
ander
interieur programme
op Kyknet verskyn.
Van haar werk was

ook al in die Home Owner,
Finesse, Tuinpaleis en Tuis
tydkrifte.
Toe hulle 7 jaar van loutering
begin het, het die boek Harte
op Papier in gehoorsaamheid
aan die Heilige Gees uit haar
en 16 ander vrouens se
penne gevloei. Sy was ook
deel van die Klasieke Suid
Afrikaanse kookboek en is tans
besig om aan ‘n Interieur
koffietafel boek te werk saam
met
‘n
span
kosbare,
kreatiewe siele.
Ons het ook vir Saphira, ‘n
gesigsgestremde dame wat
skreeu snaaks is, genooi om
ons te kom vermaak met ‘n
paar items.
Ek doen ‘n beroep op al die
bedieninge om aan te meld
en hande te vat met die
vrouediens deur ‘n gasvrou
van een tafel te wees. Ons
beoog om 25 tafels met 8
gaste aan elke tafel te hê, en
ons kort heelwat gasvrouens.
Ek glo en vertrou dat my
telefoon aanmekaar gaan lui
soos wat die gasvrouens
aanmeld.
Kontak my op 083 324 1052.
Groetnis Elvereen Swart
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Werkgewer en Werknemer

ierdie nuwe jaar het weereens met ‘n
stywe
pas
weggespring
by
die
Arbeidsentrum! Ons is, soos in die verlede,
oorval met nuwe registrasies van werkers wat
dringend op soek is na ‘n inkomste en vol hoop
is dat hulle hier by ons geholpe sal raak. Al ons
vrywillige helpers is ook getrou op hul pos,
waarvoor ons baie dankbaar is.

met verswakte en gestremde persone te werk.

Ons het 2 aangename verrassings beleef wat
net vir ons bevestig het wat die waarde van die
Arbeidsentrum in die gemeenskap is!
Lucy Mahlangu het by ons opgedaag en vertel
dat sy 28 jaar gelede by ons in diens geplaas
is en sedertdien permanent by dié persoon
gewerk het. Sy glo hierdie plek is die beste en
daarom het sy teruggekom.

Drie weke later daag Johanna Masilesa ook
daar op en vertel dat sy 30 jaar terug deur Mev
Ungerer in diens geneem is en jare later deur
haar by Vermaak en Vennote werk gekry het.
Dit was aan die begin jare van die
Arbeidsentrum en wys net dat die seën van die
Here nog steeds op dié bediening rus!

Ons behoefte is dat meer persone, wat ‘n
gawe of talent het wat aan ander oorgedra kan
word, na vore sal kom om ons te help om
spesifieke werkers die kans te gee om ‘n beter
lewe vir hulself te kan skep. Byvoorbeeld die
kuns om naels te versorg of om iets uit niets te
maak – wat vir daardie persoon ‘n inkomste
kan genereer! Ons weet daar is mense wat die
hart het om mense te help ophef; om die
gawes wat ons ontvang het terug te ploeg in
dié wat minder het!
Stadig maar seker is die gesig van die
Arbeidsentrum besig om te verander na, nie
net werksverskaffing nie, maar opleiding om
werkers beter toe te rus vir hul eie toekoms.
Ons sien met groot verwagting uit om te sien
wat die toekoms inhou!
Die Here seën u.
BLACKIE & YVONNE
Sel: 081 315 9171
jobs@jobseekers.org.za

Gedurende Maart 2018 begin ons ‘Life Skills
Development’ ook weer waar Salomé Madiba
‘n groepie van die jonger generasie deur
hierdie kurses van POPUP neem waar
basiese lewensvaardighede aangespreek word
o.a.
Geloof,
werksetiek,
getrouheid,
selfversorging, selfvertroue en so meer. Ons
het ook vir die eerste keer ‘n ‘Home Based
Care’ groep opgelei waar hulle geleer is om
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Laat die kindertjies

na My toe kom

B

right Beginnings is 'n informele
versorgingsentrum in Mamelodi waar
ons gemeente die voorreg het om by
betrokke
te
wees.
Drie
van
ons
gemeentelede het op 6 Februarie daar
besoek gaan aflê. In uiters armoedige
omstandighede word 104
kleuters en
baba's daagliks deur vrywillige helpers
versorg met die minimum middele tot hul
beskikking. Daar is bv. nie geld om vir die
kleuters bedags bietjie vleis saam met hul
pap te gee nie, en 18 babas word bedags

deur een volwassene versorg!
Mag ons gemeente se betrokkenheid die nood
help verlig, want dis by diesulkes waar God se hart
is. Jes 58, Matt 25.
Christien Pienaar
Fotos: Yorke Rodda

Ons plant en gee water; God laat groei

O

ns gemeente se gemeenskappe van hoop in die
laeveld onder Jonny Ndlovu (Bosbokrand), en in
Garankuwa onder Jacques Mbiya, toon goeie groei.
Addisioneel
tot
die kleuterskool
vestiging projekte,
is
daar
die
ontwikkelling van
groentetuine in hierdie gemeenskappe. Die doel hiervan
is ook om selfstandigheid en selfversorging aan te leer.
Hier is 'n paar voorbeelde van mielies, ertjies en
grondbone wat al naby oestyd is in Bosbokrand.

GEKRUISIG
Sodat ons kan lewe...

2018
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Hoor ons roep, O God

G

ebedsweek om 5:30 soggens? Het dit
gewerk?

Volgens Mark 1:35 het Jesus vroeg in die
more, NOG DIEP IN DIE NAG, opgestaan en
uitgegaan om te bid, nadat Hy die vorige nag
met baie mense besig was. Hoeveel te meer
het ons dit nodig gehad aan die begin van
hierdie jaar? En dit WAS geseënd!! Al was ons
nie baie nie, het dié wat daar was, getuig dat
ons op 'n baie besondere manier ons geliefde
Here Jesus se teenwoordigheid ervaar het!
Aan Hom al die eer!!

Ons het ook ervaar dat elke oggend anders
was soos ons graag aan die Heilige Gees die
vryheid wou gee om ons te lei. Dit was
wonderlik om Sy kreatiwiteit te ervaar en die
vrug daarvan te kon geniet!
Kom ons gaan dus voort om daagliks met
lofsange op ons lippe en met dankbaarheid in
ons harte voorbidding te doen vir ons gesinne,
families, gemeente, gemeenskap, stad en
land.
Christien Pienaar

Hoe kan ons help, Here

N

amens ons van Barmhartigheid wil ons
net weereens vir almal so baie baie
dankie se vir elkeen se bydrae die afgelope
jaar; ons het so baie mense met behulp van jul
bydraes gehelp.
Etlike weke gelede nog
was ons kosstoor steeds
leeg, en het ons almal
opgeroep om ietsie te
gee; al was dit 'n enkele
blikkie vis. Julle het julle
harte oopgemaak en ons
kosstoor is weer vol
genoeg om te kan help.
Baie dankie daarvoor.

hoofsaaklik deur die kinderhof hier geplaas
weens verwaarlosing of mishandelings. In die
kinderhuis kan die kinders dan weer liefde,
sekuriteit en stabiliteit ervaar.
Volgens ons verteenwoordiger van huis 18,
Sandra van Eeden, is daar tans 12 dogters
tussen 9 en 18 jaar oud. Ons onlangse
betrokkenheid het gelei tot 'n groot vernuwing
in die TVkamer, wat insluit nuwe matte en
meubels. Van ons nuwe projekte mik om dan
ook hulle kamers te verfraai.
Ons benodig 'n tuimeldroër, fondse vir
skoolklere, en dan ook ondersteuning met
uitstappies vir die dogters.

Daar is hierdie jaar ook
reeds vroeg begin met die kombersprojek,
sodat dit betyds voor die winterkoue uitgedeel
kan word. 'n Totaal van 52 komberse word
verskaf aan Jakaranda kinderhuis, Ebenaeser,
Reddingsdaad en die CMR van Silverton en
Meyerspark.
Lynnwoodrif gemeente is steeds betrokke by
huis 18 van die Jakaranda Kinderhuis. Die nie
winsgewende organisasie versorg 250 kinders
vanaf ouderdom 3 tot 18 jaar. Kinders word

Die
bekwame
bestuurshande
is
nou oorgegee vanaf
Annemarie van der
Watt na Ansie le
Clus. Baie dankie
Annemarie vir al jou
leiding en steun oor
die afgelope tyd.
Marie Boonzaaier
Rina Venter

Redaksie behou die reg voor om artikels 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.
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Ons wil U dien - Here

Here, U het U dienaars na die gemeente gestuur om ons
te begelei, stuur en dien. Ons bly afhanklik van U, net

E

Hoe wonderbaar is u skepping

lke eerste Vrydag van Maart bid ‘n
wêreldwye ekumeniese beweging van
Christenvroue, mans en kinders van ongeveer
170 lande saam.
Vanjaar het ons die 88ste geleentheid van
hierdie Wêreldbiddag vir
Vroue op 2 Maart gevier.
Hierdie jaar het die vroue
van Suriname, die program
opgestel. Die landjie is
geleë aan die Noordooskus
van SuidAmerika. Dit bevat
hoofsaaklik reënwoude wat
bedreig
word
deur
aardverwarming.
Onder leiding van ds.
Hendrien van Vliet het ons
voorbidding
gedoen
vir
Suriname, die wêreld en
SuidAfrika. Ons het huis
2018

soos hulle, en daarom dra ons in diepe nederigheid
elkeen van hulle aan U op.

toe gegaan met die boodskap dat die Drie
enige God van ons verwag om Sy skepping te
versorg.
Dit
vind
plaas
deur
self
verantwoordelikheid hiervoor op te neem.
Elkeen van ons het invloed op sy gesin, sy
buurt en werksomgewing om water te bespaar
en te herwin.
Die kunstenaar Alice Pomstra
van die Hervormde Kerk het
die skildery wat hier gewys
word,
saamgestel.
Dit
simboliseer uit Genesis 1, die
7 dae van God se skepping.
Die 7 vroue simboliseer, die
vroue van Suriname wat
hierdie kosbare geskenk aan
ons nageslag wil oordra. Die
vrugte en groente vertel dat
daar genoeg kos vir die
toekoms sal wees.
Averil Potgieter
Bladsy 7
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U is goed vir ons, Here
teekdie vureaan!

Gelukkige verjaardag! Letsatsi le monate la
tsoalo! Happy Birthday
ŉ Braai is tog sekerlik die mees gepaste
manier om Lynnwoodrif geloofsfamilie se
43ste verjaardag saam te vier. In die koelte
van ons doringbome het ons met ‘n feestelike
partytjieatmosfeer gekuier, nuwe mense
ontmoet
en
saam
geëet. Saam het ons gelag, gekuier en soms selfs in mekaar
se hartseer verhale gedeel. Die vure het hoog gebrand,
maar ook simbolies het die vure van omgee, warmte en
liefde onder ons gebrand.
Dankie
Lynnwoodrif
Gemeente.
Na 43jaar staan ons sterk in Christusliefde aan
mekaar verbind deur die werk van die Heilige Gees.
Ons is passievol oor mekaar. Ons is regtig deel van
die Drieenige God.
Ons tel ons seëninge elke dag vir hierdie gemeente,
wat ‘n ware hart vir die Koninkryk van die Drieenige
God het.
Averil Potgieter

Maak die mense my dissipels, en leer hulle

V

an ons gemeente se hande en
voete in die buiteland het onlangs
kom kuier. Kom ons hou aan om hulle
te steun, bemoedig en vir hulle te bid.
Stefan van der Merwe
en
Christiaan Bosman

Dis nie altyd so maklik nie

A

ndre en AnnaMarie Thiart ry vir
amper 'n week lank op baie slegte
paaie om vanaf Pretoria tot by hulle
sendingstasie huis in die noorde van
Mosambiek te kom.
Hulle sal ook ons volgehoue gebede en
ondersteuning baie waardeer.
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