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In dié krag van die Heilige Gees
Dr. Jorrie Potgieter
Een ding wat ek in die meer as 25-jaar in die
bediening geleer het, is dat mens nooit moet dink
dat jy weet in watter rigting die bediening gaan
nie beweeg nie, die lewe verander te vinnig. Ek
het geleer dat wanneer mens vir die Here werk
moet jy veral nie seker wees oor wat jy vir more
beplan nie want, die een oomblik is alles
oënskynlik nog vas, en die volgende oomblik is
alles weg soos die gras wat vergaan (Ps 103:1416). Dit is seker waarom Jakobus sê dat ons
eerder moet sê dat as dit die Here se wil is sal ons
dit doen, of dat doen (Jak 4:13-15).
Die vorige keer toe ek in die Voetspore geskryf
het, het alles vir ons gemeente rustig gelyk. Ds.
Janet was by die Gesinseredienste en dit het
gelyk asof ons met alles goed op koers is. Nog
nooit het die Here opgehou om my te verras nie.
Toe ons ons oë uitvee het sy ŉ beroep na
Valleisig Gemeente aanvaar. Nadat sy die
beroep aanvaar het, was dit logies dat ons weer
sal beroep. Ons glo dat die planne van die Here
anders was. Na ons strategiese beplanning en
die uitslag van die steekproef wat daar gemaak
is, sowel as ŉ maand waarin die gemeente gebid
het vir haar toekomsplanne, het dit duidelik
geword dat Lynnwoodrif Gemeente weer in die
toekoms as een geloofsfamilie, ook tydens ons
Oggenderedienste bymekaar sal kom. Iets wat
reeds met groot seën in die aande gebeur.
Daarom is ons opgewonde oor die geleenthede
wat die nuwe seisoen aan ons stel. Dis vir ons ŉ
geloofsaak. Ons glo dat ons almal hande moet
vat, mekaar moet verdra, mekaar moet omarm
en mekaar ruimte moet gee, sodat elkeen ŉ plek
in ons eredienste sal vind. Die Lynnwoodrif
geloofsfamilie is ŉ plek van liefde, vreugde en
vrede. Ons wil in die krag van die Heilige Gees
beweeg en bedien en nie deur ons eie krag en eie
voorkeure nie.

Daarom sal daar aan die liturgiese ruim sekere
veranderinge aangebring word, sodat dit
sagter en gesinsvriendeliker is. Ons gaan ook
die moederskamer so inrig dat ouers wat daar
sit die eredienste goed kan volg. Videokameras sal in die kerkruim aangebring word,
wat gebruik sal word om die gebeure in die
kerkruim vir alle kinders op die groot borde
sigbaar te maak.
In Mei-maand gaan die Gemeenteraad tydens
ŉ naweek van gebed en Skrifstudie voor die
Heilige Gees stilraak. Die uitdagings wat aan
die kerk van Jesus Christus in die land gestel
word is groot. Daardie naweek wil ons luister
om by die Drie-enige God te hoor wat die
implikasies van ons gemeentevisie, Kom na
My toe... (Matt 11:28), is wanneer Jesus sê dat
Hy gekom het om die koninkryk van die hemel
en die koninkryk van God te bring. Daardie
naweek is die vraag: HOE BRING DIE
LYNNWOODRIF GELOOFSFAMILIE DIE KONINKRYK
VAN GOD?
‘
Ons is vissers van mense. Kom na Jesus (Matt
11:28) beteken om vissers van mense te wees.
Die Lynnwoodrif geloofsfamilie wil in die krag
van die Heilige Gees vissers van mense wees ons wil mense na Jesus bring – ons wil God se
koninkryk bring. Die Lynnwoodrif
geloofsfamilie behoort die leiding van God te
volg en nie vir Hom voorsê hoe daar hier
gemaak moet word nie.
Met “Kom na My toe...” (Matt 11:28), wil ons in
die krag van die Heilige Gees mense vir Jesus
wen, sodat God se koninkryk kan kom.
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Tyd is aan die beweeg en dis lekker om weer vir
julle te kan skryf. Die jaar het vir ons gemeente al
talle nuwe geleenthede opgelewer. Ek sien dit
glad nie as uitdagings nie, maar as geleenthede
waarin die Here ons wil gebruik en voorberei,
want die koninkryk van God is werklik op pad.
Ek hoop die terugblik oor gebeurtenisse wat
reeds in ons gemeente plaasgevind het, laat
elkeen besef dat die Here, Jesus Christus aan
die werk is - veral in Lynnwoodrif Gemeente.
Dankie ook aan elke lidmaat wat deel is van die
uitgawe van die Voetspore. Dit is lekker om
elkeen se hart te hoor. Ons vertrou Hom in alles
wat ons doen en dat Hy soveel te meer die
Voorganger is. Ek weet die Here is besig om ons
gemeente na nuwe hoogtes te neem, Bid saam
met ons om dat ons dit saam kan beleef. Sanctus
Dominum! Heilig is die Here God! Mag elkeen ’n
besonderse Pase beleef!
Liefde in die Here Jesus Christus;
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2014 as proponent by Lynnwoodrif
Gemeente en word bevestig in Januarie
2015, Lynnwoodrif was haar eerste
gemeente. Haar hooftaak, behalwe
predikant-wees was die versorging van
seniors. Dit is ook waar haar passie lê.
Daar was talle hoogtepunte. Ds. Janet en
Naudé se eersteling, Eduan is ook in die
tyd wat sy by Lynnwoodrif was gebore.
in 2016 word dr. Chris Malan na
Kleinmond Gemeente in die Kaap beroep
en ds. Janet word die leraar vir
bedieninge en so ook die Gesinsdiens. ’n
Kort rukkie na die skuif is sy beroep na
Valleisig Gemeente waar sy wéér die
seniors gaan bedien.
Ons sê dankie aan die Here, Jesus
Christus vir die tyd wat Hy ds. Janet vir
ons gegee het. Ons hoop haar nuwe
bedieing en gemeente laat haar tonne
vrede en vreugde ervaar.

Ds. Janet, Lynnwoodrif se totsiens, maar
nie vaarwel nie. Mag al jou drome waar
word en die Drie-Enige God sy hand oor
jou en jou gesin hou.

Henry Green
Ons is tans 13 lidmate wat maandeliks bymekaarkom om te
leer van dissipelskap en leierskap. Ons leer “om alles te
onderhou wat Hy ons beveel het,” en ons leer ook om ander
te leer om dieselfde te doen.
Leierskap is invloed en elkeen van ons is daarom 'n leier – in
gesinsverband, die gemeente of by jou werk. Ons kyk na
Jesus se lewe en leierskapstyl. Ons bestudeer die model,
metode en strategie wat Hy nagevolg het en pas dit in ons
lewens toe. Ons doel is om geloofwaardige leiers te
ontwikkel.
As jy graag wil inskakel of meer wil weet, het jy nog 'n kans om
deel te word van hierdie bediening. Skakel gerus met Annelize
by 012-3485135. Dit koste beloop R250.00 vir die jaar.
“A disciple is a learner, a student, an apprentice – a
practitioner… Disciples of Jesus are people who do not just
profess certain views as their own but apply their growing
understanding of life in the Kingdom of the Heavens to every
aspect of their life on earth.” - Dallas Willard
The core question— the question that ultimately matters — is
whether the people who are getting saved are being
conformed to the likeness of Christ. Are we making mature
disciples of Jesus who are not only able to withstand the
culture but are also making disciples of Jesus themselves?”

Gemeentewegbreek
2017
Vrydag, 10 Maart is ’n hele aantal van ons gemeentelede
saam weg om te gaan wegbreek te Kokoriba net buitekant
Brits. Ons tema vir die naweek was: “Skerms, spieëls en
seles.” Ons het na ons self gekyk, maar ook hoe God ons
sien.
Die jongmense het gekuier, geswem, maar ook stil tye met
God se Woord deurgebring. Dit was sowaar ’n geleentheid en
hoogtepunt op ons kalender en ons hoop dat ons jaarliks as
geloofsfamilie kan wegbreek en mekaar op die manier beter
leer ken, maar ook ons asook ons heilige Vader.

SENIORBEDIENING
Ina Greyling

Die senior lidmate van Lynnwoodrif
Gemeente, of te wel die 60+ers, het
2017 afgeskop met Ina Greyling as
fasiliteerder, asook met Estelle
Grobbelaar en Jeanette Smith wat
behulpsaam is. Versnaperinge vir 'n
byeenkoms word o.a. by Hennie
Swanepoel, ook 'n 60+er, aangekoop,
terwyl vrywillige dames help met die
skink van tee en koffie.
Die eerste byeenkoms van 2017 was
'n gesellige oggend op Donderdag
26 Januarie in #KoMa'In!. Die tema
was 'Ons nuwe seisoen – Kom wals
2017 in saam met André Rieu.' Die
nuutste walsmusiek-DVD van André
Rieu is vertoon, waarna vrugteslaai en
roomys voorgesit is. Die musiek,
asook die gesellige saamkuier het
groot byval gevind by die 33 seniors
wat teenwoordig was.

Die spreekster is betrokke by 'n
liefdadigheidsorganisasie, nl.
Grannies who care en het ipv
vergoeding vir haar optrede 'n donasie
vir die genoemde organisasie
versoek. Carina Nel, 'n aktiewe lid van
Grannies who care, het volledige en
aangrypende inligting rakende die
organisasie verstrek en aangedui hoe
belangstellendes betrokke kan raak.
Hierdie is werklik 'n verdienstelike
organisasie wat noodsaaklike
benodigdhede, nuut of tweedehands,
versamel en verskaf aan mammas
met vroeggebore babas van 0-3
maande by verskeie hospitale. Die
seniorbediening het besluit dat hierdie
'n uitreikaksie is waardeur hulle 'n
verskil in die gemeenskap gaan maak.
Meer inligting kan by Ina Greyling
verkry word. Die oggend is afgesluit
deur lekker te kuier rondom 'n koppie
tee of koffie met 'n smaaklike
eetdingetjie daarby.

Nog gesellige geleenthede word vir
elke laaste Donderdag van die maand
vir die res van die jaar beplan
(behalwe in Mei & Julie - hou die
gemeentekalender en OppiRif dop vir
meer nuus). Alle 60+ers van die
gemeente word hartlik daarheen
Op 23 Februarie is 'n saamkuier- uitgenooi. 'n Toegangsfooi van slegs
geleentheid geskep met die tema 'Lief R20 per persoon word gevra.
vir my lyf'. 'n Dieetkundige van Easy
Health & Wellness, Ajita Ratanjee, het Voorstelle vir sprekers of gas'n stimulerende praatjie gelewer oor kunsternaars is altyd welkom. Kontak
gesond leef en gesond eet. Seniors se Ina Greyling by 012 807 2855 of 072
vrae rakende diabetes, choleserol, 207 6979.
ens. is beantwoord en verduidelik.

‘

Wêreldvigsdag‘n Foto van dankbare harte

Goeie terugvoer
oor Wêreldvigsdag
2016
Elzaan de Villiers
In 'n opvolggesprek deur Elzaan de Villiers
van Building Hope Foundation met
Tshegofatsong skoolsuster, sr Constance,
oor die terugvoer van ons Wêreldvigsdag
projek verlede jaar by die skool waar
herbruikbare sanitêreware aan dogters
uitgedeel is saam met MIV bewusmaking
en opleiding, is die volgende gesê:
“The school had their rst Parents Support
Group gathering in February 2017. Sr.
Constance reported that they had a large
turnout of parents who had many
questions related to menstrual health and
sanitary care. The two different samples
that we supplied to Sr. Constance prior to
procuring the selected product made a big
difference in the success of the project.
She tested/used it herself and was able to
provide informed answers and the
assurance about the actual use and reusability, quality and condence she had in
the nal product that was procured and
distributed to the girls. She also provided
a demonstration to the parents who are
now fully able to support their girl-children
in correct sanitary care.
Sr. Constance reported that the teachers
were truly impressed with the content and
manner of HIV awareness during last
year's teaching conducted by Building
Hope Foundation and Annelize Meyer from
DRC Lynnwood Ridge, prior to World Aids
Day 2016. The simple manner, in which
the information was transferred and
understood by even special needs
children, will help in future resilience of
children and parents.
Baie dankie aan elkeen wat op 'n manier
deel was van hierdie dag, hetsy in persoon,
met 'n skenking of in voorbidding. Ons het
'n verskil in die gemeenskap gemaak op 'n
baie praktiese vlak!

BARMHARTIGHEIDS
BEDIENING
Marie Boonzaaier

FONDSINSAMELING
2017

Nico Smit

Die jaar 2016 is afgesluit met 'n grootse poging om blydskap in die
lewens van talle behoeftiges te bring. Rina Venter, toé ons
bediening se fasiliteerder het groot gedroom – die doelwit was om
400 kospakkies te kon opmaak. Ons was egter effens gekortwiek
toe Rina in 'n ernstige motorongeluk betrokke was, maar sy sterk
wonderbaarlik aan en behartig alreeds weer die maandelikse
kosprojek.
Gemeentelede word spesiaal bedank vir die mildelike skenkings wat
hierdie Kersbederf-projek moontlik gemaak het. Rina se gedagte
van klein geskenkpakkies saam met die kosskenkings in die Kerstyd
was baie suksesvol. Kartondose is hoofsaaklik gebruik in plaas van
emmers wat dit kostebesparend gemaak het en die verpakking
vergemaklik het. Emmers is wel aan die algemene assistente van
die gemeente asook plaaslike sendelinge gegee.
Dose is aan sewe gereelde ontvangers voorsien. Die CMR'e van
Silverton en Meyerspark het elk 20 dose ontvang. Vir Eersterus
Ouetehuis se 65 inwoners was daar elkeen 'n toiletware geskenkie.
Reddingsdaad het meer as die helfte van hul maandelikse
Om ekstra geld in hierdie slegte ekonomiese klimaat
kosvoorraad gekry. En hulle het ook ses geskenkdose ontvang. Aan
in
te samel, is baie moelik, want ons sien dat mense
Huis Ebenhaeser is dubbel die normale hoeveelheid kos voorsien.

rondom ons baie swaar kry.

In die Derdepoort-streek het 120 gesinne geskenkpakkies ontvang
terwyl 55 kleuters en 75 skoolgaande kinders geskenkpakkies
ontvang het wat bestaan het uit sagte speelgoed vir die kleuters en
skryfbehoeftes vir die leerders ontvang. Ons dank aan
gemeentelede wat van hierdie speelgoed geskenk het. Alle ander
geskenkpakkies wat uitgereik is, het hoofsaaklik uit 'n paar lekkers,
pakkies skyes en koekies bestaan.

Ons volg dieselfde “resep” as laasjaar, deur nié ’n RifMakiti te hou nie, maar verskeie kleiner
fondsinsamelings projekte.

Lizz Meiring kom eerste aan die beurt met haar
optrede “Langpad en lipstiek” op Vrydag, 24 Maart.
Skryfbehoeftes was 'n praktiese geskenk vir die nuwe skooljaar. Dan gaan ons weer “Take-away Vrydae” hê en op 2
Skrifte is aan Derdepoort, Rainbow Kids, Ebenhaeser en die September 2017 gaan ons ons groot gemeentekuier
Jakaranda Kinderhuis geskenk. Reddingsdaad het wiskundestelle,
hê saam met die Familie-Erfenisfees plaas.
sakrekenaartjies en “ip les” gekry.
Honderd-en-tien gesinne van Rainbow Kids het geskenkpakkies
ontvang, terwyl kospakkies aan 105 gesinne voorsien is. Ons het
die volgende boodskap van hulle ontvang: “….. ons sê dankie aan
God dat Hy jul op ons pad gestuur het. Sonder dit was ons beslis
armer.” Die skooltjie “Bright Beginnings” in Mamelodi se 54
kindertjies het elkeen 'n ook 'n kospakkie ontvang.

Ons vra dus elke lidmaat om deel te wees van die
projekte wat ons die jaar aanbied. Ons doen dit alles
ter opbou van die koninkryk van God en die fondse
word weer aangewend, sodat die werk kan voortgaan.

Op Oukersdag het Heidi Minnaar vir 140 inwoners van die
Margaretha Ackermann Ouetehuis elk 'n sjokelade geneem wat
vergesel was van 'n pragtige kerskaartjie wat Ds. Nico laat druk het.
Hulle terugvoer …“Thank you once more for bringing festivity to our
old age home and blessing us with delicious treats which were the
Ly n n w o o d r i f a s g e m e e n t e i s d e u r ’ n p a a r
best presents we could ever hoped for.”
stroomversnellings die afgelope jaar, maar ons weet
Dankie aan talle van ons gemeentelede wat die liggiefees van die dat die Here voorsien en sorg, ook wanneer dié stroom
Jakaranda Kinderhuis ondersteun. Ons gemeente is betrokke by teen ’n baie vinnige pas gaan. Die Gemeenteraad het
Huis 18.
dus besluit dat ons Aanddienste, wat hoofsaaklik
Die Barmhartigheidsbediening se uitstalling tydens die onlangse informeel is, nou ook mag voortgaan tydens vakansies
viering van die gemeente se verjaarsdag was 'n spanpoging en het 'n en langnaweke. Ons nooi jou uit om die eredienste by
goeie beeld gegee van die aard en omvang van dié bediening. te woon. Ons kan nie wag om te sien waarheen ons
Gemeentelede is daardeur aangemoedig om betrokke te raak by dié Vader met Lynnwoodrif op pad is nie. Kom deel in die
bediening en deel te wees van die hande en voete wat dit laat
vreugde! - Redakteur
realiseer. Nuwe lede word graag in ons midde verwelkom.

AANDDIENSTE - ’n Verwagting!

Die ander kant van die munt om
sendeling te wees
Zanne van Niekerk & Sendeling
Ons het dikwels al die stelling gehoor dat
wanneer God 'n opdrag gee, Hy ook
daarin sal voorsien sodat jy die opdrag
kan uitvoer…
Om sendeling te wees is so 'n “risiko” wat
mens neem. Jy neem God op Sy woord jy plaas jou sekuriteit, jou kinders se
opvoeding, hul gewone behoeftes, jou
verblyf, jou onafhanklikheid, jou
toekomsvoorsiening in God se hande en
jou hart volledig op Sy beloftes….want
Hy het mos gesê dat niks onmoontlik is
nie en dat HY alles is wat ons nodig het.
Maar ons bly steeds net 'n gewone
mens. 'n Angsaanval dreig wanneer jy
hoor en sien hoe die ekonomie almal
onder druk plaas, dat inkomstes van 'n
gemeente daal en dat Geloofsofferbydraes ook minder word – en dit die
bronne van jou inkomste.
Jy het alreeds gesny tot op die been en
begin kreatief werk en dink om Sy
opdrag uit te voer. Maar hoe verder as jy
die brief kry da jou ondersteuning verder
gesny word! Die impak is enorm want
daar is nie 'n buffer in jou bankrekening
nie. Dit beinvloed dadelik jou gesin en
bediening omdat dit daarop neerkom dat
“een persoon basies sy werk verloor
het”. Jou basiese behoeftes soos 'n dak
oor jou kop, skoolgeld, water en ligte,
kos, vervoer, kommunikasie word
onmiddelik geraak.
Jy voel moedeloos maar mens durf nie
waag om God te bevraagteken nie –
want hierdie kan nie van Hom af kom nie.
Jy begin vrae vra soos of jy gesondig het,
wat het jy nie gedoen nie wat jy dalk
moes, is dit 'n straf of is dit 'n einde van 'n
seisoen in sending?
Tyd is nie aan jou kant nie so dit is
oorgaan tot aksie. Sny die been nog
dieper uit terwyl jy vele befondsingsaansoeke met hoop uitstuur.

Die negatiewe reaksie maak seer…
· Daar gebeur niks – jy kry geen
antwoord van mense af terug
nie,
· Jy en jou geloof word
gestigmatiseer,
· Die antwoord …“Dit gaan orals
sleg met die
ekonomie….sterkte” kom terug.
Maar die positiewe reaksie bemoedig
weer…
· ‘n Respekvolle “ek kan nie” met
'n waardige rede,'
· ‘n Ander deur word vir jou deur
iemand oopgemaak,
· Iemand besluit om jou te
ondersteun!
Binne in al hierdie onsekerheid oor hoe
jy 'n stukkende soekende wêreld kan
bedien met die Evangelie as jou
brandstofmeter leeg is, klou jy soos 'n
klein kindjie aan God se beloftes vas. Hy
het tot dusver elke dag stap vir stap
leiding gegee.!
God is kreatief – nie een wolk is ooit
dieselfde nie. Hy skenk kreatiwiteit vrylik
aan Sy kinders. Hy skenk ook geloof en
Hy laat dit groei in hierdie tyd wat ons
soek, vrae vra en Hom vertrou vir 'n
antwoord. As sendeling wil jy net een
ding doen: binne God se wil bly.
Daar is baie besluite wat geneem moet
word, maar een ding het die Here
duidelik uitgewys: Hy rig die voetstappe
van die regverdiges. En dan rus ons in
die wete dat Sy nansiële oplossing Hom
tot eer sal strek.

Namens al ons sendelinge wil ons as
Sendingbestuurspan ons lidmate wat so
getrou bydra tot Geloofsoffers baie
dankie sê! U bydrae help dat ons 11
sendelinggesinne daardie werk kan
doen waarvoor hulle voltyds geroepe is.
Om sendingwerk te doen beteken dat jy
Jesus in die krag van die Heilige Gees
met mense deel en die resultaat aan God
oorlaat. Dit beteken dat jy ‘n verhouding
met mense bou wat dalk eers oor
maande en met baie geduld tot vrug
kom.
Jou bydrae help dat ons sendelinge nie
nodig het om tyd te spandeer om die
goedkoopste buisie tandepasta of
“specials” te moet gaan soek nie of maar
tevrede te moet wees met n ou
stukkende yskas nie net omdat n nuwe
een te veel gaan kos nie. Dit help dat
hulle kinders wat ook graag rugby of
netbal wil speel dit kan doen.
Is ons al daar met al ons sendelinge?
Nee, nog nie. Nie almal se begrotings
word 100% in voorsien nie, maar ons het
nou 'n plan hoe ons hulle wil ondersteun
om hulle bedieningsnetwerke uit te bou
sodat in hulle volledige behoeftes
voorsien kan word.
Ons, Lynnwoodrif Gemeente, se
sendelinge is oneindig dankbaar dat
hulle in diens van die Here kan staan en
jou bydrae maak dit vir hulle moontlik!

André en Anna-Marie Thiart

Uit die brose maar eerlike hart van 'n
sendeling…

Bennet en Jessica
Shunmugam

EINDE VAN MISSION4HIV SE SEISOEN, MAAR BEGIN
VAN 'N ANDER
Elzaan de Villiers

Die Bybelskool het weereens 'n wonderlik
geseënde kwartaal agter die rug.
Ons het drie kursusse aan die gang
naamlik die oorsigkursus (jaarkursus),
dieptekursus en ook 'n kort 10weke
kursus – Perspektief op die Bybel.
Lees gerus wat sê persone wat die klasse
bywoon:
Gesondheidsdae was 'n wonderlike
voorbeeld waar ons waardevolle
vennootskappe met die Departement van
Gesondheid, invloedryke rolspelers en
ander NGO's gesluit het.
Ons wou verder weet waarmee is ander
kerke besig en het ook 'n Forum vir Kerke
oor HIV in 2016 aangebied.

Mission4HIV het die afgelope jare – meer
as 12 jaar waarvan ons weet – 'n baie groot
verskil in mense wat deur MIV geaffekteer
en geinfekteer is gemaak. Die groep se
naam is verander na Mission4HIV en het
voorheen bekendgestaan as die VIGS
Bediening.

Ander werksaamhede het die volgende
ingesluit: die jaarlikse Kersfees emmers
wat ons aan gesondheidswerkers gegee
het; “tekkies vir tuisversorgers” in
Swaziland wat kilometers loop om mense
te versorg saam met die “bring-'n-bra”, ook
vir hierdie tuisversorgers; noodhulpsakkies om eenvoudige snye en skrape te
behandel teen infeksies; om net 'n paar te
noem. Van ons lekkerste projekte was die
fokus op gesonde verhoudings tussen pa's
en dogters en pa's en seuns omdat ons
besef het dat gesonde verhoudings die
sleutel van toekomstige seksuele besluite
is.

Aanvanklik is hulp verleen in die vorm van
kospakkies, meestal aan kinders en veral
in areas soos Mamelodi of die groter
Tshwane. Die werk is daarna herbesin en
uitgebrei om ook opleiding en bewusmakingsinligting oor MIV te bied aan
verskeie gemeenskappe – veral in die Finansies, beskikbaarheid en hoeveelheid
areas waar ons sendelinge werk.
lede het egter afgeneem en ons het besluit
dat die seisoen vir die bediening in sy
Namate anti-retrovirale medisyne meer huidige vorm tot 'n einde gekom het, maar
geredelik beskikbaar geword het, het ons met 'n toekomsplan in gedagte.
besef en eerstehands ervaar dat MIV
steeds onder erge stigma deurloop. Tot Mission4HIV het besluit om projekte van
vandag nog, selfs in ons gemeenskap van Building Hope Foundation, gelei deur ons
Lynnwoodrif, is dit 'n onderwerp waaroor eie twee sendelinge, te ondersteun.
mense steeds ongemaklik is en skeef na Hannes en Elzaan de Villiers kan dus direk
ander kyk.
gekontak word vir meer inligting oor hierdie
Die geboorte van “Gesondheidsdae” het
gevolg om MIV te normaliseer en stigma
die hok te slaan deur basiese
gesondheidstoetse saam met ander
siektes van ons tyd soos hoë bloeddruk en
diabetes te toets om net 'n paar te noem.
Ons het verskeie gesondheidsdae
aangebied waarvan ons eerste een in
Lynnwoodrif was. Dit was buitengewoon
suksesvol onder veral werksoekers van die
Arbeidsentrum. Daarna het ons dit
verskeie kere in Eersterus, Ga-Rankuwa,
Mamelodi, asook Lynnwoodrif aangebied.
Daar was soveel waardevolle lesse geleer,
dat ons 'n gids daaroor geskryf het wat
suksesvol gebruik is deur kerkleiers in hul
ander gemeenskappe.

projekte.
Die projekte word by die
Lynnwoodrif Jeug- en Gemeenskaps-trust
geregistreer en fokus hoofsaaklik op ons
drie gemeenskappe van Hoop naamlik –
Ga-Rankuwa; Bosbokrand; Mamelodi
asook die Arbeidsentrum. Wanneer die
projekte se spesieke behoeftes bepaal is,
sal 'n implementeringsplan ontvou waar
die gemeente betrokke kan raak om 'n
verskil in hierdie gemeenskappe te gaan
maak.
Vir meer inligting, kontak gerus Elzaan de
Villiers by elzaan@buildinghope.org.za of
skakel haar by 083 635 4854.

PAULUS: Die indringer-apostel wat die
evangelie gered het deur Prof Adrio
König
Wat 'n ongelooike kwartaal met 'n
ongelooike dosent waar ons so baie kon
leer.
Mens het gewonder hoekom Adrio na
Paulus verwys as die "indringer-apostel"?
Hy wys vir ons dat Paulus omtrent glad
nie in enige van sy briewe verwys na
Jesus se aardse bediening nie maar altyd
na die verheerlikte Christus. Hy verwys
eenvoudig nie na enige optredes van
Jesus nie, asook nie na Sy lering (soos
die Bergrede) en Sy gelykenisse nie. Hy
verwys nie na een van die talle ervarings
van Jesus op aarde nie en hy handhaaf
eenvoudig nie die wet soos Jesus nie,
trouens hy verwerp die wet totaal. Waar
dit op sigself so anders is as al die ander
Evangelies se beskrywings van die lewe
van Jesus.
Dan wys Adrio ook vir ons uit hoe Paulus
die enigste apostel is wat verwys na die
verheerlikte Messias; die een wat van
ewigheid af by God was; wat 'n mens
geword het; wat gekruisig en opgewek is;
deur Sy kruisdood 'n volmaakte en
volkome offer vir ons sonde gebring het;
deur Sy opstanding die dood oorwin het;
deur Sy Heilige Gees by ons die kerk is; in
ons woon; en die wonderlikste van alles:
Ons met Hom verenig en aan ons 'n
aandeel in Sy lewe of dan die EWIGE
LEWE gee.
Perspektief op die Bybel: 'n oorsigsnit
van die Bybel vanaf Genesis tot
Openbaring deur Dr Jacobus de
Koning
Bogenoemde kursus is hierdie kwartaal
vir die eerste keer aangebied en was vir
die persone wat dit bygewoon het 'n
verrykende ervaring.
Dankie Adrio en Jacobus vir 'n
ongelooike tien weke!

Vrouebediening

Elvereen Swart

FIESTA DEL Tè
Ons hou weereens 'n heerlike damestee!
Dagboek nou reeds Saterdag 6 Mei vanaf
9h00 en wees deel! Kry jou kaartjie teen
slegs R80.00 per dame vanaf 26 Maart na
eredienste, in die week by die kerkkantoor of
direk by 'n gasvrou.
Ons spreekster is Nicolette Steel en die
tema van ons oggend is Spaans – vandaar
ons naam! Die gedagte is om jaarliks een
van die lande te vier waar ons sendelinge
werk. Ons huidige sendelinge in Spanje is
Annette en Sergio Rosell.
Kom geniet die spaanse danseresse van die
Montoya Dance Academy en staan ook 'n
kans om een van ons lekker baie pryse te
wen. Bring 'n propvol beursie saam vir
uitstallers soos Tupperware, mooi klere,
juwele, geskenkies en nog baie meer – net
reg vir moedersdag!
Indien jy belangstel om ook 'n uitstaller te
wees kontak Elvereen by ondergenoemde
selnommer. Ons is ook nog opsoek na
gasvrouens wat bereid is om een tafel met 8
dames te neem. Kontak Elvereen om meer
inligting hieroor te kry.
Fondse wat ingesamel word, gaan vir die
Vrouebediening se verskillende projekte en
bedieninge wat hulle ondersteun. Dit beloof
om 'n oggend van pret en ontspanning saam
met 'n insiggewende motiveringspraatjie.
Ons doen 'n beroep op die manne in ons
gemeente om mekaar uit te daag om vir
hulle vrouens en tienerdogters kaartjies te
koop. BEDERF HULLE SO BIETJIE
MANNE!
KONTAK:
ELVEREEN SWART 083 324 1052

WêRELDBIDDAG VIR VROUE
3 Maart 2017 was vir ons gemeente se
vroue 'n verrykende ervaring met
proponent Anandie Vosloo wat 'n
boodskap gebring het oor God se groot
genade - al lyk dinge onregverdig. Daar
is 'n anderkant van die munt waarna ons
ook moet kyk.
Die gasheerland vanjaar was die
Filippyne. Ons is aangeraak deur stories
van vroue wat alles wat hulle besit het
verloor het, en dan steeds vir hul kinders
moet sorg in bitter moeilike omstandighede. Ook van vroue wat onregverdig
behandel word deur hulle werkgewers
en dan valslik toegesluit word. Ons harte
was seer om te hoor dat sommige vroue
drie verskillende werke per dag doen net
om te probeer om drie etes op die tafel te
sit, maar dit nog steeds nie kan regkry
nie. Ons het diep onder die indruk
gekom van die nood in die wêreld en dat
ons soms met die witbrood onder beide
arms kla…
Ons vroue het gebid vir die Filipyne, vir
kinders, jongmense en vroue oor die
wêreld. Elke dame het nie-bederfbare
voedsel saam gebring wat saam met die
kollekte geskenk word aan die vroue wat
vandag moeilike tye beleef.
DAMESBYBELSTUDIE
Ons het op 20 Februarie afgeskop met
die die eerste Bybelstudie in ons nuwe
reeks, Die Pottebakker. Met die
weggaan van Ds. Janet Cruywagen het
ons voor 'n uitdaging gestaan omdat ons
geen vroueleraar of proponent kon vind
vir ons Bybelstudiereeks nie. Averil
Potgieter (Voorsitter) en Elvereen Swart
(Ondervoorsitter) het aangebied om die
reeks beurtelings aan te bied.
Ons besef dat die werkende dames se
dagboeke vol is maar ons nooi al ons
dames in die gemeente uit om saam met
ons op 'n reis deur die Bybel. Dagboek
die volgende datums en kom vind rus in
jou besige skedule aan die voete van ons
Pottebakker!
27 Maart; 22 Mei; 29 Junie; 28 Augustus
& 18 September 2017.

Groensakprojek

Ons Groensakprojek skop af in April. Dit is
ons maand van oorvloed en ons vra dat u
asseblief sal help, sodat mense wat minder
bevoorreg is, dié jaar ’n warm winter kan hê.

SnapScan

Ons gemeente stel bekend SnapScan.
Die maklike en doeltreffende toep (”app”)
gaan transaksies soveel makliker en
eenvoudiger maak
Die gemeente het die toep gekry, om
offergawes en ook dankoffers makliker te
maak.
Die ‘toep’ word afgelaai vanuit die App
store. Jou kaart word geskandeer en ’n
spesiale kode, wat net jy kan kies, word
ingesleutel. Die boonste “snappie” word
dan geskandeer en NG GEMEENTE
LYNNWOODRIF verskyn en dan kan die
bedrag van jou keuse so maklik soos een,
twee, drie betaal word.
Ons is baie opgewonde oor die nuwe
toepassing wat ons in ons gemeente
gaan gebruik. Daar sal hulp verleen word
aan die wat dit graag wil gebruik en daar
sal ook ’n video wees om die stappe mooi
uit een te sit.
Laat weet ons wat jy dink van ons Voetspore!
kommunikasie@lynnwoodrif.co.za

