Ned. Geref. Gemeente Kroonstad-Oos

NUUSBRIEF
Oktober 2018
“Laat die liefde van God heers”
Ons groet u in die naam van die Here
In vandag se tye is daar ongelooflik baie uitdagings wat gesonde Christene in die
gesig staar. Die ekonomiese omstandighede wat druk, deur tot die politieke onruste,
veroorsaak groot onsekerheid wat Christene baie keer sonder hoop laat. Wat staan
ons te doen in hierdie tyd en hoe moet ons optree? As mens Habakuk 2:1 gaan lees
dan sien ons dat Habakuk die volgende belydenis teenoor die Here gemaak het toe dinge in sy lewe
sleg gegaan het : “Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my
verwyt”. Wat belangrik is om op te merk vanuit hierdie belydenis is dat Habakuk gevra het dat die
Here vir hom leiding gee om sy omstandighede beter te hanteer. Habakuk wou sy werk en take met
vrede voortsit en vergeet van al die dinge wat sy lewe bedreig. Is hierdie woorde van Habakuk ook
nie baie keer ons begeerte nie? Ons wil net rustig voortlewe in die wêreld waarin ons woon en ons
wil die vrede ervaar om alle omstandighede beter te hanteer. As jy vandag voor ‘n reuse uitdaging
staan, maak Habakuk se gebed jou eie en vra die Here om vir jou die vrede te gee wat alle
omstandighede sal oorbrug. Dit is my gebed dat die Here jou gebed sal beantwoord soos wat Hy
Habakuk se gebed beantwoord het en dat Hy vir jou die vrede sal gee wat jy begeer.

Nuus uit pastorie

Namens my en my gesin wil ons graag elke gemeentelid, ‘n geseënde feestyd toewens. Ons gebed
is dat elke lidmaat gedurende hierdie tyd die nodige rus sal ontvang om die nuwe jaar met passie
aan te pak en dat die Here se hand van bewaring oor elke gesin sal wees. Gedurende die feestyd is
daar baie oomblikke waar gesinne en families saam kom om die tyd saam te benut. Daar word etes
voorberei en daar word lekker om die tafel gekuier. Dit is ons wens dat elke gesin wat deel het aan
sulke geleenthede ook tyd sal neem om te reflekteer oor die Here se goedheid en met mekaar God
se betekenis in elke individu se lewe sal deel. Die feestyd gaan juis daaroor om terug te dink aan
alles wat die Here vir ons gedoen het en om die herinnering van Christus se geboorte te vier. Ons
hoop is dus dat die evangelie, families sal saambring gedurende die feestyd, onder die gebeure van
Christus se geboorte en dat die Here gedurende hierdie tyd families herenig. Mag God elke gesin
help om die liefde van die feestyd opnuut uit te leef en mag Hy elke gesin die geleentheid gee om
nader te beweeg aan mekaar.

Nuus uit die maand van Oktober
Kankermaand – Oktobermaand is kankermaand. Dit is gedurende hierdie
maand waar Kroonstad-oos vir ‘n maand lank dink aan almal wat gesterf het
weens kanker. Ons dink ook aan elke familie wat geraak is deur kanker en ons
bid opnuut dat die Here elke familielid sal bystaan. Kanker is deesdae ‘n algemene siekte wat talle
huisgesinne in en rondom die dorp direk raak. Ons neem elke jaar afskeid van talle mense wat
gesterf het weens kanker en ons hoor ook daagliks nuwe verhale van mense wat gediagnoseer is
met kanker. Omdat kanker so ‘n algemene verskynsel geword het, het Kroonstad-Oos vir die laaste
2 jaar getrou hierdie maand uitgesonder as bewusmakingsmaand vir kanker. Hierdie jaar het ons
weereens dié maand ingerig om vir kanker “rakendes” te bid. Ons het ‘n spesiale dankoffer vir die
NFSC Caregivers ingesamel en hulle het ook dié spesifieke Sondag kom getuig van die diens wat
hul lewer aan terminale kankerpasiënte. Oomblikke van stilte is in verskeie eredienste toegelaat ten
einde te bid vir kankerlyers.
Jeugdiens 21 Oktober – Die Jeugaksie het so bietjie minder as ‘n jaar gelede
besluit dat daar effektief gepoog sal word om ons jeug te bedien tydens eredienste.
Daar is versoek dat VIER jeugdienste in ‘n jaar gehou moet word en dat daar
tydens hierdie eredienste meer aandag gegee word aan die jeug.
Op 21 Oktober het Kroonstad-Oos hulle vierde jeugdiens vir die jaar gehou. Die erediensliedere is
gekies sodat die kinders uit volle bors kon saamsing, die kinders het gehelp met die opneem van
dankoffers, gehelp met die voordrag van die teksgedeelte tydens die prediking en die geleentheid
gekry om hardop te bid vir die gemeente. Daar het ook ‘n doop plaasgevind en die jeug was direk
betrokke by die doop van die kleinding. Hulle het vir die ouers gebid en hulle het een van die nuutste
lidmate in ons gemeente op ‘n besonderse manier toegewy aan God. Ons weet die pad tot
effektiewe jeugbediening is nog nie geloop nie maar daar is groot vordering gemaak om te verseker
dat die ouers van Kroonstad-Oos weet dat hulle kinders vir ons belangrik is.
Dankofferdiens 28 Oktober – tydens die laaste Sondag van Oktober is
‘n Dankofferdiens gehou om vir die Here dankie te sê dat hy, Sy bewarende
Hand oor Sy kerk hou. Ons het aan die hand van ‘n spesiale dankoffer
God verheerlik vir Sy goedheid en gebid dat die Here in die komende seisoen
ook Sy kerk sal seën en bewaar. Daarmee saam het elke lidmaat die geleentheid gekry om
introspeksie te hou oor hulle eie lewe en is die erediens so beplan dat elke lidmaat direk met God se
grootheid gekonfronteer is. In ons daaglikse tye vergeet ons maklik dat God goed is vir ons en dat
God vir ons sorg. Deur die dankofferdiens het ons opnuut ons gedagtes vernuwe soos Paulus in
Romeine 12:2 skryf en ons harte weer tot God gedraai om ons te seën. Baie dankie vir elke bydrae
wat gelewer is. Wees verseker dat elke sent daarvan gebruik word tot uitbreiding van die Koninkryk
van God.

Vooruitsig vir November / Desember:
DATUM
2 Nov - 07 Des
04 November

TYD
06:00
07:00
09:00

10 November
11 November

09:00-17:00
09:00-11:00

12 November
15 November
18 November
29 November
12 Desember
25 Desember
31 Desember

18:00
14:00
18:30
19:00
10:00
08:00
23:15

BESKRYWING
Vroegoggend-koffie
Ringsgebedsgeleentheid
Nagmaal /Belydenisaflegging
Kategese afsluiting
Pienkbal Golfdag
Dr Tiesie de Köning –
Ouerskapopleiding
Kerkraadsvergadering
Oosterligvriendekring
Kerssangdiens
Drankensbergseunskoor
Skole sluit
Kersdag
Oujaarsdiens

PLEK
Kerk
Moedergemeente
Kerk
Sentrum
Kroonstad Klub
Konsistorie
Konsistorie
Sentrumsitkamer
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

Ander nuus:
Belydenisaflegging & Nagmaal 4 November – Die eerste Sondag in November is
ongelooflik belangrik. Dit is by hierdie geleentheid waarby die belydenisklas openbare
belydenis van geloof gaan doen en waar die gemeente saam Nagmaal gaan gebruik.
Alle lidmate word uitgenooi om hierdie dag saam met ons te geniet en om die dag met gewyde erns
te vier. Na die erediens sal daar verversings in die saal bedien word en alle lidmate word genooi om
ook daarin te deel. Ons kry eenkeer ‘n jaar kans om te ervaar hoe kinders belydenis van geloof aflê.
Kom ondersteun hierdie geleentheid en nooi vriende om saam met ons te deel in die feestelikheid.
Pienkbal Golfdag 10 November – Die Pienkbal Golfdag word nou al vir jare aangebied
by die Kroonstad-Klub. Geld word ingesamel om behoeftige kinders te voed.
Hierdie jaar het Kroonstad-Oos hande gevat met Sentrale Volkskool en sal die geleentheid deur die
kerk en die skool bestuur word. Alle gelde wat ingesamel word, word net so oorbetaal aan die skool
en word uitsluitlik aangewend om behoeftige kinders in die skool te help. Die staat ondersteun nie
tradisionele Afrikaanse skole met sulke projekte nie en daarom is dit so ‘n belangrike geleentheid om
geld in te samel. As jy ‘n stok kan vashou en as jy ‘n hart vir kinders in nood het, kom deel saam met
ons in hierdie projek. Borge is R500 en om te speel R150. Daar is talle pryse wat gewen kan word
en ‘n ete word na die tyd verskaf..
Dr Tiesie de Köning 11 November – Kinders is vir ons almal ongelooflik belangrik en die uitdagings
wat ons as ouers deesdae in die gesig staar om ons kinders reg groot te maak raak al meer. Op 11
November besoek Dr. Tiesie de Köning van Moreleta Park, Kroonstad-Oos om ouers te help om al
hierdie uitdagings beter te hanteer. Sy sal die erediens behartig en na die erediens ‘n kort
opleidingsgeleentheid vir alle ouers gee oor die hantering van hul kinders. As jou kinders vir jou
belangrik is, kom woon die erediens by en bly vir die geleentheid. Dit is gratis en ons kan jou
waarborg dit sal baie vir jou beteken.

Kerssangdiens 18 November – Elke jaar word ons by Kroonstad-Oos
in die regte stemming gebring vir die Kerstyd, deur middel van ‘n Hemelse
Kerssangdiens. Hierdie jaar beloof weereens om ‘n groot geleentheid te wees. Verskeie kunstenaars
sal optree. Die program is so saamgestel dat almal deel het aan hierdie hemelse ervaring. Die
geleentheid begin om 18h30 en daar is geen kostes aan verbonde nie. Begin die feestyd reg en kom
woon die geleentheid by. Dit beloof om ‘n groot seën te wees vir almal wat dit bywoon.
Drakensbergseunskoor 29 November – “‘n Een in ‘n leeftyd vertoning”.
Hierdie is die woorde waarmee ons die Drakensbergseunskoor se koms
van 29 November om 19h00 by Kroonstad-Oos sal beskryf. Dit is nie elke
dag wat jy die voorreg het om na engelstemme te luister en te sien hoe
God kinders se gawes ontgun tot voordeel van ander nie. Ons nooi elke
lidmaat uit wat ‘n passie het vir musiek om die aand saam met ons te
kom geniet. Kaartjies is R150 p.p. en is verkrygbaar by die Kerkkantoor of Ina Jagga by 082 393
0210. Moenie hierdie geleentheid mis nie en moenie terugkyk met spyt dat jy nie hierdie geleentheid
bygewoon het nie.
Oordenking:
In Johannes 1:45-46 lees ons die volgende woorde wat ek graag as oordenking by julle
wil los.
Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet
geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van
Josef.” 46 Maar Natanael sê vir hom: “Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus
hom geantwoord”.
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In die verhaal van die roeping van Natanael, een van die twaalf dissipels, lees ons dat Fillipus vir
Natanael vertel het dat hulle die Messias gevind het. Hy het vir Natanael gesê - Hulle het die
waarheid gevind en hulle het die een gevind waaroor die profete getuig het. Natanael wou nie glo
dat enigiets goeds uit Nasaret kon kom nie en wou ook nie glo dat die Messias in hierdie Godverlate
streek kon optree nie. Natanael se oordeel oor die Messias word in hierdie verhaal getoets en op die
versoek van Fillipus het hy self gaan kyk of Jesus die Messias was. En wat het Hy gevind toe hy self
ondersoek gedoen het? Hy het die een ontmoet wat sy lewe vir altyd sou verander!
In ons dag en tyd raak dit amper onmoontlik om te glo dat die Here in die NG Kerk kan optree. Die
tydskrifte, valse profete en sosiale netwerke maak die NG Kerk uit as ‘n Godverlate kerk en baie
keer word die NG Kerk bestempel as ‘n kerk waar God nie is nie! Maar is dit die waarheid? Wat leer
ons uit hierdie gedeelte in Johannes 1 wat so belangrik is? Ons leer dat ons as lidmate van die NG
Kerk mense weer moet uitnooi om self te kom kyk of God werksaam is in die NG Kerk. Ons word
geroep om mense te gaan haal en terug te bring na die huis van die Here en om toe te laat dat die
Heilige Gees in aanraking kom met daardie mense. Wat sal hulle vind as hulle die NG Kerk besoek?
Valse dogmas en valse lering? Sal hulle halwe waarhede kry en goedkoop preke? Nee, inteendeel.
Hulle sal God ontmoet en sal deur die kerk sien dat God nog lewendig aan die werk is binne Sy kerk.

Daar is talle nuwe mense wat deesdae ons gemeente besoek. Lidmate uit ander kerke woon die
eredienste by en lidmate wat vroeër vanuit die Charismatiese agtergrond gekatkiseer is, vind nou ‘n
nuwe tuiste in ons gemeente. Hoekom dink jy is dit so? Is dit omdat hulle halwe waarhede en
goedkoop teologie kry of is dit juis omdat hulle soos Natanael aan die einde van die dag kon getuig –
“Hier is God werklik en hier werk God se gees in die harte van mense”. Ek wil jou motiveer – Moenie
skaam wees vir die kerk waarin jy grootgeword het nie, en moenie toelaat dat ander mense sê –
God is nie hier nie! Nooi hulle uit om self die eredienste by te woon en laat toe dat God se gees hulle
aanraak.

