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NUUSBRIEF
September 2018
“Laat die liefde van God heers”
Ons groet u in die naam van die Here
Vriende, ons groet julle vandag met 1 Tessalonisense 5:16-18. – “16 Wees
altyd bly. 17 Bid gedurig. 18 Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is
wat God in Christus Jesus van julle verwag.” Met die somer om die draai en
die eerste reën wat reeds in Kroonstad geval het, is dit ons wens dat julle deur
die mooie somer in julle harte ook ’n somerseisoen sal beleef. Ons gebed vir
julle is dat julle sal volhard in gebed, dankbaar sal wees vir die tyd waarin julle
nou lewe en dat julle die volle blydskap van God sal ervaar wanneer julle die nuwe seisoen
ingaan.
Die somer is op hande en saam met die somer is daar ook die belofte van verandering in die lug.
Die belofte dat dit wat dood is weer sal lewe en die belofte dat die koue alleenheid van die winter
vervang sal word met die warm gonsende atmosfeer van die somer in die lug. Ons hoop dat met
die draai van die seisoen, elkeen van julle ook ’n draai in julle geestelike lewe sal ervaar. Ons bid
dat God deur Sy genade vir julle die rykdom van die aarde sal wys en dat julle in hierdie tyd ook
iets van Sy liefde sal ervaar.
As jy vandag in die warm son gaan staan om bietjie warm te bak, dink aan die beloftes wat God vir
jou gee en bid saam met ons vir elke lidmaat wat in hierdie tyd ook die bystand van God nodig het.
Mag julle elkeen ’n ongelooflike mooi seisoen beleef en mag God by julle elkeen wees.
Nuus uit die pastorie
’n Bekende skrywer het eens op ’n tyd oor verlies gesê – “Dis nie swaarkry wat
jou karakter vorm nie. Dis hoe jy optree te midde van swaarkry wat jou karakter
vorm”. Soos julle almal teen die tyd al weet het ons as gesin die laaste ruk
met die dood van ‘n kind te doen gekry wat ons geruk het tot in ons diepste wese.
My broer het op Saterdag 15 September sy dogtertjie van 3 jaar aan die dood afgestaan weens
verdrinking. Nadat haar dood aan ons bekend gemaak is, het die kerkraad my en my vrou met
ongelooflike groot deernis omvou. Vanuit verskillende oorde het ons oproepe van troos ontvang en
sovele mense het saam met ons gebid. Die Sondag na die dood van die kleinding, was daar ’n
oomblik van stilte tydens die erediens en het die gemeente weereens vir ons en die familie, in
gebed getree. Namens my familie wil ek net vir elke persoon wat gedurende hierdie tyd saam met

ons gebid het, baie dankie sê. Julle bystand en julle konstante oproepe/sms'e het ons huisgesin
en familie gedra in hierdie tyd. Baie, baie dankie dat julle so mooi na ons kyk en dankie dat julle
ons ook ondersteun. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën.

Nuus uit die maand van September
Getuienissondag 2 September – Op hierdie betrokke Sondag het ons ’n besoek van Jan Gouws
van Geopende deure gehad. Hy het met ons gesels oor die grootskaalse vervolging wat Christene
regoor die wêreld ervaar en hoe hulle as organisasie verseker dat hierdie Christene die nodige
ondersteuning ontvang. Ons gemeente het met nuwe waardering vir die betrokkenheid van God,
uit die erediens gestap, gevul met nuwe entoesiasme vir die verkondiging van die evangelie. Ons
sê baie dankie vir die getuienisaksie wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het.
Aand onder die sterre 7 September – Een van die lekkerste dinge om te
doen is om rondom ’n vuur stil te raak, musiek te speel, en saam met die
Here te aanbid. Hierdie is presies wat die jeug die Vrydagaand van
7 September gedoen het, toe hulle by Sundowners byeengekom
het vir die Jaarlikse ringsgeleentheid. Dit was ’n koue aand maar
met lekker hout en goeie geselskap het die aand baie vinnig warm
geraak. Ons is ongelooflik dankbaar vir elke kind wat daar was en vir die Ring van Kroonstad wat
hierdie geleentheid moontlik gemaak het.
Jeugkamp 14-15 September – In die derde kwartaal gebeur daar nie baie in die dorp nie…
Of so het baie mense geglo en gedink!!!
Kroonstad-Oos, Noord en Suid het hande gevat en op 14 en 15 September
het hulle saam ’n kamp aangebied vir die tieners by Vrystaat Safari's.
Vrydagaand het ons na die sterre gekyk en gereflekteer oor die grootheid
van God en Saterdag het ons geleentheid gehad om terug te dink aan die
begin van ons verhouding met God. Al drie die betrokke gemeentes was
eensgesind dat ons dit in die toekoms moet herhaal. Ons sien daarom met
groot verwagting uit na die voortbestaan van hierdie kamp
Lentetee 15 September – Dis Saterdagoggend en die manne is hard besig
in die tuin. Die vrouens is egter nie tuis nie. Waar is die vroue? By die Lentetee
wat aangebied word deur Kroonstad-Oos. Hierdie geleentheid is deur meer as
70 vroue bygewoon en is dit deur baie bestempel as die hoogtepunt van hulle
jaar. Terwyl die vroue lekker saam geëet en gekuier het, is daar ook items
gemaak wat hul kon saam neem om hulle te herinner aan die wonderlike
oggend. Volgens hoorsê, was die geleentheid ’n ongelooflike groot treffer onder
die vroue. Ons sê daarom baie dankie vir die Vroueforum wat hierdie geleentheid moontlik
gemaak het en dankie aan elke gasvrou wat ‘n aandeel gehad het in die sukses van die dag.

Oupa & Oumadag 16 September – Eenkeer ’n jaar is daar ‘n geleentheid om, op ’n
besonderse manier, vir al die oupas en oumas in die kerk dankie te sê
vir die ondersteuning wat hulle aan hulle kinders en kleinkinders gee.
Die kinders het vrugtesakkies uitgedeel en dit was ‘n groot vreugde vir
elke oupa en ouma om hulle sakkies te ontvang. As jou oupa of ouma
nog leef, gee hulle vandag ’n groot druk en sê vir Jesus dankie dat hulle
nog deel is van jou lewe.
Lentekonferensie 18-20 September – Elke jaar in die hart van September kry
ek as predikant die geleentheid om weer terug kweekskool toe te gaan vir
verdere opleiding rakende die bediening. Hierdie jaar tydens die konferensie
is daar baie gesels oor die roeping van die kerk en op welke manier die kerk
kan voortbestaan. Gedurende my 3 dae van bywoning, is twee punte telkemale herhaal:
1. Die kerk moet meer inklusief wees en die randfigure in die gemeenskap betrek en
2. Die kerk word geroep om heilig te wees. Wanneer die kerk hierdie twee goed uitleef en
daarin volhard, sal daar groei plaasvind. Ek het ongelooflik verfris teruggekom en is
opgewonde om voortaan toe te pas wat ek geleer het.
Koekverkoping 23 September – Die Jeug het besluit om hierdie jaar erns te maak met
fondsinsameling, om sodoende hul deel by te dra om
kerklike verpligtinge te verlig. So het hulle dan alreeds
twee suksesvolle koekverkopings gehad.
Op 23 September was die derde koekverkoping
aangebied, ten spyte daarvan dat dit ‘n langnaweek
was. Weereens is ‘n goeie bedrag ingesamel al was
die lidmate getal maar klein.

Vooruitsig van wat kom in Oktober:
DATUM
09 Okt
14 Okt
15 Okt
17 Okt
18 Okt
21 Okt

22 Okt
24 Okt
25 Okt
28 Okt
Hele
Oktober

TYD
Dinsdag
Sondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Sondag

Maandag
Woensdag
Donderdag
Sondag
Vrydag

10:00
18:00
16:30
14:00
18:00
09:00
10:15
18:00
18:00
18:00
09:00
06:00
07:00

BESKRYWING
Skole heropen
Kategese begin
Getuienisaksie vergadering
Sorgaksie
Oosterligvriende
Jeugaksie vergadering
Jeugdiens
Gemeentebedieningvergadering
Siekebedieningvergadering
Gasvryheidbediening vergadering
Vroueforumvergadering
Administrasie vergadering
Dankoffersondag
Vroeg-oggend-koffie gebedsgeleentheid
Ring gebedsgeleentheid

PLEK
Kerksaal
Sentrumsitkamer
Sentrumsitkamer
Sentrumsitkamer
Sentrumsitkamer
Kroonstad-Oos
Sentrumsitkamer
Konsistorie
Sentrumsitkamer
Konsistorie
Sentrumsitkamer
Kerk
Moedergemeente

Ander nuus:
Tiendemaand dankoffer 28 Oktober – Die laaste
Sondag van Oktober word ‘n spesiale erediens gehou
waartydens lidmate uitgenooi word om ‘n spesiale
dankoffer aan die Here te bring. Tydens hierdie
erediens word gebid vir die nuwe seisoen wat God
vir ons gegee het en tyd word ingeruim om te dink aan
die goedheid waarmee God ons seën. Die erediens word as ‘n dankdiens ingeruim om
dankbaarheid te betoon vir die oorvloed genade wat ons van God ontvang. Ons wil elke lidmaat
wat hierdie nuusbrief lees vra om spesiale voorbidding te doen vir hierdie dankdiens en by God
sekerheid te kry oor die bydrae wat jy, as individu, moet gee. Die gee van ‘n dankoffer simboliseer
niks anders as die dankbaarheid waarmee ons elkeen leef in hierdie wêreld nie. Kom woon hierdie
erediens ook getrou by en ons motiveer alle lidmate om tydens hierdie erediens vir God opnuut te
dank vir Sy goedheid.

Oktober is Kankermaand – Oktober-maand is kankermaand. Gedurende hierdie maand ruim ons
spesiaal tyd in om te bid vir alle mense wat deur kanker geraak is. By Kroonstad-Oos is dit nou
alreeds 2 jaar wat ons hierdie kankermaand instelling huldig. Hierdie jaar gaan niks anders wees
nie. Ons doen ‘n beroep op elke persoon wat gedurende Oktober, eredienste bywoon, om saam
met ons te bid vir kankerpasiënte en hul naasbestaandes. Felicity Combrinck van die Caregivers
sal ons gemeente op 14 Oktober besoek, om ons meer te vertel van die werk wat hul doen vir
kankerpasiënte. Tydens hierdie diens sal ’n spesiale deurkollekte vir hulle gehou word. Kom ons
ondersteun hierdie inisiatief en kom ons baklei teen kanker as gemeente saam.

