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18 Julie 2021

Pastorale brief van ds. Yolandi 
 

Die laaste jaar en ‘n bietjie het vir elkeen van ons op ons eie manier uitdagings gebring. 

Die pandemie het sy vingerafdrukke op elkeen van ons, oud en jonk, gelos maar ook op
ons samelewing. Die kompleksiteite van ons realiteit in Suid-Afrika het weer op die
voorgrond gekom die week. 

Baie van ons is reeds dun gesmeer en om daarby die verwoestende beelde op die nuus
te sien en hoor maak dat ons verlam voel. 

Ek skryf hierdie brief om julle die twee woorde waarmee die Nuwe Testamentiese
briewe altyd begin toe te wens:

Genade en vrede

Ek bid vir julle genade toe omdat ek verseker weet dat elkeen van ons die grootste
maat daarvan vir onsself benodig.

Ek bid dat die Here jou ontmoet waar jy is en jou herinner dat Hy jou veilige vesting is.
Die lewe is nie voorspelbaar nie en daar is ongelukkig nie enige waarborge dat alles
gaan uitdraai soos ons droom of bid nie. Ons vertroue lê egter nie in daardie uitkomste
nie maar in God self. 

Mag Sy genade jou help glo dat jy ok is al is alles in jou lewe nie ok nie. 

Genade is onverdiende guns

Hierdie is ‘n tyd waar baie van ons wonder of ons genoeg doen. Ons wonder of ons kan
byhou. 

Genade herinner my dat God na my kyk sonder om my op te weeg.
Hy ontvang my net soos ek is en gooi my toe met liefde en guns. 

Wees daarom sag met jouself. Praat God se liefdestaal met jouself. 
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Vrede is die aktiewe heelmaak van dit wat stukkend, versplinter is. 

As iets so baie fyn gebreek het voel dit onmoontlik om reg te maak. 

Die toestand in ons land voel na so ‘n prentjie. Die probleme is so groot dat ons magteloos
voel om te help heelmaak.

Ons is egter nie magteloos nie. 

Ons het nie mag oor alles nie. 

Maar ons het ook nie mag oor niks nie. 

Die laaste paar dae het vredemakers help skoonmaak na plunderaars chaos veroorsaak
het. Hulle het saamgestaan om ander en hul eiendomme te verdedig. 

Om dáárdie prentjies te kon sien het my die lig laat sien. 

‘n Vriend van my het onlangs slaggate begin regmaak. Hy het my gehelp om een in ons
straat reg te maak. Dit los nie die langtermyn probleem op nie maar dit het ‘n klein deel van
my onmiddelike probleem opgelos. 

Wat my hoop gee is nie net dat die slaggat in ons straat nou weg is nie maar dat Schalk
deur die lewe loop met ‘n verbeelding dat stukkende dinge reggemaak kan word. Hy loop
deur die lewe met ‘n ander kwaliteit aan sy menswees. 

Genade gee ons ‘n nuwe verbeelding vir onsself en ons omstandighede. Vrede gee ons ‘n
nuwe verbeelding van hoe God hier in die midde van die geweld en vrees en chaos mense
heelmaak. 

God wen

God het my uit die donker na die lig toe oorgewen. 
Hy is steeds besig om mense in hierdie wêreld oor te wen uit die donker na die lig. 

En die duister kan nooit die lig verdring nie. 

So mag jy God se genade vir jouself vat in hierdie baie moeilike tyd waarin ons leef. En
mag God se vrede jou bemagtig om te weet wat jy wel kan doen om deel te neem aan God
se heelmakende werk in ons wêreld. 

Liefde

Yolandi 



 

SONDAG -18 JULIE 09:00 

GEEN EREDIENS OP ONS KAMPUS. 

Ons erediens skakel sal opWhatsApp
uitgestuur word.  

SKOLE HET GESLUIT DIE 9DE

JULIE EN OPEN WEER DIE 26STE

JULIE

MAANDAG - 26 JULIE 18:00

GEMEENTERAADSVERGADERING

SAL DEUR ZOOM GESKIED

 

SATERDAG -28 AUGUSTUS 11:00 

WEBERBRAAI KURSUS

KLEINGROEPAKTIWITEITE:

MANNE ONTBYT TWEE WEEKLIKS

VRYDAE 06:30-07:30

Sien onderaan die Suiderkruis 'n

skakel om te registreer op die

WhatsApp groep
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DAGBOEK

PREEKREEKS:
 

 God is aan die werk 
in die wêreld

 
18/7

1 Sam 3: 1-10
God roep

 
25/7

1 Sam 8: 4-11
God reageer

 
1/8

1 Sam 15:34 – 16:13
God sien

 
8/8

1 Sam 17
God lei

 
15/8

2 Sam 1:17-27
God red

 



G
R

EN
D

EL
TY

D
 B

EM
O

ED
IG

IN
G

Nuwe Whatsapp oordenking reeks
begin Maandag 19 Julie 
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Ons gaan saam met
ons buurgemeente

(FGK)  'n Familie
"Challenge" doen. 

Vind die hulpbron op
ons webtuiste asook

aangeheg aan die
Suiderkruis. Dankie
FGK vir die deel van

die hulpbron.   
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Na bui
te... Koekies vir Ekklesiapark

Ons gemeente het nog altyd 'n spesiale
band met Ekklesiapark gehad.

Ons help met Kerk dienste, Bybelstudies
en die Silwerjare byeenkomste wat daar

aangebied word.
 

Die grendeltye is baie swaar op
ouetehuise reg oor die land omdat dit

bejaardes vereensaam. 
 

Ons is daarom besig om kaartjies en
koekies byemaar te maak om die bejaarde
gemeenskap in ons omgewing te herinner

dat ons vir hulle lief is en vir hulle bid.
Daar is nog geleentheid om kaartjies en

koekies by te dra tot die projek.  
 

Ons is ook opsoek na 'n persoon wat die
Silwerjare namens ons gemeente kan ko-
ordineer. Ons neem een of twee maal per

jaar 'n beurt om vermaak en ligte
verversings vir die inwoners van

Ekklesiapark te voorsien.  
 

Skakel gerus vir Yolandi as jy hierdie rol
kan vervul.  



                                  GEDAGTE VIR DIE WEEK
                                                 Carpe diem!

                                                   deur Helena Marais Smith
 

 

 

Ek weet nie of jy ook soms so voel nie, maar partykeer voel dit vir my asof ek
net deur die dag tjommel. Ek doen net die minimum wat van my verwag
word en stap geen ekstra myle nie. Onlangs op so n tjommeldag kyk ek na ‘n
video van ‘n inspirerende jong onderwyser, Dalton Barends. Hierdie jong
man het my laat besef dat ek dankbaar moet wees dat ek gesond is en in
hierdie pandemietyd lewe. Hy het my weer laat besef dat ek elke dag moet
aangryp.

Baie van ons het as gevolg van Covid kennisse, vriende en familielede
verloor. Dalk voel jy ‘n bietjie angstig en wonder of jy die volgende slagoffer
is. Miskien moet ons eerder ‘n gesindheid van dankbaarheid hê oor die feit
dat ons nog lewe. Dink ‘n bietjie daaroor: jy is nog hier op aarde, omdat die
Here jou nog wil gebruik. Jou werk is nog nie klaar nie. Elke dag moet ek en
jy vir die Here sê: Hier is ek, gebruik my. As jy, soos ek, elke dag by die werk
‘n aantekenregister moet invul, sê sommer vir die Here: Ek meld aan vir
diens.

In Efesiës 5: 15 - 17 lees ons: “𝑊𝑒𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔 ℎ𝑜𝑒 𝑗𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑤𝑒. 𝑀𝑜𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑜𝑠 ‘𝑛
𝑑𝑤𝑎𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑒𝑓 𝑛𝑖𝑒 - 𝑙𝑒𝑒𝑓 𝑤𝑦𝑠! 𝐵𝑒𝑛𝑢𝑡 𝑒𝑙𝑘𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑖𝑑, 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑜𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑤𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑙𝑒𝑔𝑡𝑒 𝑡𝑦𝑒. 𝑀𝑜𝑒𝑛𝑖𝑒
𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟𝑑𝑎𝑔 𝑜𝑝𝑡𝑟𝑒𝑒 𝑛𝑖𝑒, 𝑚𝑎𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑒𝑟 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡 𝐺𝑜𝑑 𝑠𝑒 𝑤𝑖𝑙 𝑖𝑠.”

As ‘n mens regtig elke dag wil aangryp, gaan dit beteken dat jy in God
geanker moet bly. Jy sal dus elke dag jou geestelike tenk by Hom moet
volmaak en tyd in Sy teenwoordigheid deurbring. Dit gaan ook beteken dat
jy doelbewus moet lewe. Vriendelik moet wees met almal, wat jou pad kruis.
Bereid moet wees om ekstra myle te stap saam met mense, wat die Here oor
jou pad stuur. Ook by jou huis moet jy doelbewus werk aan verhoudings met
jou lewensmaat, jou kinders, jou ouers en huiswerker.

Die Here roep jou dalk nie om sendingwerk in China te doen nie, maar om
spore in mense se lewens te laat, met jou woorde, houding en gesindheid.
Iemand wat elke geleentheid benut, sal probeer om die lewe vir ander beter
te maak. God het ons gemaak met die doel dat ons ons lewens sal wy aan die
goeie dade, waarvoor Hy ons bestem het. (Efesiërs 2:10)

Gryp die dag en wees sout en lig vir almal, wat jou pad kruis!
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https://www.facebook.com/helena.maraissmith?__tn__=-]K*F


 
Indien u hulp of gebed nodig het stuur 

asseblief vir ons ‘n epos na die
volgende adres.

gebede@domusdei.co.za
 

KOM ONS BID AS GEMEENTE SAAM

Almal wat tans siek is met Covid 19 asook diegene wat isoleer. 
Bid ook vir diegene met ander siektetoestande.

 
MEELEWING Laat weet ons asseblief van enige siekte / hospitalisasie / trauma / ander nuus! 

 
Tannie Lina Dilley is gister oorlede. Ons liefde en gedagtes gaan aan haar familie en vriende uit.  

 Mag God julle vertroos in hierdie tyd.
 

VOORBIDDING
-Koos Richter (Gesondheid)

-Bid vir die Harpers. 
Ons vra dat julle asb aan Henry, Ingrid, Michael en Lieschen sal dink in julle gebede. Henry het

positief getoets vir Covid en Ingrid wys ook simptomes. 
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RUT Uitreik Trust

HOE KAN EK 'N BYDRAE MAAK?

Die RUT Noodlenigingsfonds het ten doel om bystand

te verleen aan gesinne wat behoefte het as gevolg van

die Covid-19-pandemie. Donasies vir dié doel kan

inbetaal word by:

Randburg Uitreik Trust (RUT)

Bank: ABSA

Rekeningnommer: 4087031422

Verwysing: NOODFONDS / U NAAM

BETALINGSMETODES

Hoe om ‘n betaling te maak:

1. Skandeer die QR kode.

2. Betaal – volg die maklike aanwysings, bepaal die bedrag, tik

jou PIN nommer in.

Dankoffers Kollekte

KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE

Posadres: Posbus 13528, Hatfield, 0028

Straatadres: H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat,

Hatfield, Pretoria. (Ingang in Jan Shobastraat.)

Telefoon: 012 342 0092 x 204

Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380

E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of

info@ngkerk.org.za

DANKBAARHEID

Daar word graag van die geleentheid

gebruik gemaak om almal te bedank

wat te midde van die baie moeilike

en onseker tye, steeds hul bydraes

elektronies oorbetaal 

BYDRAES EN KOLLEKTES

Indien u ‘n elektroniese betaling wil maak, gebruik

asb die onderstaande bankbesonderhede van die

gemeente 

Bank: ABSA, NG Kerk Tvl Randburg Suid,  

Tjekrek nr. 170-580-028 
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JULIE
Enslin Johan 07/01
Theron Analize 07/01
Schalekamp Christiaan 07/02
van Schalkwyk Kaitin 07/02
Kretschmer Elsabe 07/03
van Zyl Marius 07/04
Kotzê Hannetjie 07/05
Miller Koos 07/07
Schoeman Anneliese 07/10
Hamman Thinus 07/11
Keyter Klarika 07/11
Steyl Heléne 07/11
Sutherland Mariette 07/13
Hamman Jannes 07/15
Stadler Hannelie 07/16
van Eeden Gerdus 07/16
Branders Lieschen 07/19
de Vos Bertus 07/19
Van Coppenhagen Johan 07/20
van Tromp Aletta 07/20
de Vos Sunette 07/22
Meades Douw 07/22
Sander Matthew 07/24
Geldenhuys Elri 07/25
Scholtz Paul 07/27
Hanekom Anje 07/28
Neethling Kale 07/28
Neethling Tylo 07/28
Rossouw Steve 07/28
Botha Carina 07/30
Denesle Human Margeux 07/30
Sander Jurgen 07/30

VERJAARSDAGWENSE

Baie geluk en seënwense vir ’n

mooi nuwe lewensjaar!

Veels geluk!

Baie geluk aan die volgende
lidmate wat hierdie maand verjaar!

NUWE LIDMATE

Baie welkom aan al ons nuwe

lidmate.

Mag jul hier 'n ware tuiste vind!
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