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Hierdie een is vir die jeug.  In ons taal en naby aan ons harte. 
So luister mooi...
Ons skryf hierdie stuk want dis een van die dae weer Jeugdag.  En 
dit maak saak. 
Jy stem probably nie saam nie, maar dit doen.  Ek gaan jou nou sê 
hoekom dit saak maak.
Maar eers moet ons die obvious goed uit die pad kry as ons oor 
Jeugdag praat.
Jeugdag is ‘n vakansiedag... so geen eksamen of werk of swottings nie.
Sommiges gaan op Jeugdag niks doen nie, ander gaan dit wat hulle in die week moes doen op Jeugdag inhaal. Of so gaan 
dit elke ander jaar. 
Hierdie jaar val Jeugdag op ‘n Saterdag... so ons eksamen en werk en swot voort in die week, en Saterdag lyk tien-teen-
een vir almal presies soos elke ander Saterdag.
Die gevolg is dat vir meeste mense gaan Jeugdag verby gaan asof dit glad nie gebeur nie.
Baie van ons is blind vir die significance van Jeugdag.  Net soos wat ons blind is vir hoe Jesus elke dag met ons besig is.  
En dis hartseer.  

En hier is helfde van die rede hoekom Jeugdag vir jou moet saak maak:  Dit maak ons oë oop.

Daar is lank terug besluit om 16 Junie ‘n vakansiedag te maak en die Jeug te celebrate omdat hulle ‘n verskil gemaak het in 
ons land.  Op 16 Junie 1976 het ‘n spul jongmense opgestaan teen leiers wat hulle onregverdig hanteer het.  Die opstand 
het veroorsaak dat jongmense regoor die land ook begin opstaan het teen korrupte leiers.  Dit was inspirerend.   Dit was 
‘n tyd wat gelaai was met woede en hoop.   Woede oor dinge wat gebeur het en hoop vir ‘n beter toekoms.  Dis waaroor 
Jeugdag gaan.  Om op te staan teen die donker in die wêreld en te bou aan ‘n helder toekoms.  
Om Jeugdag te vier is om jou oë oop te maak en raak te sien dat jy ‘n verskil kan maak.

Die ander helfde van die rede hokeom Jeugdag vir jou moet saak maak het te doen met jou attitude oor jou eie lewe en 
oor die lewens van die mense om jou:  Die maak jou hart oop.

Om op te staan teen slegte goed, en te bou aan ‘n beter toekoms is ‘n huge verantwoordelikheid.  Die grootste rede  
hoekom dinge nog sleg gaan op plekke is omdat daar nie mense is wat opstaan en dit stop nie.   As dit sleg gaan om 
jou, het jy die roeping ontvang (of jy dit wil erken of nie) om op 
te staan en iets daaraan te doen.  Jy en ek word ge-challenge om 
die toekoms beter te laat lyk as wat die verlede doen.  Dis hoe ons 
groei.  Dis hoe ons vorentoe beweeg.  As jy nou al ooit gevoel het 
jy wil tou opgooi, dan weet jy hoe dit voel om op te hou groei.  Om 
te voel God weet nie van jou nie. Dis ‘n aaklige plek om te wees. 

Jeugdag wil jou challenge om te keer dat enigeimand in daardie 
donker gat beland.  Nie jy nie, nie jou vriende of familie nie, nie 
eers die juffrou wat op jou pik of die armsalige siele wat jou judge 
nie, niemand hoef van ellende en hartseer dood te gaan nie.  Jy kan 
iets doen om ‘n verskil te maak in mense se lewens, en Jeugdag wil 
jou uitdaag om die een te wees wat op staan teen die sleg en ver-
keerd en korrup, en te bou aan ‘n beter toekoms vir almal.

Dit is after all hoe Jesus dinge gedoen het.
Of eerder, dis hoe Jesus dinge nou doen.
Jy kan ook.

Geniet Jeugdag 2018
Vrede
Janco Mocke

JEUGDAG
16 JUNIE 2018



TOIBO se 
boodskap van 

HOOP is so  
inspirerend.

Kliek hier
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCsKr8X8W3QE%26t%3D3s


Vaderskap op Vadersdag

Vadersdag is om die draai. Dit is, soos Moedersdag, ‘n tyd waar ons vir ons pa’s dankie sê omdat 
ons hulle ‘pappa’ kan noem. My pa hou nie van Vadersdag nie - hy reken dis maar net ‘n geldmaak 
foefie :-) . So gebeur dit toe ook dat vroulief  my nou die dag vra wat ek vir Vadersdag wil hê. Ek het 
nie geantwoord nie want ek het geen idee gehad nie. 

Wat jou opinie ook al daaroor is, die realiteit is dat ons Vadersdag gaan vier en dat baie kinders 
d.m.v. ‘n geskenkie vir hul pappas gaan dankie sê. Die dilemma is dat ‘n pa op so ‘n formeel gereelde 
dag kan verwag dat daar een of  ander vorm van dankbetuiging sal wees. Ek vra myself  egter af  of  
ek die dankbetuiging verdien.

Die 5de gebod vereis dat kinders hul ouers moet eer. (Dit is baie opvallend dat ma, te midde van die 
patriargale tydperk pertinent hier genoem word!) Miskien is die gebod nie net vir die kinders bedoel 

nie, maar veral vir die ouers. Kom ons draai die gebod so bietjie om: Is ek 
as pa eerbaar? Die konstruksie van die wet plaas die gebod oor die 

ouers mooi tussen die verhouding met God en die van die same-
lewing (reëls wat die verhoudings gesond hou). Sonder om te 

veel hieroor uit te brei, moet ons onthou dat kinders leer deur 
te sien, en veral leer deur dit wat hulle by hul ouers sien! 

Natuurlik het God dit baie goed geweet - Hy het ons mos 
gemaak...

Ons kan dié waarheid duidelik sien in die ooreenstem-
ming in belangstellings en gedrag tussen kinders en 
hul ouers. Veral die van pa en seun. Laat ek dit anders 
stel: vir watter rugbyspan of  sportsoort sal my kind lief  
word? Heel waarskynlik iets in lyn met dit wat ek as pa 
ondersteun - dit waaraan ek baie tyd en energie span-
deer. Omdat my kind my vertrou (of  minstens graag wil 
vertrou), sal hy/sy ag slaan op dit wat vir my belangrik is. 

JKA Smith skryf  nogal mooi hieroor in “You are what you 
love”. Navorsing ondersteun die argument dat kinders 

heel waarskynlik in ‘n diepsinnige verhouding met God 
sal staan indien ma en/of  pa in so diepsinnige verhouding 

met God staan. Kinders vertrou hul ouers en soek selfs tot in  
volwassenheid onbewustelik die goedkeuring van hul ouers. 

As jou ouers nog leef, soek jy heel waarskynlik steeds op  
verskeie vlakke hul goedkeuring en ondersteuning. 

Deuteronomium 4 - 9 herinner ouers daaraan dat dit baie belangrik is om 
God met hul hele wese lief  te hê en dat hulle gehoorsaam moet wees aan die gebooie wat God gee 
om hul verhouding met Hom en mekaar te begelei. Wat sien en leer my kind by my in my verhouding 
met God? Is God vir my belangrik? Het ek God werklik lief  met my hele wese? 

Kom ons draai die geskenk ding so bietjie om…kom ons gee vir ons kinders die heel beste geskenk 
wat ons vir hulle kan gee: Laat hulle sien dat die Here vir jou baie belangrik is - meer belangrik as 
enigiets anders in jou lewe! Die waarskynlikheid is groot dat die Here dan ook vir jou kind baie  
belangrik sal wees. Dan sal jou kind nooit ooit alleen en sonder begeleiding in die lewe hoef  te wees 
nie. Dit is nogal iets wat ek graag vir my twee seuns wil hê :-)

Toe my vrou my vra wat ek vir Vadersdag wil hê, het ek gedink het aan die  tipiese ‘geskenk’ vir  
Vadersdag - en dit ondersteun my pa se argument. Wat ek eintlik wil hê is om tyd saam met my vrou 
en kinders te spandeer. Miskien is dit presies wat ons Hemelse Vader ook wil hê...

Dr Gert van der Merwe
Portefeuljeleier: Jeug en Gesinsbediening 3
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BIED AAN
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Inskrywing vir Pionierkursus van Hugenote Kollege wat in Julie 2018 in Pretoria/
Johannesburg begin

Die vorming en ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe wat bestaande gemeentes laat groei of 
tot nuwe gemeentes kan lei, is ’n kernaspek van missionale kerkwees. Die Pionierkursus van Hugenote  
Kollege wil gemeentes bystaan met die opleiding en begeleiding van leiers van spanne wat  verhoudinge 
met nie-Christene bou, die evangelie aan hulle verkondig en hulle in die konteks van ’n nuwe geloofs-
gemeenskap dissipel. Hierdie nuwe geloofsgemeenskappe kan op sy beurt inskakel by bestaande  
gemeentes of tot nuwe gemeentes ontwikkel. 

Inskrywingsvorms is beskikbaar by 
rvanvelden@hugenote.com.  

Kontak  Dr. R van Velden vir meer inligting:
rvanvelden@hugenote.com
0828574368

Vir meer inligting oor hierdie kursus, kliek hier.

http://www.kerkweb.org/index.php/blog/in-ander-nuus
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Kursus: Brugbediening

Doel: VERANDERING VAN PREDIKANT IN ’N GEMEENTE LAAT SO ’N GEMEENTE IN ’N TYD VAN ONSE- 
KERHEID. DIE PAD VORENTOE IS ONSEKER TOTDAT ‘N NUWE PERMANENTE BEDIENING WEER IN PLEK 
IS. HIERDIE KURSUS POOG OM BRUG PREDIKANTE OP TE LEI VIR DIE FASILITERING TYDENS HIERDIE 
OORGANG PERIODE, EN TOT VOORDEEL VAN DIE GEMEENTE.

Week 1:  20-23 Augustus 2018

Week 2:   5-8 November 2018

Kursusleier:  Prof Malan Nel

Kursuskoste:  R2 200 (VAT inkl)

Plek:   Universiteit van Pretoria

Kursuspunte:  70

Kontak gerus vir Hesmarie by 012 420 4952 indien u wil inskryf.
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VONKK 3 Begeleiersboek
PRYS: R150.00

Nuwe liedere in klassieke styl vir gemeentesang en kleingroepe. 
Die boek bevat 26 lieder se bladmusiek.

VONKK Volume 3 CD 
PRYS: R100.00

Nuwe liedere in klassieke styl vir gemeentesang en kleingroepe. 
Die CD bevat 26 liedere met begeleiding en sang

Lees in die Julie-uitgawe van LiG ...

waar Erica Wessels vertel oor haar soek en vind van God. 

Two Oceans-wenner, Gerda Steyn, vertel hoe sy verras was oor haar 
hardlooptalent. En twee jong argitekte deel hulle storie van gehoorsaam-
heid in die sendingwêreld.

Ons gee 35 maniere om gehalte-tyd met jou kind te spandeer hierdie  
vakansie. Kundiges gee ook raad as jou man aan pornografie verslaaf is. 

Lees oor mense wat bergklim op soek na God – van Moses tot nou. En kry 
ons vier bid-bakens wanneer jy ‘n woestyntyd beleef.

Maak self ‘n knus mus vir jou koffiemaker (“plunger”)!

Lees in die Kerkbode van 15 Junie ... 
waar vertel word van ŉ inisiatief om gemeentes in die onrusgesteisterde 
Noordwes te help om vir versoening in hulle omgewing te werk. 

Daar is ook die verhaal van Gamkavallei, ŉ NG gemeente sonder rassespan-
ning, maar wat die uitdaging van armoede takel. 

Lees ook oor  ŉ NG predikant se bediening in Skotland in ŉ samelewing wat 
kerk eintlik die rug gekeer het. 

Daar is verder ŉ onderhoud met Cecile Cilliers, die eerste vrou wat in die 
leierskap van die Algemene Sinode gedien het, oor haar debuutbundel  
kortverhale. 

Lees oor prof Dirkie Smit se Annie Kinkead Warfield lesings, oor die Winter-
skool op Stellenbosch, oor die bekendstelling van ŉ boek oor Maria, en oor 
ŉ skildery van Pablo Picasso oor die kruisiging.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

• Skakel 0860 26 33 42 óf 021 864 8210
• Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za
• Of koop met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.

org.za, klik dan op winkel, óf tik die produknaam in.



Vertel, vertel! reeks – nou beskikbaar as ŉ pakket teen slegs R650!

Vertel, vertel! is geskryf met die oog op geloofsvorming by kinders van 8 tot 16 jaar. 
Vanuit ’n benadering waar daar sterk klem gelê word op die vertel en oorvertel van die 
Bybelse verhale, word die verhale hier Skrifgetrou, maar ook baie boeiend vertel. Dit 
kan net so aan kinders voorgelees word. ’n Helder prentjie van die gebeure word in die 
gedagtes van die luisteraars geteken (verbeeldingryke luister) en deur oorvertel vasgelê.

 
Die verhaal self word toegelaat om die boodskap oor te dra en tot gesprek en nadenke 

te lei. Kinders word by die verhaal betrek. Dit sluit nou aan by die “Oral learning”-beweging waarin die waarde en 
vreugde van die luister na verhale en die oorvertel daarvan wêreldwyd herontdek word. Dit kan sonder veel moe-
ite in verskillende kontekste toegepas word. Dit is maklik en eenvoudig geskryf. Dit word aanbeveel vir Sondag-
skool, jeugbediening, geloofsvorming deur opvoeders en geloofsonderrig in gesinne. 

Elke handleiding bevat ’n inleidende gedeelte wat die benadering en metode van aanbieding duidelik beskryf. Die 
reeks kan oor 5 jaar gebruik word. Elke boek bevat 30 lesse wat week-
liks, volgens die tradisionele 25-30 Sondagskoolsondae, aangebied kan 
word. Dit word aangevul deur werksboekies wat vir elke kind gegee 
word wat die vraag-en-antwoord gedeelte vir die kinders bevat. Kinders 
kan dan in die week wat volg relevante teksverse en toepaslike vrae 
volg om hulle aan die afgelope les te herinner. 

Die inhoud van die boeke dek die volgende temas:

Boek 1 Ons begin vertel die Bybelse verhale vanaf die skepping tot die Israeliete se trek na die beloofde land. 
Dit gaan in die boek oor God wat homself aan ons openbaar, met ons ’n verbond sluit en met ons op 
weg gaan – om uiteindelik die hele wêreld te bereik.

Boek 2 Gewone mens in God se plan vertel die verhale vanaf die aankoms in die Beloofde Land tot aan die 
einde van die Ou Testament en die afwagting van die koms van die Messias. Dit handel oor gewone 
mense soos ons, wat deur God in sy groot plan gebruik word.

Boek 3 God se seun word mens vertel die verhaal van Jesus Christus, sy geboorte, die wonderwerke en ver-
kondiging van die Koninkryk, sy kruis en opstanding en hoe dit ons as mense verander.

Boek 4 Ons is gestuurdes vertel die verhaal van die opgestane Christus wat deur die Heilige Gees sy kerk 
versamel, bou en uitstuur om in die wêreld te getuig. Op hierdie pad lei en versterk Hy sy kinders. Dit 
vertel verhale uit die boek Handelinge en die briewe van Paulus en ander apostels en help ons om te 
verstaan hoe die Here ons vandag nog wil gebruik. Boek 4 eindig met die belofte dat Jesus weer kom 
om alles heel en nuut te maak.

Boek 5 Ons glo en leef, die vyfde en laaste boek in die Vertel, vertel! reeks, handel oor sentrale geloofswaar-
hede in die hele Skrifverhaal. Wat glo ons? Hoe leef ons hierdie geloof prakties uit? Hoe help die hele 
Bybelverhaal ons om gelukkige kinders van die Here te wees? Die boek is in ŉ sin die integrering en 
samevatting van die eerste vier boeke, net op ŉ effens dieper vlak. Dit is daarom ook as afsluiting van 
die reeks bedoel vir die effens ouer kinders (12–16 jaar).

 
Die pakket sluit die volgende in:
• 5 Handleidings
• 5 Werksboeke
• 5 Kentekens (“Badges”)
• 5 Oudioboeke
• 1 Instruksie DVD

Die Vertel, vertel! promosievideo kan nou op YouTube gesien word, kliek hier.

Die Vertel, vertel! reeks ter waarde van meer as R850, is nou beskikbaar teen slegs R650.

Skakel CLF by (021) 873 6964 of epos order@clf.co.za om jou bestelling te plaas.

Ook beskikbaar by die CLF Bloemfontein boekwinkel (bloembooks@clf.co.za / 073 8772358)
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZRU2uRQ1AkA%26feature%3Dyoutu.be
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datumlys

aflospredikante

n Volledige datumlys, met die portefeuljeleiers se beplanning en belangrike 
sperdatums, is hier beskikbaar.

Klik hier vir ŉ lys van aflospredikante.

pastorale beraders

Ons kry navrae vir Pastorale Beraders.  

Indien u wel ‘n Pastorale Berader is, kan u asseblief vir my u kontakbesonderhede stuur.  As u 
nie is nie, maar weet van iemand, stuur dan vir my die kontakbesonderhede en ek sal direk met 
hul kontak maak.

Ons wil graag ‘n databasis skep om sodoende ‘n addisionele diens te verskaf.

Stuur u besonderhede aan Natassja Marais [pa@ngkhoeveld.co.za].

Kliek hier vir ‘n lys van Pastorale Beraders.

vakatures

Klik hier vir Kerkbode se lys van vakatures 
vir predikante, ander kerklike amptenare 
en verwante kerklike instansies.

Organisasie / Instansie Vakante pos Sluitingsdatum

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, klik hier.

11

brugpredikante

Kliek hier vir ŉ lys van brugpredikante.

http://www.kerkweb.org/index.php/kalender
http://www.kerkweb.org/index.php/2014-04-23-09-29-15/aflospredikante
http://www.kerkweb.org/index.php/2014-04-23-09-29-15/pastorale-beraders
http://kerkbode.christians.co.za/category/vakatures/
http://www.kerkweb.org/index.php/2014-04-23-09-29-15/brugpredikante


GEBEURE
In ‘n neutedop...

JUNIE

16 Jeugdag 20 Kevin Leo
NG Weltevreden

16 Basaar
NG Eendracht

22 Quiz Night
Uitkoms Tehuis

16-17 70-Jaar Feesvieringe
NG Sundra

24 Biddag vir Alkoholiste (VS)

17 Vadersdag 24 Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Af-
hanklikes (NAM)

17 Oesfees met Johan Anker
NG Norkempark

30 Sperdatum vir Vorm 15

17 Nasionale Biddag vir Blindes

JULIE

14 Mandela Day 2018 - Project: Revamp-
ing the girls’ bedrooms
Uitkoms Tehuis vir Dogters

29 Manne wat glo
NG Balfour
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    ‘n Laaste gedagte...
Moenie moed verloor nie

Gedurende die wêreldwye depressie van die 1930’s kon 
Charles Darrow nie werk kry nie.  Al was hy platsak en sy 
vrou verwagtend, het hy nie moed verloor nie.  Elke maand 
het hy ‘n speletjie gespeel wat hy uitgedink het.  Hy het 
onthou van gelukkige vakansies en sy eie wandelpad op ‘n 
stuk karton uitgelê en voorgegee hy is ryk.  Op sy eien-

domme het hy miniatuur huisies en hotelle gesit.  Die bord-
speletjie “Monopoly” is later deur Parker Brothers bemark, 

en het Darrow ‘n miljoenêr gemaak.

***

Belangrike sperdatums:

Vorm 15 indiening   - 30 Junie 2018
Jaarboek veranderinge - 20 Julie 2018



 VRYWARING

Die inligting wat voorsien word en standpunte wat gehuldig word in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE, 
het geen verifiëring van bevindinge, gevolgtrekkings en opinies deur die NG Kerk van Suid-Transvaal [NG 
Sinode Hoëveld] nie. Dus weerspieël die inligting en standpunte wat in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE 
gehuldig word nie noodwendig die van die NG Sinode Hoëveld of sy personeel en lede nie. Menings, afleidings 
en ander inligting in hierdie boodskap wat nie verband hou met die amptelike werksaamhede van die NG Sinode 
Hoëveld nie, verteenwoordig nie die amptelike standpunt(e) van die NG Sinode Hoëveld nie. 

NUUS VANAF HOËVELD SINODE plaas slegs nuus en inligting vanaf die sinodale, rings- of gemeentelike verband.

Die NG Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige benadeling en/of skade aan persone of eiendom as gevolg van pro-
duk-aanspreeklikheid, oortreding van die Outeursreg Wet 98 van 1978 soos gewysig, waninligting verskaf, nalatigheid of die gebruik van 
enige metodes, produkte, instruksies of idees wat vervat is in die materiaal soos opgeneem in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE nie. 
Die inligting en advies is beskikbaar gestel in goeder trou en is afgelei van die inligting verskaf deur die betrokke organisasie/persoon en 
word voorgehou as betroubaar en akkuraat ten tye van die bekendstelling daarvan. Dit is die verantwoordelikheid van die gebruiker om sy of 
haar eie besluite te neem oor die akkuraatheid, geldigheid, betroubaarheid en korrektheid van die inligting. Dit beteken dat die instansie en/
of die betrokke persoon wat die plasing in die NUUS VANAF HOËVELD SINODE versoek, dan volle verantwoordelikheid vir die gebeure 
of inligting aanvaar.

Vir enige navrae in verband met hierdie Nuusbrief skakel gerus me N Marais by 011- 975 8220.
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