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MEDIAVERKLARING

Dit is met buitengewone ontsteltenis dat ons kennis geneem het 
van die skade wat oproeriges aangebring het aan die Nederduitsch 
Hervormde Kerk Wesmoot se kerkgebou. ‘n Samelewing wat nie 
meer respek het vir gelowiges se plekke van aanbidding nie, behoort 
ernstige selfondersoek te doen. Ons doen ‘n beroep op alle politieke- 
en gemeenskapsleiers om met respek om te gaan en leiding te gee 
aan volgelinge, ten aansien van mense se menswaardigheid, respek 
vir eiendom en die geloofsoortuigings van mede-burgers. Die protes-

gebeure in ons land neem tans afmetings aan wat bedreigend en ontstellend is in ‘n tyd waarin ons 
vrye en diepgaande debat behoort te voer oor die toekoms van ons demokrasie, ons ekonomie en 
die aspirasies van ons mense. In situasies van geweld, ly almal. Ons doen ‘n beroep op die regering 
om die orde te herstel, en op alle partye om hulle te weerhou van die oppertunistiese magsmisbruik. 
As kerk bid ons in hierdie tyd vir vrede, verdraagsaamheid en versoening sodat ons ons verskille, 
drome en aspirasies op ‘n ordelike en menswaardige wyse kan bestuur. Ons bid ook dat alle vrede-
liewende Suid-Afrikaners nou sal hande vat en vrede en welwillendheid sal bevorder.

Namens die Moderatuur van die NG Kerk

Nelis van Rensburg (Voorsitter)
Gustav Claassen (Algemene Sekretaris)

Aan elke leser...

Die NG Sinode Hoëveld wil graag vir u 
elkeen ‘n besondere geseënde Paastyd 

toewens!

Mag u in hierdie tyd ervaar watter groot 
liefde die Here vir jou het... ‘n liefde wat 

ver bo ons verstand gaan.

Mag u in hierdie tyd weer verkwik word 
met die goddelike krag wat Hy in elkeen 

van ons sit.

Geseënde Paasfees. 
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Leraars verjaarsdae

•	21	April	-	Dr.	Pieter	Kruger	|	NG	Gemeente	Witfield

•	23 April - Ds. Pieter Kotze | NG Gemeente Standerton-Suid

NG KERK ZESFONTEIN  
RSG EREDIENS UITSENDING

ADRES: PRETORIA WEG ZESFONTEIN

DATUM: 5 MEI 2019

TYD: 09H00 DIE OGGEND

PREDIKANT: DS. TINKIE VAN ZYL

Almal word vriendelik uitgenooi om erediens by te woon.



Wees asseblief bedag!

Neem asseblief kennis dat daar ‘n sekere man 
is wat gemeentes kontak en ‘n aanbod maak vir 
‘n skenking van vleis en kontant.  Hy is vanaf 
Bapsfontein en hy versoek dat u die geskenkte 
vleis en kontant by hom gaan haal. 

Kyk asseblief uit vir hierdie man.  Indien 
hy u kontak, kan u die Sinodale Kan-
toor kontak vir meer besonderhede. 3



4

Bespreek jou kerkkamp vir Mei

Die NG Sinode Hoëveld se kampterrein, Achterbergh Oase, het verskeie 
datums in Mei beskikbaar vir kerke teen ŉ baie billike tarief.  

As jou gemeente enige kampe of wegbreke wil reël 
vir julle jeug, Sondagskool of belydende lidmate, kan 
julle gerus met die bestuurder gesels en hy sal kyk 
hoe hulle kan help. 

Kerke kan direk met Hennie Schoeman 
skakel by bestuurder@achterbergh.co.za of  
bookings@achterbergh.co.za.

Hierdie aanbod is beskikbaar vir enige ander tyd-
perk, ook onderhewig aan beskikbaarheid.
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Excelsus bring graag die volgende 
werkswinkels onder u aandag:

1. Werkswinkel:  “Daar is lewe voor en na aftrede” | 24-25 April 2019

In hierdie eerste werkswinkel word daar besin oor:
•        die sielkunde van afronding  en aftrede
•        die finansiële implikasies van aftrede
•        ‘n spiritualiteit van afronding en aftrede

Vir meer inligting oor hierdie werkswinkel, kliek hier.

2. Werkswinkel:  Opleiding van Begeleiers van ‘n bedieningsdiagnose in gemeentes | 
29-30 April 2019

Excelsus gaan in die volgende jaar ‘n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante 
en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in gemeentes.
 
Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur 
Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.

Vir meer inligting oor hierdie werkswinkel, kliek hier.

3. Werkswinkel:  Bybel en Missionaliteit (2de werkswinkel) | 21-22 Mei 2019

In hierdie  werkswinkel word daar gefokus op die eerste vyf boeke van die Ou Testament en nagedink  oor 
die vraag: Wat beteken dit as mens die Ou Testament deur die lens van missionaliteit lees?

Vir meer inligting oor hierdie werkswinkel, kliek hier.
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CLF (Dr Eddie  
Orsmond) het hier-
die naweek, tydens 
die 25 jaar viering 
van die VGK, die 
nuwe multi-taal 
liedboek “Sing 
praises all you peo-
ple”, bekendgestel.

http://www.ngkhoeveld.co.za/index.php/component/content/article/102-excelsus/569-werkswinkel-daar-is-lewe-voor-en-na-aftrede
http://www.ngkhoeveld.co.za/index.php/component/content/article/102-excelsus/560-werkswinkel-opleiding-van-begeleiers-van-n-bedieningsdiagnose-in-gemeentes
http://www.ngkhoeveld.co.za/index.php/component/content/article/102-excelsus/568-werkswinkel-bybel-en-missionaliteit


Die jongste Kerkbode (omslagdatum 19 April) vertel 
stories van insluiting, kommer en hulp: 

Inklusiewe kerk

Lees Johanna van Eeden se profiel van ’n merkwaardige kerkraadslid wat aan 
Kerkbode sê: “I have cerebral palsy. Cerebral palsy does not have me.” - Met 
foto’s deur die bekroonde fotograaaf, Herman Verwey. - Voor- en middelblad. 

Boere se hoop en kommer

Altesaam 60 mense, meestal boere maar ook ses predikante, 
het na vyf sprekers by ’n Grondberaad kom luister, berig Le 
Roux Schoeman uit Williston in die Karoo. - Dubbelblad met 
foto’s.  

Raak betrokke

Twee ‘bystandstories’ bied lesers die geleentheid om te help:
• Projek Nova Vida staan slagoffers van sikloon Idai in 

Mosambiek by.
• ’n Rampfonds is gestig na die NG Kerk op Redelinghuys 

in die Wes-Kaap op 9 April afgebrand het. 

Bly op hoogte van kerknuus by www.kerkbode.co.za 

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.by-

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

In LiG se Mei-uitgawe vind ons uit wat die waarde van samesyn is. 

Ons gesels met ds Rudi Swanepoel oor die teologie van eet en 
kos. En gee raad oor hoe om saamwees wat saak maak te skep.

Die kreatiewe Susan Coetzer vertel dat ouma-wees soos poeding 
is. Min Shaw deel haar geheim vir ouer word: God se blydskap en 
vrede.

Dis hemelvaart, en ons ontdek hoe Jesus alles kom verander het. 

Ons help jou om uit jou donker put te kom, en gee raad oor hoe 
om vir jou kind vriendskapvaardighede aan te leer. Lees ook ons 
wenke oor hoe om uit te reik na eensames.

Ons kenners gee raad om die tekens van outisme raak te sien. 

LiG gesels met ‘n musiekjuffrou wat met haar toonlere na triomf 
gevorder het. Ons praat ook met Ontbytsake se Renette Vosloo – 
sy waag met kos én met die lewe!

LiG – vir jou en jou mense.

Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, be-
soek www.lig.co.za
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OOP VIR DIE OOMBLIK - WILLEM NICOL

Nader aan die hier en nou met die Here

PRYS: R250.00

Oop vir die oomblik laat ontvou die geloofsgewoonte van teenwoordig-leef en wys watter waardevolle bydrae 
dit tot ons daaglikse lewe-met-die-Here kan maak.

Dit is op die oomblik gewild om aandag te gee aan wat deur 
die loop van die dag in ons bewussyn gebeur. Ons vra ons af 
hoe afwesig of hoe teenwoordig ons vir die hier en nou is. Ons 
praat oor “leef in die oomblik”, “leef bewustelik”, teenwoordig-
heid, ‘awareness of mindfulness.’

Om teenwoordig te leef word egter dikwels sonder enige gods-
dienstige verbande beoefen. Dit is ongelukkig ’n vervlakking van 
hierdie besonderse ervaring. Daarom skryf Willem Nicol vanuit 
die Christelike geloof en die Bybel oor hierdie geloofsgewoonte. 
Vir hom is dit die deurslaggewende grondslag vir hoe hy teen-
woordigheid ervaar en hanteer.

In Oop vir die oomblik kom die teorie en praktyk van “leef in die 
oomblik” saam om jou te help om in die hier en nou met die Here 
te leef en dit deel van jou leefwyse te maak. Daarom word jy in 
elke hoofstuk ook genooi om oefeninge te doen.

Ook beskikbaar om saam met hierdie boek te gebruik: Oop vir 
die oomblik - Bybelstudie  

OOP VIR DIE OOMBLIK  BYBELSTUDIE - WILLEM NICOL

In dié 10 Bybelstudies ontdek gelowiges dat die Here ons wil leer: Daar is net een plek waar ons kan leef – in 
die teenwoordige tyd. Die Here wag daar vir ons en trek ons daarheen. Hy vergewe die tekortkomings van 
die verlede en hou die toekoms in sy hand sodat ons kan tuis wees waar ons nou is. En wanneer ons daar 
kom, is ons oop vir die lewe én vir die Lewensbron.

Hierdie Bybelstudie bevat ook baie oefeninge wat jy kan doen om jou te help om hierdie geloofsgewoonte 
deel van jou leefstyl te maak. 

PRYS: R80.00

SKRYWER VAN BEIDE BOEKE

Willem Nicol het ŉ doktorsgraad in Nuwe Testament en in Sistematiese Teologie. Hy was 33 jaar lank studen-
teleraar vir die NG Kerk in Pretoria. Daarna het hy ŉ vryskutpredikant geword om op die kontemplatiewe kant 
van spiritualiteit te fokus. Hy het reeds nege boeke oor hierdie onderwerp gepubliseer.  



datumlys

aflospredikante

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

Kliek 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
Abraham Kriel Bambanani Huisouers 26 April 2019

Kerkkantoor pos beskikbaar by NG Witfield-Wes: As jy Word, Excell en Presentations kan doen, op die 
internet kan soek, die gemeenteblad kan opstel, ‘n databasis ken en met ‘n boekhouprogram gewerk het 
tot by jaarafsluiting, ‘n begroting kan opstel, agendas kan opstel en notules neem en algemene kantoor-
werk kan doen is jy net die persoon wat ons soek. 4 Oggende per week van 08:00 tot 13:30.  R6500 p.m.   
Navrae:  Amanda Grobler | witfield-wesng@outlook.com | 011 826 4139 | 0833113531

Vir meer inligting oor die bogenoemde vakatures, kliek hier.

9

brugpredikante

Kliek hier vir ŉ lys van brugpredikante.

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


 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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