
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalom (Hebrew: לֹום   (shalom; also spelled as sholom, sholem, sholoim, shulem שָׁ

is a Hebrew word meaning: peace, harmony, wholeness, completeness, 

prosperity, welfare and tranquility and can be used idiomatically to 

mean both hello and goodbye. 

 

What does peace mean biblically? 

PEACE (IN THE BIBLE) The Hebrew word for peace, šālôm has a wide 

semantic range including the notions of totality or completeness, 

success, fulfillment, wholeness, harmony, security and well being. 

Peace in the OT. 

 

https://www.google.com/search?q=christian+meaning+of+shalom&rlz=

1C1CHBD_enZA862ZA862&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiAqYTB

hJTkAhWizoUKHQhaDDkQ_AUIDCgA&biw=1600&bih=757&dpr=1 

 

Hello! Dankie vir al die lesers wat weekliks versoeke na ons toe stuur. 

Sal julle so graaf wees om vir ons te laat weet wat julle dink van die 

nuwe naam van die Nuusbrief? (Shalom) Indien julle ander voorstelle 

het, stuur dit asseblief na my of Natassja. 

Groete, 

Venessa Jordaan.  

https://www.google.com/search?q=christian+meaning+of+shalom&rlz=1C1CHBD_enZA862ZA862&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiAqYTBhJTkAhWizoUKHQhaDDkQ_AUIDCgA&biw=1600&bih=757&dpr=1
https://www.google.com/search?q=christian+meaning+of+shalom&rlz=1C1CHBD_enZA862ZA862&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiAqYTBhJTkAhWizoUKHQhaDDkQ_AUIDCgA&biw=1600&bih=757&dpr=1
https://www.google.com/search?q=christian+meaning+of+shalom&rlz=1C1CHBD_enZA862ZA862&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiAqYTBhJTkAhWizoUKHQhaDDkQ_AUIDCgA&biw=1600&bih=757&dpr=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemskep, herlaai, bande smee en vriendskappe hernu 

Van 12-15 Augustus het 15 Hoëvelders die asembenemende  

Skoonheid van die Oos-Vrystaat gaan indrink met die Winter-wegbreek  

na die Highlands Mountain Retreat in Golden Gate. Ons het die  

lekkerte van al die winkels in Clarens beleef, die oorverdowende stilte  

op die berg, spiere wat span en bult teen die steiltes op en af, die  

intimiteit van hartsgesprekke om ‘n kaggelvuur, die heerlikheid van  

iemand wat jou hoor èn verstaan wat jy bedoel wanneer jy praat oor  

jou vreugdes en vrese in die bediening.Andrè Kloppers het ons  

begelei met wonderlike voorbeelde uit die natuur en wildehonde en  

wolwe en Kilimanjaro gaan ons ons lewe lank inspireer om na  

mekaar om te sien. Baie bedieningstaaltjies is gedeel en lekker  

gelag en telkens het iemand ‘n hand van deernis op ‘n skouer gesit. 

Ons het natuurlik lekker geëet en is bederf deur die plattelandse  

gasvryheid van die Clarens gemeente. (Wat veroorsaak het dat ons  

weer moes hardloop en stap en bulte uit om die ergste skade te  

probeer beperk!) Ons het die voorreg gehad om troppe en troppe  

wild te besigtig op die mooiste plaas. Miskien was dit die natuur, 

die rykdom van die stilte, die kameraderie van ander wat jou 

verhaal nou deel èn jou aanvaar net soos jy is. 

Die stilword om die Woord, die braaivleisvuur, die dankbare besef     

dat jy geseënd is in jou gemeente, want ander kry baie swaarder!     

Ek weet nie wat dit presies was nie – maar toe ons Donderdag groet,  

het ons geweet – dit was heilige dae en momente,  

en ons gaan anders terug, want ons kon asemskep,  

batterye herlaai, nuwe bande smee,  

en ou vriendskappe hernu.   

Dit was goed!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vir predikante in die afrondings fase van hulle bediening. 

3-4 September 2019 

Sinvol besig tot en met Aftrede 

In hierdie werkswinkel word daar besin oor: 

• Die finansiële implikasies van aftrede 

• Die beste ouderdom om af te tree 

• Hoe die laaste paar jaar van jou bediening ‘n hoogtepunt kan wees 

• Hoe o m voor te berei vir die lewe na aftrede 

Plek:    NG Gemeente Suidoos-Pretoria  

Koste:  H/v Olivier en Stellastraat, Waterkloof 

VBO:   R380.00 

Sluitingsdatum: 30/08/2019 

Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za of 012 420 6738 
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“Daar is lewe voor en na Aftrede” 

mailto:excelsus@up.ac.za


Baie dankie aan Ds. Christo Nel van Jubilate gemeente wat aan ons ‘n preek 

leen; omvattend die Herder en sy skape. Ek wil graag die stukkie gebruik om 

weer te verwys na die Biddag vir boere in nood.                

(7 September 2019 om 9H00 by NG Charl Cilliers) Asook  ‘n bietjie humor      

vir die manne wat angstig wag vir die Rugby Wêreldbeker wat 20/09/2019 

begin! 

 

Met ons personeelvergadering het hulle my versoek om vandag iets te preek oor skape en ek het regtig moeite 

gaan doen om oor skape na te dink.  

Nou niemand raak sommer opgewonde oor skape nie.  

Mense sal graag hulle sportspanne na diere vernoem, maar ek ken geen sportspan wat enigsins na  

 ’n skaap vernoem word nie. Jy kry die Valke, Arende, Luiperds, Cheetahs, Bulle, Haaie en Leeus. 

Ja, maar geen skaapspan nie?  

Die enigste positiewe is natuurlik die lekker skaap- tjoppies ,maar andersins is die assosiasie oor skape 

 maar redelik negatief, byvoorbeeld: Wanneer mense jou wil beledig sal hul sê:  

- Jy is ‘n Swart skaap, 

- Jy’s so dom soos ’n skaap. 

- Julle groep verdwaal soos ’n klomp herderlose skape (sonder ‘n GPS of met)  

Ek het ook in die Bybel gaan nalees oor skape; 

➢ Gen 4:2 Abel was ’n “skaapherder”  m.a.w. ’n skaapboer. 

Van die begin af dwarsdeur die Bybel sien ons dat skape as offerdiere gebruik word. 

➢ Skape is as ’n betaalmiddel gebruik, 

➢ Die besit van Skape was ook ’n teken van rykdom 

➢ En dat skape gebruik is vir voedsel en lekker warm klere 

 

Maar! Ek het ‘n ander perspektief gekry in die Nuwe Testament: 

Skape besit ‘n besonderse eienskap! Hy ken sy herder se stem.  

Kyk gerus na die video https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64 

Wanneer Jesus die beeld van die Herder gebruik, beklemtoon Hy iets van sy eienaarskap, sy versorging en 

begeleiding van sy mense.  ’n verhouding met Hom moontlik is om deel van sy kudde te wees, niemand 

behalwe Sy eie skape ken sy stem nie.  

 

 Vriende en hierdie intieme skaapherderprentjie beskryf die verhouding tussen Jesus en ons: 

• Jesus wil hê elke gelowige moet Sy stem herken 

• Dat jy sy Woord só goed sal leer ken, 

• dat Hy letterlik voor kan loop en ons begelei na die lewe en oorvloed wat Hy wil gee. 

Ek wil graag hê on moet dieper kyk na die beeld van  

Jesus die Goeie Herder - 

“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, 

 en my skape ken My,  

net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken;  

en Ek lê my lewe af vir die skape.” 
 

 

https://www.facebook.com/SinodeHoeveld/ 

 

Jesus kom om in oorvloed te gee.  

https://www.youtube.com/watch?v=e45dVgWgV64
https://www.facebook.com/SinodeHoeveld/


Ons Sinode het verlede week aangevra vir inligting van vroue 

wat ‘n groot verskil in haar Gemeente maak.  

Baie dankie vir al die versoeke en besonderse stories. 

NG Gemeente Charl Cilliers het ons voorgestel aan Laretha de Jager. 

Hier volg haar storie; hoe sy ‘n verskil maak en hoekom… 

Wat doen jy presies? 

Ek het omtrent 6 jaar terug begin om minderbevoorregtes en 

behoeftiges te help deur ‘n Sopkombuis onder die aandag van ons 

lidmate te bring. Met groot aanvraag in verband met die kostes, het 

ek kwotasies opgestel en bevestig dat die daad gedoen kan word! 

Die Gemeente het 18 gesinne ontdek binne die gemeenskap wat 

dringend hulp nodig gehad het. Ek het versoeke aan ‘n haarkapper 

gegee om die gesinne se hare te knip. Met tyd het ons agtergekom 

dat die gesinne nie bewus is van higiëniese standaarde nie. Ek en ‘n 

span het die gesinne leiding gegee – hoe belangrik is dit om tande te 

borsel, hare te kam, skottelgoed daagliks te was… ‘n kort lys van 

basiese beginsels. 

Wat het jou inspireer om die dade uit te voer? 

Die Here het dit in my hart gesit.  

Ek het ‘n verskriklike sagte hart vir mense wat struikel. 

Ek wil ‘n verskil maak in ander se lewens, tot as dit net in een mensie is.. 

EK wil die verskil maak! 

Hoe het die dade jou lewe beïnvloed? 

Ek het meer emosies ervaar as gewoonlik, dis moeilik om kinders te sien –  

honger, en nie te huil nie. Ek is ook Geestelik sterker!  

Ek bid gereeld dat God my die regte pad wys, sodat ek die mense kan help. 

Op skool was ek baie skaam, maar ek het deur die ervaring geleer  

dat ek moet praat vir die mense! 

My raad aan die mense wat swaar trek, is om ‘n dag op ‘n slag te vat en om een goeie 

daad te probeer uitvoer, al is dit net ‘n glimlag.. een daad per dag. 

Sal jy ander aanraai om dieselfde take as jy uit te voer? 

Verseker! Dit is die moeite werd. 

Ek sien altyd daarna uit om Kersfees hulle wens lysies te sien. 

Die mense verwag nie duur geskenke nie, hulle het gevra vir Handdoeke, Deodorant.. 

Die kinders het nie gevra vir speelgoed nie;  

eerder skryfbehoeftes, skooltasse, kerkskoene. 

Hoe kan ander mense jou help om ander te help? 

Ons struikel finansieel om kos aan almal te voorsien, ons begroting het met 50% 

verminder. Ons waardeer enige finansiële ondersteuning! En natuurlik 

benodig ons julle gebede. Bid vir ons om sterk te staan en die mense op die 

regte pad te lei, bid vir die kinders wat onseker is van hulle toekoms, bid vir hulle 

ouers wat graag ‘n beter lewe wil verseker aan hulle kleintjies. 
 

Laretha bied leiding aan vir enige gemeentes wat 

ook ‘n sopkombuis wiloop maak vir hulle lidmate in nood. 

Skakel haar gerus indien jy ook ‘n positiewe impak wil maak! 

Laretha de Jager: 082 823 3281 



  

Fokus op vroue in die Bybel 
 

Ter viering van Vroue maand kyk ons na van die vroue in die 

Bybel en die rol wat hulle gespeel het. Lidia van Tiatira was die 

eerste persoon in Europa wat tot bekering gekom het: 

Een van dié wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lidia, wat 

die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers 

wolmateriaal en was van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir 

Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe 

gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle 

daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis." 

En sy het ons oorreed om dit te doen. 

Handelinge 16:14-15 

 

  



 

het 03/08/2019 ‘n junior kategese (2 jaar tot Gr 6) gehad. 
Bespreking of Tema: Ps. 34:8. 

Taste and see that the Lord is good. 

Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. 

Dit was 'n koue oggend - ons het vir hulle lekker “Hot Chocolate” gemaak  

en met hulle gesels oor die idee dat ons as God se kinders sy goedheid elke dag 

eerstehands kan ervaar. Ons moet dit 'n gewoonte maak om dit elke dag 

 raak te sien en proe en vat en ruik en hoor. 

Hoe?  

 deur lekker kos te kan proe/eet (Hot chocolate)  

 verandering van seisoene te waardeer  

(dis waar die sneeuman inpas, elke seisoen sy eie mooiheid) 

 deur sy voorsiening - kos, blyplek 

 

Toe vra ons hulle om nog voorbeelde te deel, hier is van hulle antwoorde: 

 voorreg om te kan leer 

 familie 

 gesondheid 

 troeteldiere 

 vriende 

 'n lekker kerk 

 natuur 

 

 
 

 

 
  



Na aanvraag verlede week;  

stel Sinode Hoëveld voor, die Musiekleier van Jubilaté Gemeente,  

Hannes Kleynhans  

 

Waar het jou liefde vir musiek begin? 

In my kinderjare. My oupa was deel van ‘n boere-orkes en hy kon 

enige instrument met toe oë speel! Ek het my oupa se talente 

bewonder.. 

My ma het my in graad een gevra wat ek as ‘n stokperdjie wil doen 

en sonder om te huiwer het ek gevra om klavierlesse te neem.  

So, het my liefde vir musiek begin en aanhou groei! 

Wat is jou gunsteling aanbiddende lied? 

10 000 Reasons 

Waarom is jy deel van die kerkorkes? 

Ek was deel van Gideon Els se koor en op ‘n dag het ‘n vrou my 

vertel van die pos wat Jubilaté aanbied vir ‘n Musiekleier. Ek het 

natuurlik my applikasie gestuur. Die pos is aan my toegeken en ek 

het dit met groot vreugde aanvaar! Ek geniet elke oomblik as ‘n lid 

van die orkes, ‘n leier van die orkes! 

Die klavier het natuurlik ook ‘n storie om te vertel, reg? 

Ja! Die klavier se naam is Clavinova. Dit is ‘n Yamaha maak. 

Die klavier laat my toe om emosies uit te laat wat ek nie fisies kan 

nie. Vir baie musikante is dit ‘n vreugde om deur musiek te praat – 

woorde wat nie gespreek kan word nie.  

Het jy advies vir jongmense wat graag wil leer klavier speel? 

Ek glo musiek is ‘n gawe van Bo.  

Dit is ‘n gawe wat jy ontwikkel en moet leer, dit leer jou vasbyt!  

So my advies sal wees vir hom of haar is;  

om AAN TE HOU – HOU NET MOED! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ons het navra ontvang oor volgende jaar se kalender datums, sien dit hieronder; 

Kerkkalender 2020 

Nuwejaarsdag 1 Januarie 

Week van gebed Januarie 

Lydensweke begin 23 Februarie 

Biddag vir Opvoeding en Onderwys 9 Februarie 

Sinodale Dankdag (VS) 9 Februarie 

Aswoensdag 26 Februarie 

Wêreldbiddag vir vroue 6 Maart 

Wêreldbiddag vir mans 7 Maart 

Menseregtedag 21 Maart 

Dag van Danksegging en Verootmoediging 5 April 

Goeie Vrydag 10 April 

Paasfees 12 April 

Gesinsdag 13 April 

Vryheidsdag 27 April 

Werkersdag 1 Mei 

Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 3 Mei 

Arbeidsondag 3 Mei 

Moedersdag 10 Mei 

Hemelvaart 21 Mei 

Pinksterfees 31 Mei 

Biddag vir die Ekologie 7 Junie 

Biddag vir Jeug en Kategese 14 Junie 

Jeugdag 16 Junie 

Nasionale Dag vir Blindes 21 Junie 

Vadersdag 21 Junie 

Biddag vir Alkoholiste (VS) 28 Junie 

Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 28 Junie 

Nasionale Vrouedag 9 Augustus 

Bybelsondag 30 Augustus 

Nasionale Biddag vir Dowes 6 September 

Leprosiedag (Melaatse) 13 September 

Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 13 September 

Toerustingsondag 13 September 

Erfenisdag 24 September 

Bediening aan die Jode 28 September 

Biddag vir Bejaardes 4 Oktober 

Biddag vir Gesondheidsdienste 18 Oktober 

Hervormingsfees 25 Oktober 

Biddag vir Beskermingsdienste 15 November 

Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 29 November 

Wêreldvigsdag  1 Desember 

Versoeningsdag 16 Desember 

Kersdag  25 Desember 

Welwillendheidsdag 26 Desember 



 

 

 

 

 

 

Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk? Jou opinie maak saak. 

Die NG kerk  is by ‘n kritiese draaipunt in sy lang geskiedenis. Die wêreld om ons 

en die kerk self is besig om diep veranderings te ondergaan en dit is nodig dat ons 

besluite sal neem wat gaan oor die koers en rigting van die NG kerk.  

By die volgende vergadering van die Algemene Sinode in Oktober gaan ons nadink 

oor die rol wat die kerk behoort te speel in die samelewing waarin God ons geroep 

het. Ons wil graag jou stem hieroor hoor. Julle kan as individue, kerkrade, leraar 

spanne of ander groep in die gemeente reageer. Ons wil veral graag jonger mense se 

stemme hoor.  

Dit gaan oor ses sake: die eksterne en die interne uitdagings wat die kerk raak, die 

roeping en die bediening van die kerk, die toekomstige teologiese rigting en die 

struktuur van die NG kerk.  

Hierdie is groot en belangrike sake en ons wil hoor hoe jy hieroor dink.  

Ons gaan van nou af elke week een van hierdie vrae op die tafel sit. Jy kan jou mening 

op een of meer van die onderstaande drie opsies gee. 

• ‘n veelvoudige keuse vraelys  
o op die Kerkbode se webblad by “AMPTELIK” of  

• kommentaar op die Facebook blaaie van die  

o Algemene Sinode en Kerkbode of 

• ‘n E-pos wat nie oop is vir ander om te lees nie, na die volgende adres: 

o  beplanning@ngkerk.net. Gebruik gerus die e-pos om as kerkraad, leraar 

span of ander groepering julle mening te gee.  

https://kerkbode.christians.co.za/2019/08/13/14072/
https://www.facebook.com/pg/NGKerk/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kerkbode/app/163177517067273/
mailto:beplanning@ngkerk.net


 

En dan laastens, maar nie die minste belangrik nie; 
 

Ons versoeke aan gemeentes. 

 

Ons is opsoek na Stories van Hoop: 

• Iemand wat deur die Here deur donker tye gered is. 

• Iemand wat aan verskriklike depressie gely het en ‘n sterker mense geword het. 

• Lede wat deur verskriklike trauma gegaan het en sterker deurgebreek het. 

 

En met die oog op Jeugdag wat nader stap: 

o Wil ons graag hoor wat die juniors doen om die Here te loof en prys 

o Hoe hou die opvoeders hulle geïnteresseerd in die verhale 

o Watse stories vertel die opvoeders die kleintjies? 

o JA, JA! Ons soek foto’s!  

 

Dit is ook oor ‘n paar weke lente: 

 Wat natuurlik beteken dat ons julle mooiste blomme vertoning wil sien 

 Ons benodig dan inligting oor die blomme in die vertoning... 

o Watse tipe blomme is dit 

o Hoeveel aandag benodig die blommetjies 

o Hoeveel water en son en liefde hulle benodig 

 

Baie dankie aan al die e-pose wat ons laas week ontvang het! Dit maak my hart warm! 

Ons hoop om die lede van al die gemeentes voor te stel en hulle stories ook te vertel. 

 

Indien daar enige kerke is wat hulle musiek lede wil voorstel in volgende week se nuusbrief,  

is julle meer as welkom om vir my ‘n epos te stuur.  

 

Musiek is een van die beste maniere om die Here te dien!  
 

 

 

 

Groete. 

Venessa Jordaan 

ontvangs@ngkhoeveld.co.za 

 
 

 

 

 


