21 Junie 2020 -

Predikant

Ds. NJ van As

Skakel gerus Sondagoggend in by ons
erediens in samewerking met Moederen Ooskerk. Dit word vanaf 07:00
uitgesaai op Facebook/YouTube. Die
skakel na die twee platforms is:
www.facebook.com/wellingtonnoord

Alhoewel wetgewing verslap is, bly
dit ‘n logistieke nagmerrie en word
mense te na gekom om nou al weer
eredienste in kerkgebou te hou.
Ons 3 NG Kerke sal inligting gee
sodra situasie verander.

Gebedsversoeke en Pastorale versoeke – kan deur
gestuur word na Francois en Johan. Versoek dat
gemeentelede wat nog nie hul selfoonnommers en eposadresse deurgestuur het nie. Dit stuur aan
marius@wellingtonnoord.co.za

–
Op ’n stadium in ons gesprek sit Jan terug in sy stoel en asof hy ’n
oomblik van openbaring beleef sê-vra hy: “Met ander woorde, Bybelse
hoop is iets soos opgef*k, maar gefokus!?” Niemand lag nie, want Jan
probeer nie snaaks wees nie. En almal om die tafel het onmiddellik ’n
goeie idee van wat Bybelse hoop is. Jan se woorde is ’n wekroep tot ons
om eerliker te wees oor die trauma wat ons tans beleef. Ja, ’n mens
moet waardering hê vir die ongelooflike werk wat gemeentes en
dominees in hierdie tyd doen, maar dit gaan nie so goed soos ons
voorgee nie. Hoe kan dit met die lidmate goed gaan as die ekonomie
met bykans 7% kan inkrimp? Watter enorme impak het dit en gaan dit
nog op die arm mense in ons land hê? Hoe aaklig is die isolasie wat
bejaardes ervaar? Hoe voel dit om magteloos te sit en toekyk hoe jou
klein een-mens-besigheid ondergaan? En die effek van daai oproep
waarvan Dana Snyman skryf oor die pos wat termineer – op die een wat
dit ontvang en die een wat dit maak. Ek wil van tyd tot tyd in kerklike
Zoom-vergaderings uitroep: “Komaan mense, julle is nie eerlik nie. Dit
gaan nie so goed nie!” In ons gesprekke moet daar ruimte begin kom vir
die trauma wat ons beleef. Dalk herontdek ons saam die waarde van die
klag in die Bybel. En dié soort eerlikheid sal ons help om gefokus te bly
om te dien en te doen wat nou nodig is. Met groter eerlikheid sal dit met
ons beter gaan.

Ons maak van hierdie geleentheid gebruik om al die vaderfigure in ons
gemeenskap te bedank vir hulle waardevolle bydraes. Ons bid dat
hulle spesifiek in hierdie tyd gelei word om as leiers, beskermers en
versorgers op te tree. Ons refrein bly: Ek is tot alles in staat deur Hom
wat my krag gee! (Filippense 4:13)

Elke dag, enige dag wat jy ‘n verskil kan maak in iemand se lewe,
iemand se lewe verander... Dis ‘n goeie dag!

Baie Dankie vir dankoffers in hierdie moeilike tyd. Ons waardeer elke
inbetaling – hoe groot of hoe klein. Julle maak dit moontlik dat die
kerk kan voortgaan om alle noodsaaklike uitgawes te dek, en dat ons
kan voortgaan met Koninkrykswerk.

Rekeningnaam: NGK Wellington-Noord - Bank: ABSA
Tjekrekeningnommer: 430 580 019

*Almal wat hul werk verloor het, deur
rasionalisering en posverminderings
gaan
* Ons bid spesiaal vir:
- Polisie en Sekuriteitsmaatskappye
- Gevangenispersoneel - Medici
(verpleegpersoneel, susters, aptekers,
dokters)
- Politieke leiers
- Onderwys (Personeel/Kinders)
- Landbou – Reën & Sitrus-oes

Dankie weer-eens vir almal se help gee
vir ander, vir elkeen wat hul werknemers
en werkgewer help in die tyd, elkeen
wat uitreik na ander en die gemeente in
die tyd.

Gaan ook na ons Facebook-blad vir
kreatiewe maniere om saam met u kind stil
te staan rondom die Woord.

Inligting word elke tweede week gestuur, al
kom ons nie fisies byeen nie. Indien u wil deel
daarin laat weet asb net vir ds. Francois

Koninkrykstyd is vanaf 7 Junie tot 25 Oktober 2020 – Dit is gewoonlik die tyd na Pinkster – tot en
met Advent. Dit gaan daaaroor dat die heerskappy van die drie-enige God gevestig word in elke
faset van die lewe. Koninkrykstyd herinner ons telkens aan die eenheid van interaksie tussen wat
ons bely en hoe ons leef, tussen die teks en ons konteks, tussen kerk en wêreld, tussen woord en
daad. Die sentrale simbool van hierdie tyd is die van die kerk as ‘n bootjie met ‘n kruis op. Dit
simboliseer die kerk as draer van die kruis in die wêreld. Verskillende skakerings van groen dui in
Koninkrykstyd op lewe, groei en vooruitgang.

Hannie Malan (20) – Jandri Oosthuizen (20)
– Maria Steyn (20) – Gert Bothma (22) –
Shaun Swanepoel (22) – June Lotze (23) –
De Wet van Huyssteen (23) – Jaques-James
Wiggins (23) – Bea le Roux (24) – Dirk
Leiding (24) – Erich Nel (24) – Danielle
Rautenbach (24) – Andreas Smit (24) –
Simon Smit (24) – Chrisaan Visser (24) –
Gerdi Visser (24) – Kaleila Stephens (25) –
Madeleine Conradie (25) – Lize Prins (26) –
Marlé Smit (26) – Wilna Steyn (26) –
Marietjie Verhagen (26) – Rian
Koegelenberg (28) – Louise Schietekat (28)
– Zanes van Huyssteen (28) – Ruben
Loedolff (29) – Johanitia Coetzee (30 ) –
Minette Grobbelaar (30) – Hendrien Prins
(30) – Karolien Steyn (30) – Marzanne van
Lill (30)

Ons visie sê “Wellington-Noord is ‘n
dinamiese gemeente wat daarna streef om
die Here voluit en met oorgawe te dien.
Dis wonderlik om al die getuienisse van diens
te hoor in die moeilike tyd. Lidmate wat
uitreik na vriend en vreemdeling. Wat omsien
na mense wat vir of saam met mekaar werk.
Ons bemoedig mekaar daardeur. Dra die
beeld van dienaar oor aan u gesin, bure,
kollegas, werkers, werkgewer en elkeen wat
die Here oor jou pad stuur.

Jacques en Carlize Marra het ‘n seuntjie ryker
geword, Trus Groenewald. Mag julle
wonderlike geseënde jare saam met hom en
ou-sus Rialé beleef.

