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1ste uitgawe

Ps 121 is 'n Pelgrimslied. Jerusalem omring deur berge en die Jode se vrees vir berge. Misdadigers
skuil in die berge en ou nabye Ooste het die berge gesien as die woonplek v d gode. Moet berge
te voet of per donkie kruis om in Jerusalem te kon kom. Vra die benoude vraag en gee self die
antwoord as hy aan God dink.

Verwerking van Psalm 121
Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Die berg wat wegkruip in mense se
groet & vat & mens-wees. Die berg wat vingermerke maak op winkeltrollies & die rakke daar binne
leeg koop. Die berg wat angs, paniek & onsekerheid in mense se harte gaan bêre. Die berg wat
wagstaan voor die hospitaal & keer dat geliefdes by 'n hart-se-mens kan uitkom. Die berg wat 'n
wêreld se ekonomie met een hand stop. Die berg wat skole se deure toemaak & lag-lag voor my kerk
se hek gaan sit. Die berg wat bejaardes weerloos laat & hulle bang in hulle huise laat wegkruip. Die
berg wat besighede sluit & gesinne sonder kos laat. Die berg wat paaie toemaak & 'n hele land se
mense in hulle huise injaag. Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Waar sal
my hulp vandaan kom? Wie gaan my help om verby hierdie berg te kom?
My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.
My hulp is van Hom wat die son elke oggend wakker maak, & vir die maan sê hoe laat hy moet gaan
slaap. My hulp is van Hom wat vir die see 'n lyn in die sand trek, & vir die branders sê waar hulle mag
breek. My hulp is van Hom wat die berge in die palm van Sy hand balanseer, van Hom wat vir die
swaeltjie genoeg krag gee om te trek wanneer dit nodig is. My hulp is van Hom wat die Klipspringertjie
help om op die rotse te balanseer. My hulp is van Hom wat weet wat my naam is, wat my hart se bang
& onsekerheid ken, wat weet waar ek bly, & waar ek wegkruip. My hulp is van Hom wat die hemel, die
aarde & vir my, met soveel liefde & sorg gemaak het.
Dit is Hy wat die vliegtuie & die skepe stop, sodat die aarde weer kan asemskep. Dit is Hy wat horlosies
se tyd laat stilstaan, sodat mense weer kan leer om te wees, & nie net om te doen nie. Dit is Hy wat
mense een vir een onder een dak bymekaar maak, & hulle daaraan herinner dat hulle 'n gesin is. Dit is
Hy wat die roetine & gejaag wegvat, & kinderlaggies om 'n bordspeletjie laat baljaar. Dit is Hy wat
mense leer om mekaar weer in die oë te kyk & te gesels & uit die hart uit te gesels. Dit is Hy wat Sy kerk
na mense se huise toe vat, sodat almal Sy woord kan hoor, nie net op 'n Sondag nie, maar elke dag.
Dit is Hy wat die boodskap van hoop, sag & stil van een huis na 'n ander oordra. Dit is Hy wat seker
maak dat gesinne weer saam bid en Bybel lees. Dit is Hy wat die duisende slagoffers wat oorweldig
word deur die berg, stil in Sy arms toevou & hulle verseker dat Hy hulle nooit sal los nie. Dit is Hy wat vir
ons gesê het dat ons dit in hierdie wêreld, nie altyd maklik sal hê nie. Dit is Hy wat belowe het dat Hy by
ons sal wees; vandag, more & totdat ons vir altyd by Hom gaan bly.
Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Wie gaan my help om verby hierdie
berg te kom? My hulp is van die Here. Nou & vir altyd.”
Amen!
(Skrywer onbekend)
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Orrelprojek
Weer tot diens vir 'n volgende 60 jaar!
NG Kerk Wellington-Noord se twee manuaal
Müller-orrel is in 1959 geïnstalleer en is vanjaar 62
jaar in diens van die gemeente. Dit is 'n twee
manuaal orrel met pedaalbord en 25 sprekende
registers. Daar is 'n totaal van 1600 pype in die
orrelkas en beskik oor die nodige speelhulpe en
koppelaars. Die orrel is destyds aangekoop van
die rma vir ₤3,980-00.
Na ondersoek deur ons orrelbouer, Darryl
Coetzee, is bevind dat die orrel se membrane
oud en verweer is. Die membrane is windsakkies
wat onder elke kleptolletjie sit, om die klep oop te
maak wanneer die noot gespeel word. Na
samesprekings met die orrelbouer, kerkraad en
orrelis is die herstelprojek goedgekeur en in
Januarie 2021 afgehandel. 'n Totaal van 1249
windsakkies is vervang teen 'n totale koste van
R82 000-00. Dit verseker dat hierdie sakkies weer
vir die volgende 60 jaar vir ons gemeente van
diens sal wees.
Dankie vir almal wat ruim bydraes gegee het om
hierdie projek moontlik te maak.

Koringprojek
Met die pragtige koringinsameling (R528 315)
kon ons die volgende op ons wenslys afhandel:
opknapping van ons kerk se orrel en sluitkas by
die orrel vir ons orrelis se boeke, verf van die
onthaalsentrum se kombuiskaste, die afskuur en
vernis van die verhoog se houtvloer,
opgradering van die kerk se luidsprekerstelsel
en die aanbring van embleme in die kerk.
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Ons Jeugportefeulje het vir Vaders- en
Moedersdag spesiale geskenkies voorsien wat
baie spesiaal was.
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Ons het net op dreef gekom met die
Kindermoment tydens die erediens, maar Covid
het spoedig 'n stokkie daarvoor gesteek.
Hiermee wil ons dan ook ons jeug bedank vir al
die moeite wat hulle aangaan.
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Kerk na binne en buite!
U bydraes het ons in staat gestel om ruim vir die volgende instansies te gee, naamlik:

Badisa, Gemeenteondersteuningsfonds,
Arbeidsbediening (bykans 60
besoekpunte),
Gemeentebediening,
Kinderhuise,
Ma's-v-Wellington, Bediening
aan Dowes, Silwerkruin, Jan
Krielskool, VCSV,
Indiërsending, ACVV,
Sending aan Malawi,
Die Instituut vir Blindes,
Bibles for Believers, Moslem
Bediening, Jeugwerk,
Vrouebegeleiding, Hugenote
Kollege, Atlete vir Christus,
Predikantebegeleiding, Alta
Du Toitskool, Ramot en ons
voorsien ook kospakkies en
hulp aan 21 behoeftige
gesinne.
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Vrouediens
Die virtuele gemeente-ete het ongeveer R17,000.00 ingebring teenoor verlede jaar se R29,000.00 –
ons is baie dankbaar vir elkeen wat gegee het.
Die jaarlikse funksie in Mei-maand waarvoor ons R100,000.00 begroot het, kon ook ongelukkig nie
plaasvind nie weens die Covid-omstandighede en ons sal koppe bymekaar moet sit oor hoe ons
hierdie bedrag haalbaar gaan maak.
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Boesmanland
Camino
Een van ons gemeentelede, Nelleke Keet, was
deel van die Boesmanland-Kaminostap. Die
afstand van 313,9km was afgelê binne 15 dae.
Hulle het fondse (ongeveer R3 miljoen) ingesamel
vir Noord-Kaap Droogtehulp.
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Hoe dink ons as
Gemeente oor “GEE”…
Daar is geen twyfel by ons dat dit 'n voorreg is
om te kan gee in die lewe. Gee sluit in jou lewe,
jou tyd, jou dade, jou middele tot beskikking, jou
hulp, jou kennis, jou denke, jou nansiële
bydraes, ens.
Dankie vir elkeen wat op watter wyse ookal gee
– by die kerk, by aktiwiteite, by vergaderings, by
funksies, by die huis, by die skool, by die werk of
waar ook al.
Wat ons nansiële bydraes betref: verskeie
geleenthede word gebied waar gegee kan
word. Sommige mense verkies maandeliks,
ander verkies weer met sekere geleenthede afhangend van omstandighede:

Geleenthede:
-

Dankoffer dmv koeverte - koeverte in
voorportaal en lidmate bring dit;
Debietorder-stelsel – baie gerieike manier
met maandelikse aftrekking;
April-insameling (gewoonlik na Somer-oes);
Dankofferfees – Sondag in Junie;
Oktober-insameling (gewoonlik na Winteroes);
Witkoevert - geleentheid aan die einde van
die jaar.

Twee gratis geskenke...
As daar 2 dinge is wat geld nie kan koop nie,
maar wat so nodig is elke dag, dan is dit
Liefde en Gebed.

bly gee, dankoffer
Dankie vir almal wat
rs laat afgee.
bydra en debietorde

Dankie

voedsel bydraes
Dankie vir almal wat
gemaak het.
ondersteun,
Dankie vir almal wat
bemoedig en help...

Ons het net weer opnuut gesien in hierdie
pandemie tyd van meer as 18 maande hoe
gelowiges op praktiese maniere hul liefde
leef. Met omgee, belangstel, deernis, gee,
help en uitreik na ander het en maak elkeen
elke dag 'n verskil. Kom ons moedig mekaar
aan – Love changes everything.
Kom ons bly bid vir mekaar, vir troos, vir ons
siekes, vir ons gemeente, skole, besighede,
landbou, leiers ens.ens.ens. Daar is krag in
gebed.
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Belangrike inligting:
Eredienste en Digi-boodskappe – elke Sondag word die
skakel (“link”) uitgestuur deur middel van ons sms stelsel.
Indien u nie die skakel ontvang nie, kontak asb vir Marius
sodat hy dit kan regstel. Eredienste in kerkgebou sal weer
begin sodra die vlak 4 opgehef is.
Kyk gerus gereeld op ons Facebook of Webtuiste vir die
nuutste nuus.

Sou u dalk in die toekoms nie 'n sms, e-pos of ander
inligting van die kantoor se kant wil ontvang nie – stel ons
asseblief in kennis. Indien ons niks van u hoor nie, aanvaar
ons dat ons kan voortgaan om inligting op die wyse vir u
deur te gee.

Kom ons bly leef ons geloof daagliks, in maklike of moeilike tye…
ons bid asof werk nie sal help nie en werk asof bid nie sal help nie.

Tussen Covid en al die inperkings is die
uitdagings groot vir almal. Baie dankie
vir gereelde bydraes – ons waardeer dit
ongelooik baie! Deur middel van almal
se getroue bydraes kon ons nog ons
verantwoordelikhede nakom en dit
doen waarvoor die kerk geroep is. Ons
moedig u aan om jul Dankoffers dmv 'n
Debietorder, te gee. Vorms is op die
webtuiste beskikbaar asook in die
voorportaal. Vul dit asb in en e-pos dit of
handig by die Kerkkantoor in.

Fin

ans

Tans is ons bietjie oortrokke wat die lopende bankbalans
aanbetref met beperkte reserwefondse.
Ons kan op die oomblik GEEN funksies hou nie, wat ons begroting vir
inkomstes belemmer, maar met gereelde inbetalings van u bydraes
maak u die nodige verpligte uitgawes vir ons moontlik. Kerkbywoning is
tans heeltemaal gekanselleer of beperk wat kerke onder geweldige
druk plaas.
Tans is ons boeke besig om ge-oudit te word, en sal ons u binnekort laat
weet of ons die boeke terug ontvang het, ter insae van ons gemeente.

ies
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ALGEMENE BESONDERHEDE
MacCronestraat 11 - Wellington - 7655
Tel/Faks: 021-873-2763 I e-pos: info@wellingtonnoord.co.za
Bankbesonderhede: ABSA, Wellington, 430 580 019
www.wellingtonnoord.co.za

Kantoorure (Skriba)
Maandag, Woensdag, Donderdag, Vrydag 10:00 - 13:00
Dinsdag: 15:00 - 18:00

Eredienste
Oggend: 09:00 (kw. 1&4) 09:30 (kw. 2&3)
Aand 19:00 (soos op almanak aangedui)

Onthaalsentrum
Verhuring vir troues, onthale en funksies Besoek webwerf vir vorms en inligting of skakel
021-873-2763 (kantoorure van skriba)

Doop
Reël twee weke voor die tyd met leraar

Kategese
Vind plaas direk na die erediens

Eredienste vir dowes
Elke eerste Sondag van die maand
Oktober-April: 17:00 - 18:00
Mei tot September: 16;00 - 17:00
Ds. Jan van Heerden 0832817993

Ds. Francois Human Leraar

Marius Otto Gemeentebestuurder

Tel/Faks: 021-873-2765
e-pos: francois@wellingtonnoord.co.za
Yorkstraat 9, Wellington

Tel: 021-873-2763 (w)
Sel: 071-832-5853
e-pos: marius@wellingtonnoord.co.za

Johan Crous Arbeidsbediening

Johann Enslin Orrelis

Tel: 021-873-7024 (h)
Sel: 072-289-0842
e-pos: crousjm@telkomsa.net

Sel: 074-359-8069
e-pos: johann@wellingtonnoord.co.za

Marita Coetzee & Cinta Ellis
Kerkkantoor
Tel: 021-873-2763 (w)
e-pos: marita@wellingtonnoord.co.za

Bid en Dien
a

