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Ek het nog altyd gedink dat die heel beste tyd in die jaar is Kersfees en dat dit so
besonderse tyd is wat baie stadig beleef moet word. Ek was so half bang dit
gaan verby. Ek wou so graag weer en weer kersgeskenke kry en weer
oopmaak en weer daardie gevoel kry van die lekker van Kersfees!!!
Toe kom ek by die tyd in my lewe dat ek self kinders het en dat dit baie duur
geword het om Kersfees te vier. Dit was erg en ons was baie angstig. Mens wil
amper Kersfees laat verbygaan sonder dat iemand weet – veral nie die kinders
nie. Maar toe kom die kleinkinders en mens kan amper nie ophou om
geskenkies te koop nie. Mens wil eintlik graag ‘n hele klomp geskenke koop.
Maar sou ek toe agterkom die geskenke is nog duurder as met die vorige groep
wat mens se Kersfees kom omtower in ‘n nagmerrie. Maar mens hou jou mond
en koop.
Dit is nie maklike tye nie en dit is vir elkeen van ons nie maklik om deur hierdie
goed nog ietsie te koop vir die kinders nie. En tog is hulle dankbaar vir die
kleinste ou dingetjie wat oupa of ouma koop. Dit word nou al die verskriklikste
ding om net die regte geskenk vir die regte kind te koop en dan toe te draai en
hoop hulle is gelukkig of dat die geskenk darem ‘n dag of twee hou voor dit
stukkend is en asblik toe gaan.
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My broer en suster, deur dit alles moet mens nog die kindertjies help onthou dat
dit nie gaan oor die geskenke nie en dat mens eerder die tyd moet spandeer om
Christus te soek en iets te beleef van die heilige tyd, vol van vrede en blydskap.
Ons moet die Bybelverhaal lees en weer lees en weer lees en die kindertjies
vertel van die Seuntjie in die krip en dat ons moet vertel wie Hy geword het vir
elkeen van ons. Ons moet dalk moeite doen en musiek speel wat deur die huis ‘n
rustigheid veroorsaak en wat mens opnuut laat dink aan die tyd toe jou Kersfees
een groot fees was wat jy nie graag wou laat verby gaan nie. Ons moet miskien
self werk aan ons verhoudinge in hierdie tyd. Ons moet saggies met mekaar
werk en omgee uitstraal. Ons moet vir mekaar herinner aan die groot Liefde wat
aarde toe gekom het. Ons moet vertel van die groot omgee wat daar in Christus
was en wat Hy wou hê ons moet aan mekaar bewys met ons liefde en omgee.
Sit jou mooiste glimlag op en hanteer ander soos jy in die tyd hanteer wil word en
geniet die wonderlike tyd saam met jou gesin en familie.Woon eredienste by en
beleef die Kerstyd saam met geliefdes in die gees van die tyd.
Ek en Antoinette wens elkeen ‘n wonderlike Christusfees toe. Mag julle opnuut
die liefdesbande van familie en gesinne beleef en die liefde voel wat Jesus vir
ons het. Mag ons oorloop van geduld en lag saam met die wat lag en troos bring
waar alleenheid dit ondraaglik maak. Mag die deel wat oorbly van die jaar
besonders wees en mag julle saam met geliefdes die oujaar uitsien met nuwe
opgewondenheid oor die geleenthede van 2020.
Baie liefde, en geseënde Kersfees.

Ds Christo en Antoinette
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‘n jaar ouer!
2 Desember
4 Desember
6 Desember
8 Desember
9 Desember
10 Desember
11 Desember
14 Desember
15 Desember
16 Desember
19 Desember
20 Desember
25 Desember
26 Desember
28 Desember
30 Desember

Criske Jansen van Rensburg
Theresa Harper
Jacoba Smal
Patricia Cordier
Trevor Edwards
Robert Kidson
Johan Strydom Snr
Gerrit Burger
Willem Myburgh
Jean-Pierre Pretorius
Juantelle Matthysen
Daniël Hattingh
Johan Kotze
Jenean Bosman
Francois Smit
Clayton Matthysen
Simoné Goosen
James McEwan
Nicolaas Venter
Gert Stander
Amanda van Heerden
Edwin Schuster

4

‘n jaar ouer!
1 Januarie
4 Januarie
5 Januarie
6 Januarie
8 Januarie

9 Januarie
10 Januarie
12 Januarie
13 Januarie
14 Januarie
15 Januarie
17 Januarie
19 Januarie
20 Januarie
21 Januarie
25 Januarie
26 Januarie
28 Januarie
29 Januarie

Elmarie Farber
Sampie Lotriet
Hester du Plessis
Marlene Viljoen
Leonie de Vos
Veronique Lombard
LeRoux du Toit
Surinda Lombard
Ayden Snyman
Hester Olivier
Rune de Beer
Jan Helberg
Wilma Louwies
Sandra Buys
Marie-Louise Fernandes
Adriaan van Deventer
André du Plessis
Lynette Snyman
Gertruida Boshoff
Sergio Fernandes
Nadine Pretorius
Marco Nel
Martina van Aswegen
Francois Viljoen
Gerhard Claase
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Bid

vir óns mense

Bettie van Niekerk was in die hospitaal;
Thea Pretorius was ook in die hospitaal;
Pieter de Villiers het ‘n oogoperasie ondergaan;
Dirk de Vos het steeds ons gebede nodig;
Thea Pretorius was in die hospitaal;

Daar is mense in ons gemeente wat ‘n stryd voer met kanker. Bid
asseblief voortdurend vir hulle: Annatjie Swanepoel, Eugene Marx en
Eugenie Bergh;
Ons is dankbaar vir ons DANKSEGGINGSEISOEN waarby ons amper
R13000 ingesamel het. Dankie aan u elkeen wat hiertoe bygedra het;
Ons bid vir mense wat dalk siek is waarvan ons nie bewus is nie;
Vir baie is die Kersgety ‘n tyd van eensaamheid en verlange. Kom ons bid
dat God almal se Lig se sal wees in hierdie feestyd;
Bid vir mense wat reis en dat hulle veilig sal terugkom.

Here,
hoor my stem…
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Skaapwagters hoor
engele sing
BETLEHEM. – Skaapwagters hier het die inwoners op hol met
bewerings dat hulle gisternag ’n koor van engele gesien en gehoor het.
Wat nog meer verbasend is, is dat die engele glo aangekondig het dat
die Messias hier in Betlehem gebore is!
Die skaapwagters het in die veld om ’n vuurtjie by hulle skape gewaak
toe hulle die ongewone gesig gesien het. Volgens een van hulle,
Simeon, het hulle hulle boeglam geskrik toe ’n glansende engel uit die
niet voor hulle verskyn het met die boodskap dat die Messias in ’n stal
in die dorp gebore is. Voordat hulle nog tot verhaal kon kom, het ’n
massakoor van engele ’n jubellied aangehef waarin hulle God geprys
het. Daarna het die engele net so stil verdwyn as wat hulle verskyn het.
Die skaapwagters het toe die kindjie gaan soek. Hulle beweer dat hulle
hom wel by sy moeder gekry het in ’n stal, net soos die engele gesê het.
Party skeptici maak die hele storie af as “verbeeldingsvlugte uit ’n
wynsak”. Dat die skaapwagters egter iets besonders gesien en gehoor
het, is duidelik. “Dit was die mooiste musiek wat ek nog gehoor het,”
het Simeon gesê.
Of dit werklik die Messias is wat laas nag hier gebore is, sal net die tyd
leer. As dit wel Hy is, kan dit beswaarlik anders as deur hemelse kore
aangekondig wees!
Lees hiervan in Luk. 2:8-20.
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Jesus se maagdelike geboorte
Ek lees onlangs ’n gedig van Lina Spies oor Jesus se geboorte: “Ontdaan”. Sy skryf
daarin dat Maria nié hoogswanger die reis na Betlehem afgelê het nie; dat sy soos
alle uitgeworpenes swaar gedra het aan die vrug van haar skoot; dat Jesus uit
ongeoorloofde liefde verwek is of uit geoorloofde misbruik van ’n vrou. Dat God van
dié vaderlose kind besit geneem het. Sy sluit die gedig af met die bekentenis dat sy
haar rug gedraai het op die Kind van Betlehem. En daarmee verwoord sy die
verwerping van talle moderne geestelike mense wat nie langer aanvaar dat Jesus ’n
maagdelike geboorte gehad het nie; dat Jesus die eniggebore Seun van God is nie;
dat Jesus se roeping méér was as om mense wat verlate en verworpe was in die
samelewing, ’n stem te gee en die mensdom te leer om lief te hê nie.
Lina steun in haar beskouing swaar op Andries van Aarde se boek “Fatherless in
Galilee” waarin hy beweer dat Maria swanger geword het nadat sy deur ’n Romeinse
soldaat verkrag is. Die gedig is baie goed geskryf, maar my hart het gepyn toe ek dit
gelees het, want met dié belydenis draai sy haar rug op soveel oor Jesus wat die kerk
oor eeue geglo en bely het. Ek wonder hoe sy die Bybelse getuienis oor die engel se
verskyning aan Maria en aan die herders wegredeneer; hoe sy so gemaklik die
verhaal van die reis na Betlehem en die Baba in die krip en Josef se bestaan afskryf;
hoe sy die besoek van die magi uit die Ooste en die moordbendes van Herodes sal
verduidelik … Iewers moet ’n mens by ’n punt kom waar jy sê die Bybelskrywers het
ons ’n rat voor die oë gedraai as jy tot die slotsom kom waartoe sy gekom het.
Ek is nie bereid om my dié arrogansie aan te matig nie.
Haar rasionele siening van wie Jesus was, laat geen ruimte vir God se misterie nie,
vir die wonder dat God inbreek in hierdie wêreld nie, vir die belydenis dat Jesus ware
God én ware mens was, soos die kerk by monde van Nicéa al sedert die 4de eeu bely
nie. Miskien is wat sy nou oor Jesus sê, ’n rasionele, logiese verklaring vir moderne
mense oor wie die mens Jesus was, maar geloof gaan om baie meer as logika. Dit
gaan om verwondering, om buig voor Een wat groter is, wat meer is as wat ons ooit
kan bid of dink of verstaan, Wie se weë verhewe is bokant ons s’n, vir Wie ons nooit
kan uitpluis nie, want Hy is God.
Kersfees is vir my ’n tyd van verwondering, van belydenis dat God Gód is, die Gans
Andere (Karl Barth) wat na ons uitgereik het deur sy eie Seun na ons te stuur, gebore
deur die Gees uit die maagd Maria. En daaroor sal ek juig, en daarby sal ek staan!
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Ter wille van volledigheid, hier is die gedig van Lina Spies:
Ontdaan
Nee, dit was nie ’n heilige nag nie;
Dit was ’n nag soos alle ander nagte.
Miskien was dit ’n sterligte nag
waarin dieselfde sterre
– soos die wette van die natuur bepaal –
geskyn het bo Galilea,
die oproerige provinsie
waarop die Romeine altyd ’n wakende oog moes hou.

Nee, jy het nie – hoogswanger – die reis afgelê
saam met Josef, die fiktiewe vader van jou ongebore kind,
om jou te laat inskryf in die sensus
soos bepaal deur keiser Augustus nie;
vrouens het nie getel as inwoners van ’n land nie.
Nee, jy het nie gelyk soos die Italiaanse meesters
jou later geskilder het nie –
die nakomelinge van Pontius Pilatus
wat daardie kind wat jy in skande moes baar
toe hy êrens in sy dertigerjare was,
veroordeel het tot die skanddood aan ’n kruis.
Nee, jy het nie ’n Fra Angelico-blou mantel gedra
en bo jou hoof het geen stralekrans geskyn
toe ’n sogenaamde engel die boodskap sou gebring het
dat die kind wat jy gedra het die Seun van God was nie.
Nee, jy moes donker gewees het van huid en haar
– eie aan die volk waartoe jy behoort het –
en aan die vrug van jou skoot
moes jy soos alle uitgeworpenes swaar gedra het;
of hy uit ongeoorloofde liefde verwek is
of uit geoorloofde misbruik van ’n vrou.
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Vaderloos in Galilea, het God van hom besit geneem
sodat hy aan swakkes en geminagtes
die status van menswees kon gee;
sy hande op kinders kon lê
en vrouens na hom aan kon trek
onder wie hy jou nooit uitgesonder het
as die Moeder van God nie.
Ek was lank op reis na hom
maar eers toe die engelekore stil geword het
en ek sy stem kon hoor;
eers toe die geur van wierook en mirre verdamp het
en ek die sweet en stof kon ruik
van sy tuistelose omswerwinge,
het ek my rug gedraai op die Kind van Bethlehem
en jou seun ontmoet, rabbi Jesjoea van Nasaret.
JACO THOM
5 Desember 2019
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Advent is om met groot verwagting te wag!
Korreltjie vir korreltjie loop die sand van 2019 uit. Die leë uurglas dra in sy
baarmoeder die verwagting van die nuwe wat kom. Ons vier juis tans Advent wat
beskryf word as “an expectant waiting and preparation for the celebration”.
Adventstyd bied ‘n geleentheid om bewus te raak van die diep smagting na God
se al meer vervullende koms in jou lewe. Dit is goed om bewus te wees van
hierdie diep honger na God en God se verkwikking. Hoe dors is jy na God? Het jy
nie ook ‘n diep begeerte dat Hy jou sal deurstroom met sy lewegewende water
nie? Voel jy ook die jaar se dehidrasie aan jou lyf en jou siel?
In ons tyd weet die meeste van ons nie eintlik wat dit beteken om regtig dors te
wees nie. In die Bybelse tyd was daar nie ‘n kraan om elke hoek nie. Die woestyn
se wind en stof laat mens ‘n dors ervaar wat jou hele wese laat smag na water.
Jou tong swel op en klou aan jou verhemelte vas, mens kry hoofpyne en voel
swak. Jou vel begin barste toon van die dehidrasie.
Jesus wat kom, is die Lewende Water wat ons lewensdors les. Dié Water is so
baie dat jy nooit alles kan drink nie - dit word strome in jou. Dit les jou grootste
dors. God is die Een na wie jou grootste dors hunker. Dié dors word geles deur die
feit dat God self in jou woon.
As 'n mens 'n groter dors met iets kleiners probeer les, vererger jy dit. Koos du
Plessis sing van sy dors wat saamhang met die vuur in sy kop en hoe hy dit met
wyn probeer les, maar dit help nie. Hy sing dat die wyn hom laat dink aan die
"soeter wyn teen die groter dors". Dit is dus nodig om te soek na jou diepste dors.
Die Hoogste bome in die wêreld is die bekende “redwood” bome. Hulle moet
daagliks tot 400 liter water 110 meter hoog optrek! Hoe kry hulle dit reg sonder ‘n
pomp? Deur verdamping uit die blare kom daar ‘n suigkrag, wat water tot bo trek!
Lees gerus hier meer daaroor:
http://www.usatoday.com/news/science/wonderquest/2001-04-18-redwoods.htm.
Om dus van jou dors bewus te wees, skep ‘n fokus en ‘n suigkrag na die
lewensververkwikkende water. Advent bied ‘n ideale tyd daarvoor.
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Leef in die verwagting dat Jesus Christus in ‘n stal mens geword het om jou diepste
dors te les! Mag u elkeen ’n werklik geseënde Adventstyd ervaar wat u opnuut vervul
met vrede en vreugde in God self!
O Heer, in my is ’n diep verlange na meer....
Ek is honger na meer as net driegangmaaltye op my tafel
Meer as liggies en stralende gesigte om my.
Ek is dors na U self,
Na U wat Here is, en lewend maak.
Ek besit so baie, maar het so min
solank ek U nie het nie.
Ek praat so baie, maar weet so min
solank ek U nie het nie.
Ek smag na Iemand wat my ken, deur en deur,
wat dwarsdeur my mooi maskers sien...
Ek verlang na U, wat my in liefde omhels
en verkwik met die Water van die Lewe:
Uself!
Amen
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DS IMMANUEL VAN TONDER
NG Gemeente Lynnwood
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DIE JAAR WAT JUFFROU CONNIE
SIEK WAS
Wou Boetie daardie aand iets vir ons probeer sê? Dalk.
Dit was in Desember en ek was ’n kind en dit was die jaarlikse Kerssangdiens in die
kerk op ons dorp.
Pa, die predikant op die dorp, het op sulke aande nie gepreek nie. Hy het net
gedeeltes uit die Bybel voorgelees – meestal uit die vier Evangelies. En tussendeur het
die gemeente en die kerkkoor om die beurt gesing.
Ma het ook in die koor gesing. Saam met tannie Martie en tant Hester en antie Julie.
En oom Kerneels, natuurlik – oom Lang-Kerneels Smit.
Eintlik was oom Kerneels ’n hele koor op sy eie. Hy was ons eie Ivan Rebroff. Hy het
bas gesing, maar as die tenore – oom Bakkies en oom Floors en Jurgie van die
poskantoor – sukkel om by hulle note te kom, sou oom Kerneels ’n oktaaf of wat hoër
strek en hulle ’n bietjie aanjaag voor hy weer terug sy vibrerende basstem in sak.
Dit is vir my moeilik om tussen daardie Kerssangdienste te onderskei; die een was
nes die ander. Tussen die koorsang en Pa se voorlesings het tant Sophie ook elke jaar
vir ons Elisabeth Eybers se “Maria”-gedig voorgedra. Flippie Poolman het ’n
trompetsolo gelewer, en aan die einde van die diens het almal saam die “Onse Vader”
gesing.
Elke jaar was dit só – behalwe een jaar. Die jaar toe juffrou Connie, die orreliste, siek
geword het. Die Saterdag al was sy olik, maar wie sou ooit kon dink juffrou Connie sal
nie by die Kerssangdiens wees nie? Maar ’n uur of drie voor die diens moes hulle met
haar na ’n buurdorp toe ry, hospitaal toe, want op ons dorp was nie ’n hospitaal nie.
Dit was klierkoors.
Dit was ’n krisis, want juffrou Connie was die enigste een op die dorp wat orrel kon
speel. Of liewer, sy was die enigste een op die dorp wat toegelaat is om die kerk se
orrel te speel.
Pa het inderhaas van sy kollegas op die buurdorpe gebel, maar nêrens was ’n orrelis
beskikbaar nie.
En toe sê Ma vir Pa: “Hoekom kry ons nie vir Boetie nie?” Dit was Kersfees, onthou.
Boetie. Hy was vir almal, selfs ons kinders, net Boetie. Hy was iets in die vyftig en het
in ’n huis op die rand van die dorp gewoon, naby die lokasie. Hy het ’n winkeltjie
gehad, maar hy was glo eers ’n rekenmeester in die stad.
Daar was allerhande stories oor Boetie op die dorp: dat hy ’n verhouding met ’n
man van Kimberley gehad het, dat hy lief was vir die bottel en dat dit van slimgeid is
dat hy so mallerig is.
Party Sondae het Boetie glo die orreltjie in die bruin kerk in die lokasie gespeel.
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Pa het eers ’n paar telefoonoproepe in sy studeerkamer gemaak: na oom De Wet, die
hoofouderling, en grootkoppe in die kerk toe, voor hy laat die Sondagmiddag in die motor geklim en
na Boetie gery het. Sonder ’n orrelis sou daar nie ’n Kerssangdiens kon wees nie.
Wat daardie middag tussen Pa en Boetie gesê is, weet ek nie. Ek het ook nooit vir Pa gevra nie,
want ek glo al hoe meer: Om alles te weet, help nie altyd om alles te verstaan nie.
Pa het kort voor die diens met Boetie by die pastorie aangekom.
Het hy? het Ma in die kombuis gevra.
Ja, hy het, het Pa geantwoord. Bring sterk koffie. Bring pepermente.
Hulle het Boetie by die eetkamertafel sitgemaak en hy het ’n pienk das aangehad en hy het
gesweet terwyl Pa deur die afgerolde program vir die Kerssangdiens met hom gegaan en Ma hom
koffie en pepermente gevoer het.
Ma het met hom aan die arm van die pastorie af kerk toe gestap.
Ek het alleen in die pastoriebank gesit, want Ma was saam met die koor op die galery. Die kerk
was vol mense.
Oom Hansie, die koster, het die laaste gelui gelui, en Boetie se hare het wild op sy kop gestaan
waar hy voor die orrel op die galery gesit het. Pa het gelees van die engel wat sê: “Moenie vrees nie,
want, kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding …”
Daarna moes die koor sing: “Kom herwaarts, getroues.”
Boetie het die sweet met die plat hand van sy nek gevee en die eerste akkoorde gedruk en toe val
die koor weg, met heel voor oom Lang-Kerneels in sy basstem. Maar voor die einde van die eerste
versie toe haal Boetie hom in, en dwing hom terug tussen die note van die oop Koraalboek voor hom
op die orrel in.
Daar is iets soos die wedergeboorte van stories, glo ek. Op sulke aande word ou-ou stories
nuutgemaak.
Tant Sophie het “Maria” voorgedra en Flippie het met swellende are in sy slape ’n trompetsolo
gespeel en die koor het weer en weer gesing. Boetie het daardie aand die mooiste uit die koor
gehaal.
Toe sê Pa: Ons sluit nou af met die “Onse Vader”.
Ons het opgestaan en Boetie het so halforent gekom agter die orrel, en toe weer gaan sit – en
weggeval met “Die Stem”, die volkslied: “Uit die blou van onse hemel …” Met die orrel se pype oop.
Oom Kerneels het sy voete wyer geplant en volgehou met die “Onse Vader”, maar oom Kerneels
kon nie, en toe het hy ook maar “Die Stem” saam met ons begin sing.
Opeens, in die middel van “Die Stem” se tweede versie, het Boetie ophou speel. Vir ’n ruk was
daar stilte in die kerk. Toe het Boetie weer ’n slag oor sy nek gevee en toe, kalm, begin om die “Onse
Vader” te speel: “O, Vader, wat woon …”
Ons het die “Onse Vader” daardie aand gesing – so wíl ek dit onthou, so sál ek dit onthou, so móét
ek dit onthou – daardie aand het Boetie ons die “Onse Vader” laat sing asof ons die donker om ons
kerk en om ons dorp weg wou sing.
DANA SNYMAN
Die Kerkbode
27 November 2019
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WEES BLY
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GEMEENTE-KOMMUNIKASIE
Ek is gelukkig soos ek my tans in die
gemeente bevind
Ek wil graag hê iemand moet my besoek
Ek wil graag hê die predikant moet my
besoek
Ek wil hê iemand moet my skakel
Ek ken iemand wat graag kerk wil bywoon
Ek ken iemand wat graag wil terugkom
Quaggapoort toe
Ek het voorbidding nodig
Ek ken iemand wat voorbidding nodig het
Ek het hulp/berading nodig
Ek ken iemand wat hulp/berading nodig het
Ek wil graag betrokke raak by 'n projek
Ek het 'n voorstel hoe om gemeentegroei
te bewerkstellig
U kan hierdie nota in die kollektebord gooi, of in die
koperhouer voor die kansel tydens enige erediens.

Naam
Kontaknommer
Epos
Woonadres
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