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Hier in die mooiste, mooiste 
maand voel dit darem nou 
Lente (?) Die warmer weer is 
nou met ons en ons almal is in 
rep en roer vir die res van die 
somer en die komende 
jaareind vakansie...... hopelik is 
die gesnuiwery, geproessery, 
geniessery en sinusse iets van 
die verlede en gaan dit beter 
met ons almal se gesondheid. 

Die Belydenis  en Senior 
jeugkamp vind vanaf 18 – 20 
Oktober by Achterbergh, 
Krugersdorp plaas. Bid saam 
dat hierdie kamp die nodige 
geloofsgroei en seën onder 
ons jongmense tot gevolg sal 
hê. 

Jou bydrae as 
Christengelowige en as 
lidmaat is uiters noodsaaklik in 
hierdie tye. Hierdie tye soos 
dit oploop na die wederkoms 
van Jesus Christus toe.

Ons het Dankoffermaand in 
Oktober en Offermaand het 
spesifiek ten doel om dit vir 
die gemeente moontlik te 
maak om die nette wyer uit te 
gooi. In Offermaand vra ons 

nie net om by ‘’n bediening 
betrokke te raak nie, maar om 
spesifiek ‘’n groter bydrae vir 
hierdie maand in jou dankoffer 
te maak – daarom noem ons 
dit Dankoffermaand in die 
kerk. 

Elke lidmaat se bydrae is nodig 
om die nette uit te gooi. 
Birchleigh Gemeente gaar nie 
op om vir haar skatte op aarde 
te hê nie. Die Kerkraad werk 
met ‘n 0% begroting! By 
implikasie beteken dit : Een 
Rand in en een Rand uit – dit is 
ons beleid. Laat ek dit herhaal: 
Die beleid van ons gemeente is 
dat elke Rand wat vir die 
koninkryk van die hemel 
inkom, daardie Rand gaan uit 
om in die koninkryk van die 
hemel gebruik te word.

Ons bydraes is 
koninkrykswerk. Ondersoek 
uself hierdie Oktobermaand, 
miskien is daar ietsie wat u kan 
opspaar – ‘n ekstratjie – wat u 
uit dankbaarheid vir die 
koninkryk van die hemel kan 
gee sodat die goeies in die net 
bymekaargemaak kan word.

Groei
Evangelie
Sending
Toegerus
Universeel
Uitleef
Roeping
Diensbaarheid
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Sondagaand, 27 Oktober, is dit ons 
Hervormingsdiens waar ons die 
gemeenskaplike maaltyd vier. 
Hervormingsfees wil ons voortdurend herinner 
dat ons Gereformeerde tradisie diep geanker is 
in die Bybel. ‘n Kerk wat reformeer; verander, 
aanpas soos dit nodig is op grond van die 
Bybel. Dit gaan vir ons oor geloof alleen; 
Christus alleen; Skrif alleen; genade alleen. 

Ek vertrou u het die vakansie (skool reses) 
nuttig gebruik – al was dit dan net om verlore 
slaap in te haal. Vir ons studente en 
matrikulante glo ons, was dit ‘n welkome en 
suksesvolle studieweek. Eindeksamen! 
Blydskap óf vrees? Hopelik blydskap aangesien 
die laaste skooleksamen vir die meeste van ons 
matrikulante aangebreek het. As gemeente wil 
ons aan al ons studente en matrikulante (saam 
met hulle ouers) baie sterkte toewens. Mag dit 
baie goed gaan met elkeen van julle en mag 
julle ideale verwesenlik word. Ons vertrou julle 

uitslae bring net soveel blydskap mee. 

Mag die Heilige Gees ons voortdurend toerus 
en vernuwe in hierdie Hervormingstyd. Kom 
ons sprei in Birchleigh Gemeente ook die nette 
uit. Maak “Kom na My toe” (Matt. 11:28) deur 
die gemeente en deur jou lewe ‘n realiteit.

GESTUURDES VIR DIE KONINKRYK! 

Groete vanuit Mopanistraat 

Dean, Tryna en seun(s)

DIE PREDIKANT

As hy te jonk is;  hy kort ondervinding.
As sy hare grys is;  hy is te oud.
As hy ses kinders het;  hy het te veel. 
As hy niks het nie;  hy stel ‘n slegte voorbeeld.
As sy vrou in die koor sing;  sy is voor op die wa.
As sy nie, dan is sy nie geinteresseerd in haar man se 
werk nie.
As hy van notas af preek;  hy het ingelegde preke en 
is droog.
As hy uit die vuis praat, hy is onvoorbereid en 
herhaal.
As hy hoë woorde gebruik is hy hoogdrawend;  as hy 
dit nie doen nie is hy plat.
As hy te veel tyd in sy studeerkamer deurbring;  hy 
verwaarloos sy gemeente.
As hy baie rondkuier;  hy is ‘n drentelaar.
As hy baie aandag gee aan die armes;  hy wil van 
gepraat word.
As hy baie aandag gee aan die rykes;  hy kliek en is ‘n 
snobis.
As hy baie veranderings aanbring;  hy is ‘n diktator.
As hy geen veranderings aanbring nie;  hy is net ‘n 
nommer en onbeduidend.
As hy baie illustrasies gebruik;  hy verwaarloos die 
Bybel.
As hy geen illustrasies gebruik nie;  hy is 
verbeeldingloos.
As hy teen die kwaad praat is hy te eng.

As hy dit nie doen nie, is hy ‘n kompromis.
As hy ‘n uur preek is hy langdradig.
As hy nie ‘n uur preek nie, is hy lui en onvoorbereid.
As hy die waarheid preek, gee hy aanstoot.
As hy nie; is hy liberaal.
As hy almal plesier;  hy het geen beginsels.
As hy nie almal plesier;  hy doen die kerk skade aan.
As hy oor geld preek, is hy gierig.
As hy dit nie doen nie, bou hy nie die Gemeente nie.
As hy ‘n groot salaris kry;  hy verdien dit nie.
As hy klein salaris kry;  hy is nie veel werd nie.
As hy elke Sondag preek;  word die mense moeg vir 
hom.
As hy nie elke Sondag preek nie;  hy verwaarloos sy 
werk.
As hy by ‘n sieke kom, hoor hy, hy moes al eerder 
gekom het.
By ‘n bejaarde, hy was nog nooit daar nie.
EN TOG ……  Die bediening is heerlik, omdat …
  Deur God geroep;
  Deur God bekwaam;
  Deur God gedra;
  Deur God vergewe.
     
(ingestuur deur Johnny Johnson)

VANAF MY LESSENAAR ...vervolg
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JY MOET DIT INSKERP BY JOU KINDERS...

Op Eie Bodem - Kerkraadsbevestiging

Lydia Malan word bevestig as ouderling op 25 Augustus 2019

Sy aanvaar ook die pos as - Bedieningsleier van "Woord en Lofbediening"

Ek raak so hartseer as ek vir 'n groep kinders sê om gou saam uit Markus te lees en dan slaan hulle die 

inhoudsopgawe van die Bybel oop. "Is dit in die Ou Testament, Tannie?" Iewers is daar ‘n skroef los. In 

kerke regdeur ons land word daar Sondag vir Sondag gepreek. Kinders woon steeds kategese by. Maar in 

dieselfde asem is Bybelkennis so laag as wat kan kom. 

Die feit is: Wat ook al die Kerk doen of nie doen nie, die Kerk kan nie in 'n skrale 30 of 40 minute se 

weeklikse kategese ’n kind se geloofslewe vorm nie. As die kinders gereeld die kategese bywoon, is die 

klastydhoogstens 25 uur per jaar. Dit is onmoontlik om te kompeteer met die week se ervarings by die 

huis en die skool wat ’n kind se geloof vorm of nie vorm nie. 

Navorsing het oor en oor bewys: As’n kind nie in sy of haar huis van die Here leer nie, meer nog, as hulle 

nie iets van die Here in hul huismense se lewens raaksien nie, het die kerk 'n minimale impak in 

hulgeloofsvorming. Kortom, Bybelkennis én God kennis moet weer ‘n deel van ons alledaagse lewe word. 

Hierdie geloofsdeling moet letterlik oral plaasvind. Jou liefde vir God moet deel wees van jou alledaagse 

doen en late. Jy moet dit by jou kinders inskerp in jou huis, as jy op pad is en as jy opstaan. Jy moet die 

Here liefhê op so ’n manier dat dit ’n blywende indruk op jou kinders maak. Ouers (en grootouers) vorm 

dus hul kinders se geloof deur hul eie uit te leef. Ons geloof gee af op mekaar. Dit is die beste manier 

waarop ons en diegene rondom ons se geloof versterk kan word. Deuteronomium 6 beklemtoon dat 

ouers en grootouers elke moontlike geleentheid om die evangelie by hul kinders en kleinkinders in te 

skerp; met hulle daaroorte praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Oral. 

Altyd. 

In die afgelope dekades het verskeie ondersoeke aan die lig gebring dat ouers, voogde, en 

gesinsverhoudings in die algemeen, ’n merkbare invloed op die geloofsvorming van jongmense uitoefen. 

Een studie, wat gekyk het na die mees betekenisvolle religieuse invloed in jongmense se lewens het 

bevind dat ouers minstens 2 tot 3 maal meer invloedryk is in die geloofsvorming van kinders as die kerk se 

beste jeugprogramme! Dit maak egter sin as mens die 25 uur per jaar(kategese klastyd) vergelyk met die 

3000 ure wat ouers per jaar saam hul kinders kan spandeer. 

Ander interessante navorsing wys weer die gemiddelde ouderdom waarop die meeste mense tot 

bekering gekom het. Die bevinding was soos volg: 0 3 jaar (1%); 4 14jaar (85%); 15 30 jaar (10%) en 30+ 

-(4%). Dit bewys dat die kinderfase van ʼn mens se lewe die mees beïnvloedbare fase van jou lewe 

is.Daarom is dit nodig dat ons weer hoor wat God vir ons sê in Deuteronomium 6. Daar beveel Hy ons 

naamlik om sy gebooie op ons handpalms en ons deurkosyne teskryf. Ons moet met ons kinders hieroor 

praat as ons loop en as ons gaan slaap.

GELOOF WORD AANGELEEF, NIE AANGELEER NIE.

Mag die Here opnuut in ons gesinne enfamilies kom werk!

Vanuit die "Boodskapper" met vergunning van Jeanine Hepburn NG Gemeente Hoogland
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Ontwikkel jou kind se Emosionele Intelligensie
By Domus Dei Kerk - RSVP Sandra 011 787 40004
Aangebied deur Dr. Japie de Beer

NUUS VANUIT HOEVELD SINODE

10 Okt. Om 18h00 - 20h00. Gratis 

Alberton Suid  - 4 Okt. 2019 om 19h00
Kaartjies al beskikbaar !!!!!! Bespreek Vroegtydig

Kontak Sampie 082 570 0016 of Lize 079 665 9607

Amanda 011-869 9700 Volwassenes R100 Kinders R50

 

Contact - Tanya Krause on 0828547139
or e-mail marketingconsultant@uitkoms.org.za
Thursday  3 October 2019
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Gedurende September het ons nie die gewone maandbyeenkoms gehad nie, want die 
jaarlikse wegbreek midweek by Weesgerus het plaasgevind.

Sondag, 1 September, so op lentedag, het 32 klublede vanaf die kerk na Modimolle 
(Nylstroom) vertrek.  Die reis was voorspoedig en omdat almal reeds vooraf geweet het in 
watter chalet en saam met wie ons dit deel, was dit net ‘n geval van kry jou sleutel en gaan 
maak jou tuis.  Al hierdie deeglike reëlings het Hester Nienaber getref – dankie vriendin, ons 
waardeer!

Dit was goed om ds Dean saam met ons te hê.  Hy het elke dag se lekker saam sing en 
Bybelstudie waargeneem.  Laasgenoemde het gehandel oor “Die Koninkryk van God”.  Dit 
was interessant en baie leersaam en vir my was die spontane deelname van die groep ‘n 
groot lekkerte.  Dankie ds Dean, vir die geduldige beantwoording van elke vraag;  sommiges 
moeilik;  en vir jou hartlike lag wanneer ‘n komiese situasie opduik!

Ons was in kookspanne gedeel wat elkeen 1 dag gekry het om te sorg vir 10:30 tee en 
verversings, ‘n middagmaal om 1 uur en ‘n aandete om 6nm.  Die klub se vroue is spog kokke 
en glo my, elke pastei, elke eenskottel gereg, elke vullende slaai of stukkie braaivleis smaak 
honderdmaal lekkerder as jy dit nie self gemaak het nie!  Donderdag na aandete en afsluiting, 
het Kobus en van die manne gesorg dat ons nog vir oulaas kon saam kuier om ‘n gesellige 
vuur.  Petra het gesorg vir laaaang sosatie stokke om malvallekkers te braai – dit was mos nou 
veel beter as om te gaan inpak vir Vrydagoggend se vertrek.  Dankie vir jou blink gedagte!

Dis altyd verblydend om nuwelinge saam met die groep in Weesgerus te hê en daarom ‘n 
warm-dankie-drukkie aan Anton en Wilmie vir hulle spontane deelname en sonder haakplek 
inskakeling by ons!

Aan Nic Dekker, een van ons ou gewaardeerde lede wat die afgelope tyd moeilike, hartseer 
omstandighede moes hanteer, weet dat dit vir ons baie spesiaal was om jou saam met ons te 
hê.

Aan elkeen van die Weesgerusgroep ‘n uit-die-hart-uit dankie vir jou daarwees, jou insette, 
jou eie unieke self.
Ons grootste dank, lof en eer aan ons getroue hemelse Vader.
  

NG Kerk Birchleigh

H/V Mopanie Str & Olienhout Ln
Birchleigh
Kempton Park

tel: 011-391-2498
ure: Ma - Vr 10:00 tot 13:00
e-pos: birchlei@mweb.co.za
web: onder konstruksie
Facebook: NGK Birchleigh

UITSPANKLUB


