Baie welkom by Trinitas!
Ons sien onsself as 'n verloste familie van diensknegte wat gestuur is.
Ontdek saam met ons wat dit vir jou en Vanderbijlpark beteken!

SONDAG 30 NOVEMBER 2014
OGGEND 09:00

Here, wat moet ek (ons) in hierdie omstandighede doen?
Welkom aan ds. Dries Coetzer wat die oggenddiens lei.
Teks: Jeremia 28 en Jeremia 29:1-7

AAND 18:00

Saamwoon verhoudings
Teks: Hebreërs 13:1-5
Oorsig:
Dit gebeur al hoe meer dat Christene saamwoon eerder as om te trou, of as 'n tipe
toets-huwelik. Daar is verskillende redes hiervoor. Baie mense het opregte vrae
hieroor. Wat is 'n huwelik? Hoe dink mens daaroor vanuit die evangelie? Wat sê die
staat? Hoe hanteer jy dit in jou vriendekring, familie of by jou kinders? Kom ons gesels
saam vir opbouende antwoorde ...

Preke beskikbaar in klank en teks by: www.gktrinitas.co.za

PROGRAM VIR DIE WEEK
Vandag
Nagmaal Siësta
Woensdag 3 Desember
Koeksisters bak
Vrydag 5 Desember
Trinitas hou verkoping 15:00-18:00
Gedagte
Sonder gebed kan die siel
nie gevoed word nie
- Franziska Schervier (1819 – 1876)

LIEF EN LEED
Dink in jou gebede aan die volgende
lidmate:
· Ina Minnaar (0835628919) is Dinsdag
ontslaan uit die hospitaal.
· Neels Harmse (Klein 0723997687) is
ontslaan uit die hospitaal.
· Alta vd Schyff (0832303592) het
Maandag 'n knievervanging in Midvaal
hospitaal ondergaan.
· Kobus Kruger (voormalige lidmaat) is
met rugkanker gediagnoseer.
· Hansie (Hannetjie) Kennedy, skoonsus
van Susan Kennedy (0823875377), is
Maandag in Verg. Medi-Clinic in
intensief opgeneem. Sy het spontane,
tweede bloeding op die brein gehad, 'n
beroerte, hartaanval en nierversaking.
· Magriet Smuts (0722329341) bedank
almal vir die heerlike Bederf-DamesKersete.
· Hartlik geluk aan almal wat verkies is
tot leerlingrade.
Laat weet asb. die kerkkantoor van
siektes, swaarkry, asook van vreugdes.

EREDIENSTYE IN DIE VAKANSIETYD
Trinitas se oggenddienste gaan soos
gewoonlik voort tydens die Desember
skoolvakansie, asook op Kersdag. Let wel
dat daar geen aanddienste of
aanbyeenkomste op Sondae tydens
hierdie tydperk (7 Des – 11 Jan) sal wees
nie. Aanbyeenkomste sal weer op Sondag
18 Januarie in aanvang neem.

VERJAARSDAE: HARTLIK GELUK!
30/11 Marthie Pieterse
(0825670872
30/11 Mieke van Wyk
(0824906797
01/12 Hannes Botha
(0833047762
01/12 Eileen Lourens
(0832801424
01/12 Bernaas
(0836501019
Swanepoel
01/12 Jesica Yssel
(0169823591

Shané Moss
(0844612363
Willie Muller
(0728238538
Minnie v Rooyen (0741205194
Marlie du Plessis
(0823316462
Marelize Erasmus (0169821450
Margie J v Vuuren (0769865381
Juanita
(0827239674
Bezuidenhout
06/12 Armand Botha
(0824542362
06/12 Bellie Dorfling
(0169322989
06/12 Jaques Duvenhage (0834120294
06/12 JP Terblanche
(0825723328
06/12 Bettie van Rooy
(0833380226
06/12 Zian Visser
(0729025382
Spesiale verjaarsdae:
3 Des. Minnie van Rooyen, 81.
6 Des. Bellie Dorfling, 90.
02/12
03/12
03/12
04/12
05/12
05/12
06/12

Huweliksherdenkings:
1 Des. Werner en Louise Venter, 24 jaar.
1 Des. Freddie en Levina Vermeulen, 41
jaar.
2 Des. Gerrit en Toekie van Wyk, 47 jaar.
4 Des. Gert en Rinda Grimbeek, 32 jaar.
BYBELSTUDIE
Woensdagoggende om 09:00 by die kerk.
Dinsdagaande om 19:00 (Carterstr. 16).
(Afgesluit vir die jaar.)
NUWE INTREKKERS
Die diakonie is aan die stuur van die nuwe
intrekkers diensgroep. By die hoofdeur
van die kerk is 'n boek waarin jy jou
besonderhede kan aanteken.
ATTESTATE/BEWYSE
Word afgekondig.

HUISBESOEKVORMS
Indien jy graag huisbesoek wil ontvang
van 'n ouderling, diaken of predikant,
voltooi die huisbesoekversoekbriefie wat
by die deure beskikbaar is en plaas dit in
die kerkkantoor se rakkie of Die HELPER
se kassie by die hoofingang van die kerk.
VANAF DIE DIAKONIE
Ons vra dat julle asb. die vrymoedigheid
moet hê om gebruik te maak van Die
HELPER. Sien meer inligting verder aan.
KERSPROGROGRAM 2014
Ons jaarlikse Kersprogram vind DV
volgende Sondagoggend, 7 Desember,
plaas. (Tema: "Die nuwe Adam") Bring
asb. 'n bordjie eetgoed en kom kuier na
die tyd lekker saam oor 'n heerlike
koppie koffie of tee.
Eetgoed kan voor die diens in die saal
neergesit word.
Trinitas-groete
Gretha van Wyk (0764688963)
TRINITAS MAAK HUISSKOON ...
Ons kombuisrakke kreun onder
kombuisware en toerusting wat nie
gebruik word nie omdat daar te veel is.
Ons wil bietjie skoonmaak en plek maak
vir 'n ding of twee en nooi alle Trinitas
lidmate uit om ons verkoping by te woon
en met sakke vol winskopies weg te stap.
Bring jou beursie op 5 Desember 2014 en
kom koop na hartelus van 15:00 tot 18:00
in die kerksaal.
Kom help ons om plek te maak vir die
nuwe Trinitas!
Gretha van Wyk (0764688963)

ORRELBEGELEIDING
09:00 Nannes
OUDERLINGE AAN DIENS (SOOS OP
KALENDER)
30/11/2014 - (B08) Jannie Nel en (B10)
Vakant
DIAKENS AAN DIENS (SOOS OP
KALENDER)
30/11/2014 - André Smith en Marie
Oliver
KOSTER AAN DIENS
30/11/2014 - Elsa
07/12/2014 - Elsa
(Theuns met verlof)
DATABORDDIENS
Behartig deur Tegniese-span: Projeksie
o.l.v. Hennie Smit 0711063978.
KOLLEKTE BY DEURE
(Kollekte onder die erediens: vir
Diakonale Kas)
30/11/2014 - SAVF Shelter
07/12/2014 - Instandhouding van
erediens
ONTVANG DIE PREEKTEKS PER E-POS
U kan op Maandae 'n blanko e-pos na
preek@gktrinitas.co.za stuur. (U moet
elke keer wat u die preek wil hê so 'n epos stuur). Die stelsel sal self binne 60
sekondes die preekteks vir u aanstuur. Dis
ten volle outomaties en werk 24/7. Vir
meer inligting kontak Hans van Wyk by
0828111990. (Preke sal Sondae na 12:00
op ons webblad beskikbaar wees.)

TEESKINK
Vanoggend skink Anita Markram se
groepie. Sondag, 7 Desember
(Kersprogram) skink Gretha van Wyk se
groepie. Anette van der Walt
0845334548 is die sameroeper van die
diensgroep.
OPNAMES VAN EREDIENSTE OP CD
Indien jy 'n opname van 'n preek wil hê,
kan 'n versoek aan die kerkkantoor of
Hennie Smit, 0711063978, gerig word.
GEHOORAPPARATE
Lidmate wat van die gehoorapparate
gebruik wil maak, kan dit Sondagoggende
by Bertus kry. Kontak hom gerus indien u
wil weet hoe die apparate werk,
0834699144.
KLEUTERKERK
Kleuterkerk vind Sondagoggende saam
met katkisasie plaas in die eerste
klaskamer. Alle kleuters van 2-6 jaar is
welkom. Mammas van tweejariges kan dit
saam bywoon. Indien jy geroepe voel om
deel te vorm van die Kleuterkerk saam
met Louise, kontak haar by 0833022716.
(Afgesluit vir die jaar.)
DR. FRANS MINNIE
Dr. Frans Minnie (pastorale berader) is op
Maandae beskikbaar by die kerk slegs vir
lidmate van Gereformeerde gemeentes.
Vir afsprake kontak die Kerkkantoor by
0169825017. Donasies kan in die
volgende rekening inbetaal word: FNB
Tjekrekening No: 621 843 512 04,
Takkode: 250-945.

KOSBEHOEFTE
Kruideniersware benodig
Indien jy 'n bydrae wil maak, kan jy
volgens die onderstaande lys aankoop:
(Plaas alle skenkings in die groot houer
in die saal naby die kombuis)
(Ons waardeer alle hulp opreg. Diakonie.)
Suiker, pasta, bullybeef, koffie, tee, soja
maalvleis, grondboontjiebotter, Pilchards
vis, konfyt, melkpoeier, sout, bakebeans,
tamatie- en uiesmoor, blikkies gemengde
groente, pakkies sop, rys, toiletseep,
koekie Sunlight seep, toiletpapier,
sjampoe, tandepasta, tandeborsels en
waslappe. Baie dankie vir die skenkings
van lekkergoed, koekies en jellie vir ons
Kersfees-kospakkies.
KOEKSISTERS
Ons bak Woensdag 3 Desember. Groot
R17/dosyn, klein R14/dosyn. Enigeen
baie welkom om te kom help bak. Kontak
Dolf Jonker 0845066464 of Piet Markram
0848676990.

Die diakonie wil graag hê dat die
gemeente die vrymoedigheid sal hê om
gebruik te maak van die Helper. Dit is 'n
"diens" wat ons aan die gemeente bied.
Vir enige hulp wat jy nodig het van enige
aard, kontak asb. die diakonie of los vir
ons 'n briefie in die houtkis in die
ingangsportaal. Kontak vir André
0844627830 of Lozanne 0823353539
ONS SOEK JOU WIT OLIFANTE …
Desember is om die draai en almal pak
kaste reg en maak huis skoon. Trinitas

beplan 'n wit olifant verkoping vroeg
volgende jaar so jy kan uiteindelik ontslae
raak van al jou wit olifante en ou klere
wat jou huis en kaste volstaan. Items kan
nou reeds kerk toe gebring word waar
Theuns Odendaal dit in 'n lokaal sal stoor.
Die geld wat ons met die wit olifant
verkoping insamel, sal gebruik word om
die nuwe diensgroepe wat in die
gemeente tot stand kom te help.
Groete
Gretha van Wyk (0764688963)

Hou dié
spasie dop
vir inligting
oor die
volgende
byeenkoms
PIKININI BREIPROJEK
Donasies vir die projek kan in die groot
houer in die saal geplaas word (waarin
kosskenkings aan die diakonie ook
geplaas word).
Kontak Jackie Kleynjan 0833814020.
HERWINNING
Die Here stuur ons om sy Skepping op te
pas omdat dit Hom ook vir die wêreld
wys. Kom laai gerus jou sak herwinbare
materiaal af, daar is 'n werker wat dit sal
sorteer. Moet asb. nie enige plastieksakke
bring nie, dit word nie opgelaai nie en lê

dan rond. "Asbliksakke" met vullis word
nie gesorteer en weggery nie, laai slegs
herwinbare items af. As Herwinning jou
passie is, is hier 'n geleentheid vir jou:
Ons benodig iemand om hierdie
bediening te bestuur. Gee gerus jou
naam deur aan die kerkkantoor.
EVANGELISASIE: KONINGSKINDERS
Baie dankie vir al die bydraes wat ons
vanuit die gemeente en deur die Diakonie
ontvang. Hierdie bydraes maak dit
moontlik om die program deurlopend te
laat funksioneer. Ons is nou besig om
voor te berei vir 3 tot 9 Januarie se kamp
te Kollegeplaas.
Tydens kampe volg ons 'n gestruktureerde program. Ons leer die kinders
opruim en skoonmaak, Bybelse beginsels,
om in groepverband saam te werk, om
met ander te deel, ens. Verder maak ons
seker daar is genoeg gesonde oefening en
ook handwerk. Elke oggend en aand sing
ons lekker saam en leer ons uit God se
Woord. Tydens kampe leer ons die
kinders eers werklik ken, want daar is
meer tyd en meer interaksie. Kennis van
elke kind en sy gesin is onontbeerlik in die
werk wat ons deurlopend doen.
Daarsonder sal ons nie die kinders kan
keur vir die ondersteuningsprogramme
nie en ook nie ons opvolgwerk na die
kamp oordeelkundig kan doen nie. Die
belangrikste egter is dat daar tyd is om
kinders van die Here en sy ongelooflike
genade te kan leer. Dit is al die werk die
moeite werd om aan 'n groepie swaarkry
kinders 'n kamp te kan aanbied waar hulle
leer terwyl hulle dit geniet.

Indien u nog 'n bydrae wil maak, kan u 'n
handdoek(e), lekkergoed of toiletware
gee. As u meer inligting benodig skakel
asb. vir Philip 0834681035, Anne-Marie
0798756743 of Christa 0798779882.
Bid asseblief saam met ons dat die kamp
in alle opsigte God se doel met elke kind
sal bereik. Nogmaals dankie.

BELANGRIKE DATUMS VIR
DESEMBER
3 Des. Koeksisters bak
5 Des. Trinitas verkoping
7 Des. Kersprogram 09:00

GKSA NUUS
BEROEPE ONTVANG
· Dr H Goede [Hennie] van Vereeniging
na Meyerspark.
· Ds C Jooste [Christiaan] van
Wonderboompoort na Phalaborwa.
BEROEPE BEDANK
· Ds C Jooste [Christiaan] van
Wonderboompoort na Phalaborwa.
LEES MEER OOR ...
- FEBA Radio
- Geopende Deure Nuus (lees meer by
www.opendoors.org.za)
- Frankfort Riviertoer 3 - 7 Desember
- Eerstejaarskampe: GK Cachet, GK
Brooklyn, GK Stellenbosch
- GKSA Dagboek
- GK Suidkus Dagboek vir Desember
- President Kruger Kinderhuise Nuusbrief

- Nuus vanaf Instituut vir Blindes
- Jan Kriel nuusbrief
OP DIE KENNISGEWINGBORD
KRUISPAD
Kruispad is die jeugtydskrif van die GKSA.
Dit bied toerusting aan jong, groeiende
gelowiges om ingeligte keuses te maak
wat tot geloofsgroei kan lei.
Inskrywingsgeld vir 2014/2015:
R116 (harde kopie)/R85 (elektroniese
tydskrif) Besoek ons webblad by
www.kruispad.net.
Stuur 'n e-pos aan kantoor@kruispad.net
indien jy wil inteken of 'n artikel wil skryf.

KONTAK ONS
www.gktrinitas.co.za

Kerkkantoor:
Elsabé Muller
(0169825017 / 0724874258
kantoor@gktrinitas.co.za
Faksno : 086 219 5728
Kerkkantoortye:
Maandag tot Donderdag
Tye: 08:00 tot 13:00
Vrydae: 08:00 tot 12:00 (Nuusbrief)
Skriba:
Gerrit van Wyk 0823328550
Kosters:
Theuns Odendaal 0832561387
Elsa Prinsloo 0794778699
Orrelis:
Nannes vd Walt 0833041841
Bertus Schrap 0834699144
Bankbesonderhede van kerk:
Rek. naam: Geref. Kerk Vanderbijlpark
Trinitas ABSA Tjekrekening 530340449
Predikant:
Griffel van Wyk
( 0169324615 / 0823543726
Adres: Ogilviestraat 6, SE2
Vanderbijlpark
e-pos: griffel@gktrinitas.co.za

Liewe Trinitas,
Die jaar is nou amper op sy rug, maar ons byt maar vas tot die eindfluitjie blaas. Dié wat seker
die hardste vasbyt is ons matrieks! 'n Groot klompie dinge is aan die gebeur en ek wil graag
my opgewondenheid daaroor met julle deel.
Ons Toekomsspan, wat ons strategiese en grafiese aspekte hanteer onder leiding van Hardus
Visser (0828215642), het hard gewerk aan 'n vars logo en voorkoms in die kerkgebou, blaadjie
en ook webtuiste. Die webtuiste vorder weekliks, so gaan loer gerus gereeld daar!
As deel van die uitrol van 'n nuwe fokus op diensgroepe onder leiding van André Smith
(0844627830) as voorsitter van die Diakonie, gaan die rol wat die Sustersaksie in die verlede
gespeel het, oorgeneem word deur verskeie diensgroepe. Die Suster soos ons dit ken gaan
dus nie meer voort nie. Ons gaan ook duplisering van aktiwiteite in die toekoms uitskakel (en
daarmee ongesonde kompetisie), leemtes identifiseer en nuwe vars geleenthede bied vir
lidmate om met hulle gawes te woeker.
Die Toerustingspan onder leiding van Corrie Botha (0833047680) is besig om by verskeie
ander gemeentes aan te klop om te leer oor hulle kleuterbedienings op Sondae. Ons beplan
om in 2015 baie aandag hieraan te gee. Daar is ook opwindende vooruitsigte van 'n lekker
klimraam en speelruimte.
Die Administrasiespan het met 'n blink plan vorendag gekom om voortaan 10% van alle
surplus bydraes in 'n aparte Uitbreidingsfonds te plaas vir aktiwiteite spesifiek gerig op die
missionêre ontwikkeling en groei van die gemeente. As jy apart 'n spesifieke bydrae tot
hierdie fonds wil maak, kan jy dit net so aandui of met Martin de Klerk (0834063722) gesels.
Hy lei hierdie span. Verder is die Eiendomspan besig met 'n inventaris van ons
kombuistoerusting en allerlei dinge wat in onbruik rondstaan. Ons gaan 5 Desember 'n
verkoping hou vir lidmate van hierdie oorbodige items.
Alan Brotherton (0834685243) en Dewald Pieters (0828251224) van die Versorgingspan is
besig om 'n netwerk van ouderlinge en medewerkers te ontwikkel waardeur ons met groter
effektiwiteit mekaar gaan kan bedien met liefde en die evangelie. Hulle gaan ook identifiseer
hoeveel en watter kleingroepe/Bybelstudiegroepe reeds aan die gang is om dit in die plan in
te werk. As jy deel is van so 'n groep ... laat weet asb. vir Alan.
Die Eredienste- en Kunstespan is kliphard aan die werk vir 'n aangename Kersprogram op 7
Desember. Nooi gerus solank vriende wat min in die kerk kom sodat ons hierdie geleentheid
kan gebruik om hulle in liefde te ontvang. Verder het hulle ook hard daaraan gewerk dat alle
CD opnames van preke op datum is en dat jy slegs 'n paar uur na die erediens al die preek kan
aflaai van ons webtuiste. In die vooruitsig is ook beter beeldtoevoer na die moederskamers en
ook die moontlike regstreekse klankuitsending van eredienste oor die internet. As jy in hierdie
opsig gawes het, kan jy gerus met Pieter van Helden (0839694472) hieroor skakel. Hy lei
hierdie span.
Ek is seker julle verstaan waarom ek opgewonde is dat soveel al aan die gebeur is! Ek sê
dankie aan hierdie manne wat hard werk om aan ons almal geleenthede te bied om te groei
in ons dissipelskap van Jesus. Dit is regtig lekker om saam met julle elkeen te werk en ek sien
uit na die pad vorentoe.
Griffel.

'n Besoek aan die Sudanese Reformed Churches in Suid-Soedan
– Ds. Malan van Rhyn, Gereformeerde Kerk Pretoria-Noord.
... vervolg vanaf vorige nuusbrief
Die gruwelikste wreedhede is gepleeg. Na oorweging het ek besluit om nie hier daarvan te
vertel nie, omdat dit vir my self traumaties was om net hiervan te hoor. Ek sal volstaan deur
te sê dat mense voor die voet doodgeskiet word en dat aasvoëls en honde wat aan honderde
lyke vreet 'n alledaagse gesig was vir die manne.
Op die kerkraadsvergadering bespreek ons 'n plan om die geldelike hulp van die GKSA en die
CCF sinvol en verantwoordbaar aan te wend. Daar word besluit om pakkette saam te stel met
basiese voedselbenodigdhede, komberse en ander noodsaaklikhede en dan die pakkette uit
te deel aan die lidmate in die kampe.
Die SRC sien die krisis ook as 'n geleentheid vir Evangelisering van ander mense in die kampe.
Die VN kampe:
By bykans elke dorp is daar 'n VN kamp waar die een deel van die bevolking teen die
regeringstroepe beskerm word. Regeringsoldate met uniforms, gewere, gewapende voertuie
en donkerbrille is orals, maar gelukkig ook die VN soldate met hulle blou helms .
Regeringsoldate en -amptenare word nie deur die VN in die kampe toegelaat nie.
Na veiligheidsklaring deur die VN is ek toegelaat om saam met ds. Patrick al drie kampe by
Juba te besoek, ook die berugte Jebel-kamp. Die toestande in die kampe is haglik, maar dit is
al plek waar die mense veilig is. Hulle woon in seilstrukture (jy kan dit nie 'n tent noem nie)
met geen vaste vloere nie. Die klimaat is baie warm in die somer, maar binne in die strukture
is dit ondraaglik warm. (Tydens my vorige besoek het een van die ouderlinge wat gesien het
dat ons baie warm kry, gebid: "Please, Lord, this weather is not good for our guests!")
Gesinne ontvang 'n groot sak sorghum of rys vir 'n maand, saam met 'n sakkie houtskool. Dit
is hulle lewensmiddele vir die maand.
Die hoë reënval in Suid-Soedan maak dinge erger. In dorpe soos Malakal staan mense in die
kampe kniediep in die water. Hulle kan dus vir nagte nie slaap nie, want hulle kan nie lê nie.
By elkeen van die kampe wat tot 10 000 mense huisves, staan nog mense tou wat ver gevlug
het om die veiligheid van die kamp te bereik. Hulle wag om toegelaat te word en gaan die
druk op hulporganisasies en die VN net verder verhoog.
Siektes, swak higiëne, tekort aan medisyne en voedselvoorrade, en swak infrastruktuur is aan
die orde van die dag.
Van die lidmate herken my van die vorige besoek en is dankbaar om my te sien. Die besoek
bring bietjie hoop in 'n hopelose toestand. Dieselfde verhale van wreedheid en ontbering
word vertel. Al het hierdie mense niks nie, word ek elke keer vriendelik ontvang en word daar
water en koeldrank (wat gou iewers geleen of gekoop is) aangebied. Elke keer deel ek dit met
die kindertjies wat om my staan en hulle vergaap aan die gas uit Suid-Afrika. Troos uit die
Woord word telkens bedien en dankbaar aangehoor. Groot dank aan ons broers en suster in
die Here in Suid-Afrika, is die boodskap wat ek telkens kry om oor te dra.
Een gesin het 'n pasgebore babatjie. Sy lê op 'n plankbedjie met 'n vlieënet oor haar. Ek dink
aan my eie kleindogter wat twee dae voor my vertrek gebore is en wat in omstandighede
groot kan word wat wêrelde hiervan verwyder is.

Opvallend is die kerkraad en die lidmate se vaste geloof en vertroue op ons hemelse Vader en
hulle dankbaarheid vir die gawes en die besoek.
Geen konflik in die kerk nie:
Een van die goeie nuusstories in die konflik in Suid-Soedan is die feit dat daar geen etniese
spanning in die Sudanese Reformed Churches is nie. In die SRC is daar 22 verskillende
stamme, wat Nuers en Dinkas insluit. In die kerk is daar geen etniese spanning nie. Die
kerkraad van Juba bestaan byvoorbeeld uit Dinkas en Nuers. Die eenheid in Christus gaan die
etniese spanning te bowe. Kolossense 3:11 word in die praktyk werklikheid: "Hier is dit nie
van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf
of vry nie. Hier is Christus alles en in almal." Weereens 'n bewys dat die Evangelie en die
Evangelie alleen blywende vrede kan bring.
Trauma-kursus:
Na die week in Juba, woon ek saam met die leierskap van die SRC 'n weeklange traumaberadingskursus in Nairobi by. Die manne wil toegerus word om traumaberading in die kampe
te kan doen, maar eers moet hulle hulle eie trauma verwerk. Kerkleiers van ander
kerkverbande in Suid-Soedan en Kenia woon ook die kursus by. Goeie bande word gesmee en
almal is baie dankbaar vir my teenwoordigheid. Hulle sien iets van die meelewing tussen
kerkverbande oor landsgrense heen. Die kursus is aangebied deur die Christian Reformed
Church of North America se World Mission.
Na twee dae se traumaberading kan die manne weer lag. Hulle sien weer kans vir die werk
van die Here in hulle moeilike omstandighede! My werk is afgehandel.
Ongeluk:
Op die laaste dag kom 'n huurmotorbestuurder my oplaai lughawe toe. Op pad na die
lughawe in Nairobi steek 'n voertuig, wat van vooraf kom, 'n vragmotor verby en bots
trompop teen ons. Genadiglik is niemand beseer nie. Ek besef weer ons broosheid as mense
en ons afhanklikheid van die Here. 'n Ander taxi kom my haal en ek is nog betyds vir my vlug.
Gebed:
Vooraf het baie mense gesê dat hulle sal bid dat my missie suksesvol sal wees en dat die Here
my sal bewaar. Om veilig terug te keer uit 'n oorloggeteisterde land en om nog 'n trompop
botsing te oorleef is die verhoring van baie gebede.
Slot:
Baie dankie aan almal wat geldelik 'n bydrae gelewer het. Baie dankie aan die Deputate vir
Diakonale Sake en die Deputate vir Ekumeniese Sake vir hulle ondersteuning en voorbidding
en hulle betrokkenheid by die projek. Hierdie hulpverlening aan medegelowiges in uiterste
nood is sekerlik een van die groot dinge wat die Here deur die GKSA in sy koninkryk gedoen
het. Ek kan nie help om dankbaar-trots te wees om hierby betrokke te kon wees nie.
Ons moet aanhou bid vir ons broers en susters in die Here, wêreldwyd, maar veral ook in
Suid-Soedan.

