26 Januarie 2020

Nuwe lidmate

NG Gemeente Stellastraat

Baie welkom aan die volgende nuwe lidmate by Stellastraat –
Sonja, Marné en Hanro Enslin van Freesia straat 121, Lynnwoodrif.
Louis Taljard en Ronelle, Martie en Kobus Markgraaff.
Odette Botma van Monte Carlo 15, Centurion Gholf Estate.
Jacobus en Charlotte Verster van Argo Oord 236 , Waterkloofrif.
Benand, Magrietha en Adrian Els van Platinum straat 743, Elardus park.
Chris en Chantel Troskie van Indus straat 262, Waterkloofrif.
Eppo, Desiree, Casper, Renier en Bernard Kruger van Elephant straat 19, Monumentpark.
Dou Kleefstra van Wenning straat 38, Groenkloof.
Indien jy ‘n lidmaat wil word, kan jy na die erediens die predikant by die Nagmaaltafel ontmoet en jou
inligting in die Nuwe Lidmate boek invul. Jy kan ook die kerkkantoor skakel 012 460 8570.

Ons dink aan

Lizette Lombaard van 3de straat, Menlo Park wat
aansterk in Eugene Marais hospitaal.
Adri Lombaard van Spiral Walk, Menlo Park wat aansterk
in die hospitaal na ‘n hartprosedure.

Verjaarsdae 26 Januarie - 1 Februarie
Ons wens graag die volgende lidmate
geluk met hul verjaarsdae!

26 Januarie

Denina Bernard
Adél de Beer
Marése de Bruyn
Antoinette de Klerk
Henk du Plessis
Johan Heunis
Magdaleen Lamey
Karl-Werner Lüderitz
Marco Minie
Marése Snyman
Gian van der Linde
Ian van der Vyver
Attie van Niekerk
Werner Venter

27 Januarie

Fred Bezuidenhout
John Hall
Hennie Koortzen
Loekie Louw
Juan Nel
Danielle Sevenster
Estelle Smit
Sebastian Viljoen
Zanelle Visser

28 Januarie

Lara Denton
Theana Deysel
Leo Köster
Renate Meyer
Amalitha Nel
Damian Schlebusch
Sarie Swanepoel
Marius van Aardt
Magda van der Merwe
Marina van Heerden
Leah Venter

29 Januarie

Cara Breytenbach
Liebe Coetzee
Luken Coetzee

Minette Craffert
Lizette Lombaard
Elaina Lotter
Mari Lourens
Marlette Roux
Nina van Jaarsveld
Magdel van Jaarsveld

30 Januarie

Eugene Britz
Fanie Burger
Liza Coetzer
Jan Combrink
Attie Graaff
Neville Leach
Dalene Rohde
Dete Schutte
Minétte Teessen
Erik Terblanche
Philip van den Heever
Kristle van der Linde
Gustaf van der Merwe
Elmaye van der Westhuizen

31 Januarie

Cobus de Wet
Wynand du Preez
Juanlu Graaff
Daniël Laas
Danielle Markram
Bertie Oberholster
Philip Oosthuizen
Andreas Potgieter
Anne-Marie van der Merwe

1 Februarie

Lea Beukes
Louisa Blignaut
Estelle Coetsee
Danaé Delport
Ronell Mentz
Jon Seeliger
Elmien van Deventer

AANKONDIGINGE

Erediensversorgers - 2 Februarie
08:30 - Nagmaal

10:00 - Nagmaal 18:00 - Nagmaal

Neil Sapsford
Willie Louw
(Koördineerder)
(Koördineerder)
André Botha
Alex Bosman
Cathy Pretorius
Altus Lambrecht
Cecile Ziervogel
Anton Lourens
Christo du Preez
Lourie Yssel
Elma se Bruin
Nico
Erasmus
Estelle Taljaard
Kotie Perold
Graad 6
Magadaleen du Plooy
Zettie Campher
Neels Campher
Hein Hamann

Danie Hoffman
(Koördineerder)
Zak Lombaard
Jong
volwassenes

Deurdiens - 2 Februarie
08:30

10:00

18:00

Ludwig & Ronel
Greyvenstein

Theresa de Bruin
Graad 6

Willem Wannenburg
Jong volwassenes

Teespan - 2 Februarie & 9 Februarie
2 Februarie
08:30

10:00

Elrie Potgieter
Magda van Graan
Teo Louw
Karien Louw

Greta & Leon van Wyk
Mari & Anton Lourens
Mia & Altus Lambrechts
Liezel & Jan Marais
Jomari & Enrico Sciocatti

9 Februarie
08:30

10:00

Hanna & Anton Pienaar
Cathy Pretorius
Nelia & Anton Prinsloo
Suzette Bester

Elsabé & Leroy Olivier
Elize Pistorius
Sylvia Bosch
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Stellastraat se dominees praat oor hulle Bybels Soekligaande
In Stellastraat se Soekligreeks in die eerste kwartaal van 2020 gaan ons luister na
watter rol die Bybel in mense se lewens speel. Hulle gaan veral drie prominente vrae
beantwoord: Eerstens, waarom lees jy die Bybel, tweedens hoe lees jy die Bybel en
derdens, waarmee sukkel jy as jy die Bybel lees?
Die reeks skop af met die vier gemeentedominees wat elkeen ‘n beurt gaan kry. Ons
begin op Sondag 2 Februarie 19:00 in die bo-saal, in die volgorde van Tienie, Fay,
Anton en James. Daarna gaan Erika Barnard, ‘n finale jaar teologie student, op twee
agtereenvolgende Sondae praat oor geweld in die Ou Testament. Erika is ‘n finale
jaar teologie student wat verlede jaar ‘n uitstekende skripsie oor die onderwerp van
geweld geskryf het. Een van die vrae wat onder andere aan die orde kom is: “Maak
God mense dood?”

Bybellees - Wat maak die boek Jakobus
in die Bybel?

Wil jy by ‘n weeklikse bybelstudie in Stellastraat inskakel? Dan moet jy Woensdaeoggende oop hou. Want dan is ons met niks anders besig as om die Bybel te bestudeer
en daaroor te praat nie. Ons gaan vanjaar heerlik lees aan interessante boeke in die
Bybel. Ons gaan telkens probeer om bietjie agter die kap van die skrywer se bedoeling
te kom, asook hoe die eerste lesers die boeke of briewe sou verstaan het – en dan vir
mekaar sê wat dink ons is die gewig van die betrokke gedeelte in ons lewe vandag.
Eerskomende Woensdag skop ons die reeks af met die boek of brief van Jakobus. Dit is
‘n kort boekie, maar gelaai met skerp opmerkings. En hoewel die boek kort na Jesus se
dood geskryf is, is daar geen verwysing na die kruisiging nie. Kom lees en dink gerus
saam Woensdag 29 Januarie 09:00 in die konsistorie.

Volgende week se Nagmaal het ‘n paar skuiwe

Datums om
dop te hou!
26 Januarie 2020
Bevestiging van
Jeuggroepleiers
Gr 1- en Gr 8 - diens
Ouers@jeuggroepe
29 Januarie 2020
09:00 Bybellees
2 Februarie 2020
Nagmaal
Gemeente-ete
5 Februarie 2020
09:00 Bybellees
6 Februarie 2020
Snr lidmaat- byeenkoms
12 Februarie 2020

Aanstaande Sondag word Nagmaal in al die eredienste in Stellastraat gevier. Die
09:00 Bybellees
nagmaalgeleentheid vir die 18:00 erediens gaan nie in die kerk plaasvind nie, maar
in die buitelug. Dit beteken dat die Adoramusdiens volgende Sondagaand nie in
19 Februarie 2020
die kapel gaan plaasvind nie, maar in die konsistorie. Tydens die aanddiens vier ons
09:00 Bybellees
nagmaal saam om tafels. Daar sal op elke tafel ‘n heerlike varsgebakte brood wees.
Bring asseblief jou eie piekniekmandjie met dít wat jy graag op ‘n broodjie eet (kaas, Boek- en fliekbespreking
konfyt, biltong ens) en drinkgoed. Na afloop van die nagmaal eet en kuier ons verder
26 Februarie 2020
saam om die tafels. Vir meer inligting kontak vir Fay.

Eredienstye
08:30
10:00
15:00
18:00
18:00

Erediens
Erediens
Faith Community
Erediens
Adoramus

26 Januarie 2020

2 Februarie 2020

Fay van Eeden
Tienie Bosman
Peter Maruping
James Kirkpatrick
Willem Nicol

Tienie Bosman
Anton Pienaar
Peter Maruping
Fay van Eeden
Willem Nicol

Aswoensdag
09:00 Bybellees
19:00 Aswoensdagdiens
27 Februarie 2020
19:00 Jong volwassenes
kuieraand

WAT GEBEUR WAAR?

Jeugroepe - alles wat jy moet weet!
Oorstaptyd vir Gr 1’s en Gr 8’s
Oorstaptyd laat ons onseker voel omdat ons moet losmaak van dit wat bekend is en vasmaak aan
dit wat onbekend is. Gr 1 en Gr 8 is so ‘n ervaring. In Stellastraat wil ons jongmense help om hierdie
drumpelervaring as roetemerkers op hulle reis saam met God te onthou. Daarom wil ons hê dat
hulle ouers namens die gemeente aan die jongmense ‘n geskenk oorhandig. Die Gr 1’s ontvang hulle
geskenke (reistassies) tydens die 10:00 diens en die Gr 8’s (voetspore) tydens die aanddiens (18:00).
Hierdie gebruik van roetemerkers het nou al ‘n mooi instelling in Stellastraat geword.
Groepleiers staan op
Sonder die jeuggroepleiers sou die jeuggroepsisteem (kategese/Sondagskool) in Stellastraat nie kon
funksioneer nie. Daarom is ons ontsettend dankbaar vir die 35 groepleiers wat hierdie jaar by die
jeuggroepe betrokke is. Om vir hierdie groot taak erkenning te gee, word die groepleiers bevestig. Die
junior groepleiers word tydens die 10:00 diens bevestig en die senior groepleiers en die groepleiers vir
die Verbintenisgroep word tydens die 18:00 diens bevestig.
Inligtingsessie vir ouers
Ons versoek die ouers van jongmense wat in die jeuggroepe is, om asseblief Sondag na die erediens vir
‘n kort inligtingsessie in die kerk agter te bly. Sake soos watter temas word in die jeuggroepe bespreek,
hoe lank is die jeuggroepe, wat is huisgeloof ens word met mekaar gedeel. Ouers van kinders in die
laerskool bly net na die 10:00 diens agter en ouers van jongmense in die hoërskool bly net na die
aanddiens (18:00) agter.
Gr 1-3 sit op hulle duime
Ek kon onthou as daar nie sitplek aan tafel was en ek vir my pa gevra het waar ek moet sit, het hy speels
geantwoord “Sit sommer op jou duim”. Ek het altyd gewonder hoe sit ‘n mens op jou duim. Ons is baie
bly dat daar so baie Gr 1-3 hierdie jaar by die jeuggroepe inskakel. Ons wil baie graag dat elke kind op
‘n klein stoel by ‘n klein tafel sit. Ons benodig nog so 15 stoele en 4 tafeltjies ekstra. Dit gebeur mos
dikwels dat hierdie stoeltjies en tafels oorbodig raak by die huis omdat die kinders groot word en nie
meer op hulle wil sit nie. Ons sal dit baie waardeer indien jy dit vir die gemeente wil skenk. Kontak
asseblief vir Mari Lourens (082-572-7488 – koordineerder van Gr 1-3) as jy kan help.

Seniors spring weg met
toeka, tert en tee!

Kom praat saam oor Poppie
Nongena, 19 Februarie.

Al die senior lidmate én wie voel om saam te
wees, onthou ons eerste saamwees van 2020 is
op Donderdag 6 Februarie 10:00 in die binnehof.

Ons fliekbespreking van Woensdag 19 Februarie is die
veelbesproke filmweergawe van Elsa Joubert se boek Die
swerfjare van Poppie Nongena. Die film begin draai op
31 Januarie, wat ons almal genoeg tyd gee om daarna te
gaan kyk. En dalk die boek weer te lees. Anton gaan die
bespreking lei tydens ‘n lekker bottel- en bordaand wat
oudergewoonte 19:00 begin.

Izak en Marita gaan ons op ‘n musikale reis van
toeka tot nou neem, en ons gaan baie lekker koek,
tert en tee uit die Minnaar-huis geniet!

Baie welkom
Alexander Jakobus Graaff

Baie welkom
Rémy en Zeréa Myburgh

Die datums vir die volgende twee Digby U stil oggende is Vrydag 14 Februarie en Saterdag 15 Februarie vanaf 9:15-12:15 by die kerk.
Die bywoning is gratis of ‘n donasie in die dankofferkis in die kapel. Laat weet asseblief indien jy plek wil bespreek deur ‘n epos te stuur na
marita.roos@netactive.co.za en dui ook jou gekose datum aan. Jy kan haar ook kontak by 082 878 0144.

SOOS EK DIT SIEN

Verandering maak my tegelyk bang en opgewonde
Adoramus
in die Kapel

Sondagaand om 17:50 vir 18:00 lei
Willem die diens uit Psalm 27;
Johannes 1:38-39; 3:19; 14:2; 15:4.
Die tema is: Waar vind my hart sy huis, sy
diep vreugde?

Biblioteek
Nuwe verhale deur Tessa Afshar in die
Ja-afdeling:
Bread of Angels: Die storie van Lydia,
die purper-verkoper.
Thief of Corinth: Hierdie verhaal speel
af in Korinte in die eerste eeu en die
verandering en hoop wat ‘n Joodse
Rabbi genaamd Paulus se
boodskap bring.

GJG-Omgeegroep
Die GJG-Omgeegroep kom op
Woensdag 29 Januarie 2020 om
09:30 in die biblioteek bymekaar.
Nuwe lede, oud en jonk is welkom!
Skakel gerus vir Joyce 072 804 6561

Gemeente-ete

Ons kuier volgende Sondag ná die
Nagmaal lekker saam in die Lushof.
Bring jou piekniekmandjie met vleis
en drinkgoed en ook ‘n lekker slaai of
poeding om te deel. Daar sal ‘n vuur
gereed wees vir dié wat lus is vir braai
en Anette maak pap en sous.
Dis ‘n geleentheid om nuwe vriende
te maak en met die oues te kuier en jy gaan by geen restaurant
so lekker eet nie!

Plus 1 - borde kos

Dalk gebeur dit by julle ook so. Na
Sondag se lekker maaltyd sien jy daar
is nog ‘n hele maaltyd vir iemand op
die tafel. Dit is julle gesin plus nog een.
Projek Plus 1 vra dat jy daardie bord
kos na die kerk sal bring sodat ons vir
persone wat met honger aanklop by die
kerk kan gee. Jy kan gerus by die kerk in
die binnehof ‘n melamienbord neem as
jy daarmee wil help.

- Anton Pienaar
Dit is nie moontlik om die tyd waarin jy leef behoorlik te
begryp nie. Jy is te naby aan dinge wat verander, om regtig
die veranderinge raak te sien. Dit is eers wanneer jy stilsit
en terugdink dat jy besef, genugtig, die lewe het anders
geword!
My eerste gewaarwording van ’n telefoon was ’n swart
instrument in die middel van die huis waarvan jy die slinger
moes draai om vir iemand te vra om jou te help om met iemand anders vêr
in verbinding te kom. Vandag loop ieder en elk orals op aarde met uiters
gesofistikeerde verbindingsinstrumente teen hulle ore. Met dié instrumente
kan ons skryf, nuus oor die hele wêreld bekom en ons geldsake bestuur.
Dit was ’n groot opgewondenheid toe ons dorp ’n inry-teater kry. Ek was nog
in die laerskool. Een maal per maand het ons ’n tranetrekker op die groot wit
skerms gaan kyk en het jy net gehoop dat die luidsprekertjie wat aan jou kar
se ruit hang, nie te veel krap nie. Vandag is baie huise toegerus met meer as
een groot hoë definisie TV-skerm, uitstekende dolby klanksisteme en is ons
neus-optrekkerig oor TV-programme, Showmax, Netflix - en onbeperk is op
die tafel.
Wanneer ons die geskiedenisboeke oopmaak, sien ons duidelik hoe en
wanneer groot veranderinge in die mensdom plaas gevind het. Die een groot
wêreldkultuur het bes gegee vir ’n volgende dominante een. Perse, Grieke,
Romeine, Ottomane, nasiestate, demokrasië, om maar net ’n paar te noem.
Verandering is in die dag van môre vasgelê – hy gaan kom. En verandering is
elke dag aan die gebeur. Vir my voel dit of die verhitting van die aarde, (wat
ons almal aanvoel!), die grootste verandering in lewe op aarde gaan hê. En ’n
mens wonder oor watter veranderinge daar nog gaan wees? Watter invloed
gaan die veranderende weerpatrone hê op die voortbestaan van lewe soos
ons dit ken?
Toekomskundiges voorspel en bespiegel. Ek wonder of mnr. Musk se plan om
’n miljoen mense op die planeet Mars te vestig kan realiseer? Ek wonder nie
oor die vermoë van wetenskaplikes om met ontwerp-prosedures supermense
te skep nie. Ek wonder net wanneer dit aanvaarbaar gaan word? Want ook
etiek skuif. Om aan God die reg te gee om oor lewe te besluit, is vir die meeste
moderne mense nie meer die maatstaf nie.
En ek wonder ook oor die kerk. As ek terugdink besef ek die kerk het ’n
bepalende rol in my lewe gespeel. Maar ek sien hoe die kerk kwyn. Ek sien
hoe die vibrante NG Kerk van my kinderjare – wat ouetehuise, kinderhuise en
ander inrigtings teen ’n tempo opgerig het – met pretensieuse waardigheid
besig is om sy vêr-arming te bestuur.
Ons leef in ’n wêreld waarin die meeste jongmense glad nie verbind voel tot
die verlede van hulle ouers of die tradisies waaruit hulle kom nie. Veral nie
die kerk nie. Moderne mense in Suid-Afrika se eie veiligheid en gerief is hulle
hoogste en dikwels enigste prioriteit. Hulle het weinig of geen belang by
wat die kerk se etiese plan is, of wat sy vergaderings besluit nie. Geluidloos
verander die manier waarop ons lewe. Elke dag. Wanneer ek daaroor dink,
word ek soms bietjie bang. Hoe gaan die wêreld van my kleinkinders en hulle
kinders lyk? Ander kere voel ek bietjie opgewonde. Verandering impliseer
dikwels verbetering. Dalk is daar anderkant die horison hemele aan die kom!

