
  

Sentraal-nuus Maart 2015 

Redaksioneel 
 
Die somerreses is `n belangrike tyd van die jaar, veral ook omdat dit saamval 

met die viering van Kersfees en die koms van ons Here, Jesus Christus om 

tussen ons, gewone sondige mense te kom woon.  Dis `n wonderlike  

geleentheid vir gesinne om saam te ontspan, by die see, of waar ook al.  Veral 

ook vir die koshuiskinders in ons gemeente, om weer huistoe te gaan.  Met pa 

en ma te kuier.  Aan ma se lekker kos te smul.  Vir die paar van ons wat agter 

bly, is dit `n rustige tyd, amper te stil.  Mens kan selfs weer waag om in die 

middedorp oor die straat te stap en jy kry selfs parkeerplek vir jou motor.  

Maar glo my, ons mis julle en wat `n heerlikheid was dit nie om op die 25ste 

Januarie die kerk weer so vol te sien nie.  Ek is seker ds Dolf het ook sommer 

weer lekkerder gepreek, hoewel hy ons nooit afgeskeep het in die stiller tyd 

nie. 
 

Veral was dit goed om weer die jongmense te sien en hulle leiers te  

ontmoet.  Van die jongmense en in besonder die hoërskoolleerders te praat.  

Ek het al verneem dat hulle soms uitgesluit voel.  Dat daar twee groepe is, die 

jongmense en die seniors.  Ek kan maar te goed onthou, dat ons destyds, in `n 

heel ander gemeente, ook maar so gevoel het.  Kan ons as seniorgroep nie 

meer moeite doen om met hulle kennis te maak nie, om hulle welkom te laat 

voel nie?  Ek merk op dat by die tee- of sapdrink na die diens op  

Sondae-oggende, nie juis senior lidmate is wat met die jongmense kuier nie.  

Ons sal daar beslis iets aan moet doen.  Aan die seniors, sluit by `n groepie 

jonges aan en kuier saam.  Dieselfde geld vir die jongklomp.  “Neem vir jou `n 

oupa of ouma aan, of `n oom of tannie.”  Ekself was deur al my skool- en 

studiejare `n “koshuisbrak” en weet hoe eensaam mens kan voel, veral 

gedurende die eerste paar dae van `n nuwe kwartaal. 
 

Nou dat ons gemeente weer volstoom aan die gang is, kan ons soveel meer 

doen as in die afgelope tyd.  Die kerkraadslede het as groepleiers ook hulle 

beplannig vir die jaar gedoen.  Daaroor iets meer verder aan in hierdie  

nuusbrief.  Daar is ook meer bydraes van individuele lidmate en so word ons 
almeer `n familie in Christus.  Dan ook iets oor die jeugwerkers wat al in die 

gemeente diens gedoen het sedert 1985.   

Seën en sterkte vir die jaar!  Laat ons die goeie saad saai!   
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Dit is Vrydagoggend en my preek is nog nie klaar nie! 

Skielik herinner ek myself net weer daaraan dat 

V.D.M. (verbi Dei minister) nie staan vir Voor  

Donderdag Middag nie, maar wel vir bedienaar van 

die Woord van God.  Hoe het ek hier beland? 

 

Vir ŉ week lank stap jy met Sondag se  

teksgedeelte in jou gedagtes en hart rond. Wat wil 

die Here met hierdie gedeelte vir die gemeente kom 

sê?  Meer nog, wat wil die Here met hierdie gedeelte vir my kom sê?  Want ŉ prediker 

kan nie die teks preek as dit nie eerste self deur jou eie binneste beweeg het en 

verteer is nie.  Eers dan kan ŉ “preek” gebore word en dit neem tyd. 

 

Maar hierdie was ŉ anderse week.  Ons maande in die gemeente het amper al ŉ jaar 

geword.  Ons is nie meer besig om vir die mense van Stellenbosch-Sentraal lief te raak 

nie, ons het julle klaar liefgekry.  Die hartseer wat ek self beleef het toe die stem oor 

die foon vir my sê dat Chris Stander oorlede is, bevestig dit.  Ek berei nog voor aan ŉ  

dooppreek vir Sondag en moet gaan bid vir iemand wat siek is.  Ek besef nou;  

geboorte, hoop en dood.  Die volle siklus van die lewe speel skynbaar af binne net een 

week.  Ek deel uitbundige vreugde met ŉ familie terwyl ek saam met ander verslae 

staan sonder antwoorde of woorde.  Skielik verstaan ek dat die psalmskrywer die 

volle siklus van die lewe raakgesien het. Want by ŉ begrafnis het ons nodig om die 

woorde te hoor “selfs al gaan ek deur donker diepstes, sal ek nie bang wees nie, want 

U is by my.  In u hande is ek veilig”.  En langs die doopbak juig ŉ familie se harte, “U 

ontvang my soos ŉ eregas, ek word oorlaai met hartlikheid”. 

 

Wat moet ek Sondag sê vir die gemeente?  “So spreek die Here” is ŉ gewigtige  

verantwoordelikheid.  Watter mens kan waag om hierdie sinsnede te voltooi? 

 

En toe besef ek dit!  Dis nie die prediker wat daardie antwoord moet gee nie.  Dis die 

lewe van die gemeente, waarvan die predikant deel is, wat hierdie antwoord moet 

leef gedurende die week.  Die Here praat wanneer ŉ familie getroos word deur ŉ  

gemeente. Wanneer ons saam huil oor slegte nuus in ŉ wyk of bybelstudiegroep.  Die 

Here praat met jou deur die sms van ŉ vriend, deur die glimlag van ŉ vreemdeling 

wanneer jy mismoedig voel en deur die geboorte van ŉ drieling! 

 

Dis toe nie net dominees in toga’s wat bedienaars van die Woord van God is nie.  

Almal in die familie van Christus het die roeping om V.D.M. te wees.  Mag ons  

gemeente  

gehoorsaam wees aan ons roeping om gedurende die week, God se Woord aan ander 

te bedien, met sigbare dade van liefde. 

 
(Ds Dolf du Plooÿ) 

Uit die har
t… 
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Die eerste keer in Stellenbosch Sentraal se geskiedenis 

 
Vanoggend (22 Februarie 2015) het 
`n baie besondere gebeurtenis in ons 
gemeente plaasgevind.  Ds Dolf het 
die buitengewone voorreg belewe om 
die doop aan `n drieling, Christopher 
Eric en sy twee sussies Lara Maria 

en Emma Sophia te bedien.   
Hulle is die kindertjies van Erica en 

Van Zyl Botha.   
 

     Dit is `n geleentheid wat die  
gemeente en veral die kinders wat 
ook op die vloer om die doopvont `n   
sitplekkie ingeneem het, beslis nie gou sal vergeet nie. 

 

 

Daar is in die vorige nuusbrief gevra dat voorstelle vir die 

naam van die nuwe nuusbrief gemaak word.   

Daar het net een voorstel ingekom, nl dat die oorspronklike 

naam wat reeds van die ontstaan van die gemeente ingebruik 

was, weer gebruik moet word.   
Dus sal dit voortaan weer as  

Sentraalnuus  
bekend staan. 
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Kersmark 2014 was `n groot sukses.  Die Here het ons gemeente waarlik grootliks  

geseën.  Die organiserende komitee het bepaald hard gewerk en groot sukses  

behaal en verdien `n spesiale woord van dank vir hulle insette. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agter: Doempie Swartz (Bemarking);  Lorain Smit (Décor en Keuring); Ankia du Plooÿ;    

  Truida Murray (Kostent); Wendy Theron (Administrasie);  Johann Murray    

  (Terrein);  Greta van der Merwe (Diensbeurte) 

Voor:   Dolf du Plooÿ (Onder-voorsitter);  Kosie Smit (Voorsitter);  Elsabé Burger (Sekuriteit) 

Inlas:  Elzanne van der Westhuizen (Betaalpunte en Rekenaars);  Joubert Swanepoel   

  (Parkering);  Hasie Haasbroek (Kersmark ko-ordineerder) 

 

Kenmerkend van die mark was die uitleg van  

die lokale om die maksimum getal stalletjies in  

te pas.  Die groot verskeidenheid van items wat  

te koop was, was eenvoudig verstommend.   

Enigiets wat jou hart begeer, plus nog `n bietjie. 

Hoewel daar op besige tye ietwat van `n gedrang tussen die tafels was, kon die 

kliënte redelik vinnig deurbeweeg na die doeltreffende betaalpunte. 
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En dit alles was keurig uitgestal, met genoeg ruimte tussen die  

tafels sodat die geskenksoekers maklik kon beweeg. 

Ds Dolf en Ankia in `n ontspanne luim 

tussen hulle skofte. 

Hentie Geldenhuys wys sy slag 

Ds Do
lf doe

n sy d
eel as

 pakk
er. 
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Die afgelope Kersmark was vir die groepe persone wat die reelings 
getref het asook almal wat gehelp het om die reelings om te sit in die 
praktyk ,‘n tyd van BAIE harde werk, maar ook wonderlike seën. 
Nieteenstaande lang ure, moeë voete en groot druk by tye was die 

gesindhede en gemoedere deurlopend positief  en was dit in  
ds Christo se woorde: lekker,lekker,lekker! 

 
Somige stalletjies was uit gekontrakteer, byvoorbeeld die pannekoek  
en koffie.  ‘n Groep van die gemeentedames het die poeding-afdeling 
tuis hanteer en die klaar bakkies nagereg is  op aanvraag ingebring.  
Van die hoofetes se disse is ook deur gemeentedames voorberei.   
Daar sal vanjaar na die moontlikheid gekyk word om meer van die  
kos-items op daardie basis te hanteer.  Dit help ontsettend baie om  

die drukte van die kombuis af te haal. 
 

‘n Bietjie interessante statistiek: ‘n Bietjie interessante statistiek: ‘n Bietjie interessante statistiek: ‘n Bietjie interessante statistiek:         
 

458 aandetes 
310 trammezini’s 
646 vetkoeke 
1304 pasteie 
550 poedinngs 
338 kerrie en rys 
403 kleinslaaie 
270 quiches 

 
‘n GROOT dankie aan almal wat gehelp het met voorbereiding,  

diensbeurte gedoen het, tuis produkte voorberei en hard gewerk het. 
Die twee meisies, Mariska en Anriëtte Smit het hulle ongelooflik knap  
en met entoesiasme van hulle taak gekwyt by die verkooppunt  

en Francis Thomas, en Lorainne Apollis was  
absolute sterre in die kombuis. 

 
Hierdie bekwame dames het weer eens groot sukses behaal  
met hulle hantering van die kostent. Hier is die “Kepsiebrigade”,  
die moeg gebêre en met hulle mooiste glimlagte, wat in die  

kostent gesorg het vir die innerlike. 

(Inligting verskaf deur Truida Murray) 
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Agter vlnr:  Truida Murray, Ria van Zyl, Philene du Plessis en Mariska Smit.   

Voor:   Anriette Smit en Lique Steenkamp. 

Inlas:   Leonora Watts 

Die “poedingtannies”, net voor die aanvang van die oggendskof.   

Hulle is  van l na r: Sassa Malan, Erna Basson, Rina Stears,  
Susan Basson, Rolene Louw en Mientie Heydenrych 

Daar was selfs `n spesiale groep “poedingtannies” aangestel om te sorg dat daar 

elke dag darem `n ou soetigheidjie na die ete beskikbaar was.  
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Agter:  Ankia du Plooÿ, René Markgraaf, Lorain Smit Wendy Theron  
  en voor Elzanne van der Westhuizen 
 

 
Vriendelik en aantreklik, maar . . . . . .wees gewaarsku!   

“Die girls” was verantwoordelik vir al die administrasie en  
het ook die uitstallers hanteer.   

 
Daarby ook nog die betaalpunte en rekenaars,  
diensbeurte, finansies en algemene take.  

 
`n Groot lekkerte van `n gebeurtenis soos die kersmark, is die  
saamwerk van lidmate en die geleentheid om mekaar ook sommer  

beter te leer ken.    
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Maar, . . .  na 10 dae van Kersmark hou is dit duidelik dat die mark sy tol  

dubbel en dwars ge-eis het.  

 

Volgens Pieter van der Poel was die verkope bykans dubbeld teenoor dié van 

2013 en die bruto-inkomste het bykans R3m gehaal en die oorskot was sowat 

R300 000.  

 

Kosie Smit voorsitter van die Kerkraad en Kersmarkkomitee het rapporteer 

dat die kerkraad besluit het dat R70 000 (van die totale wins van R300 000 

wat met die Kersmark verkry is) aangewend mag word vir sake wat buite die 

gemeente se normale begroting val. Die res moet aangewend word vir sake 

soos barmhartigheid en uitreike waardeur hulp in ons omgewing aangebied 

word.  Dit moet ook nie net die oorhandiging van geld behels nie, maar ons eie 

lidmate moet sover moontlik betrokke wees by die hulp wat verleen word. 

 
Voorstelle in dié verband kan aan die kerkraad voorgelê word.  Die  

Dagbestuur is gemagtig om dit goed te keur. 

 

Baie, baie dankie aan almal wat as komiteelede en as samewerkende lidmate 

by die Kersmark betrokke was.  `n Spesiale dankie aan ds Dolf en Ankia vir 

die ywer en entoesiasme waarmee hulle aan hul eerste Kersmark in  

Stellenbosch Sentraalgemeente meegedoen het.  Wat `n heerlike samesno-

erende geleentheid was dit nie?  
(Bydraes deur Truida Murray en Kosie Smit.  Fotos: Elzanne van der Westhuisen,  

Nickie Landman, Lorain Smit, Pieter van der Poel  en Hennie Heydenrych) 

zzzz    
zzzz    
zzzz    
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     Inligting 

      verskaf 

         deur 
Kerkraadslede 

       Wysiging van artikel 1 van die Kerkorde 
       Die Algemene Sinode van die NG Kerk het 2011 besluit  

       dat die Belydenis van Belhar op ’n kerkordelike wyse deel 

       gemaak moet word van die belydenisgrondslag van die 

       kerk. Die idee was om dit op sodanige wyse te doen dat 

       die Belharbelydenis op niemand afgedwing word nie.  

       Die sinode wou dus ruimte skep vir diegene wat hierdie 

       belydenis aanvaar, sowel as diegene wat dit nie wil  

       onderskryf nie. 

 

       Om dit moontlik te maak, was dit nodig om Artikel 1 van 

  die kerkorde te wysig. Die voorgestelde wysiging behels dat die drie bestaande  

  belydenisskrifte in Artikel 1 by die naam genoem word, dat die Belydenis van  

  Belhar as belydenisskrif bygevoeg word, en dat uitdruklik bepaal word dat die  

  uitbreiding van die belydenisgrondslag sonder dwang geskied. Die gewysigde   

  Artikel 1 lui soos volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Voorgestelde Nuwe Artikel 1 

 
1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as 

die heilige en onfeilbare Woord van God. 
 
2.1  Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God 
 bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die 
 Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en 
 die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van 
 Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die  
 Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 
 
2.2  Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die 
 Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en 
 vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van 
 God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit 
 nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 
 
3.  Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd 
 geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder 
 dwang geskied. 
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Ons gemeente en Ring het ’n lang pad geloop met die inisiatief om die Belydenis 

van Belhar aanvaar te kry as deel van ons kerk se  belydenisgrondslag.  

 

Daarom was die kerkraad ook ten gunste van hierdie inisiatief om Artikel 1 te 

wysig, hoewel ons besef het dat dit slegs die begin van die pad is. Die kerkraad het 

op 18 November 2014 vergader om te stem oor die voorgestelde wysiging van  

Artikel 1 van die Kerkorde. In die lig van die gemeente se oorweldigende JA-stem 

tydens die stemming in die week van 11 – 16 November 2014 het die kerkraad die 

wysiging van Artikel 1 eenparig goedgekeur. Hierdie besluit is aan die Ring  

voorgelê. 

 

Hierdie stemproses moet in alle gemeentes van ons kerk plaasvind. Slegs indien 

die kerkrade in die hele NG Kerk en al die streeksinodes die voorgestelde  

verandering met meerderhede van twee derdes goedgekeur het, kan die  

Algemene Sinode by sy sitting in Oktober 2015 daaroor stem. As die Algemene  

Sinode die voorgestelde artikel dan ook bekragtig, sal dit van krag word. 
(Inligting versskaf deur Kosie Smit) 

Die taak van hierdie bediening, in kort saamgevat, is 

om aksies te inisieer en te reël wat help met die 
funksionering van die gemeente, sosiale geleenthede 
te reel en te identifiseer waar daar omstandighede 

of persone is wat op een of ander manier hulp mag 
nodig hê. 
 

Aktiwiteite wat onder hierdie bediening aandag kry 
is byvoorbeeld tee/sap skink op Sondae, tee en 

verversings vir begrafnisse, omsien na kombuis en 
spens, gemeente-etes, blomme, gemeentekamp, 
ensovoorts.   

Hierdie kwartaal word die volgende inisiatiewe geneem: 
• Die reël van vervoer na ‘n orreluitvoering van Zorada Temmingh tydens die  

Woordfees.   

• ‘n Uitstappie op 17 Maart om die botaniese tuine by Kirstenbosch te besoek. 
• Hulpverlening met die verkry van voedsel vir die kerk se noodkas. 
• Gemeente-ete wat beplan word vir 29 Maart. 

 
Daar word graag gekyk na  voorstelle of versoeke van gemeentelede.  
Gemeentelede, oud en jonk, word baie hartlik uitgenooi om by die komitee wat uit 

sewe lede bestaan aan te sluit of per geleentheid hulp aan te bied.  Hoe meer 
persone bereid is om hand by te sit, hoe ligter word elkeen se taak. Truida Murray 

(0218872023/ 0827883735) of Kerkkantoor 021-8833850. 
 

(Bydrae deur Truida Murray) 
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Finansiesbediening 
Pieter van der Poel berig dat die pastorie in  

Provinsielaan 35 aan die Moedergemeente  

verkoop is.  Die oordrag het reeds plaasgevind en  

die opbrengs is op belegging geplaas.  Die  

Finansiesbediening wil die fondse so bestuur dat  

dit `n volhoubare opbrengs vir die Gemeente lewer.   

Hierby `n finansiële verslag vir die periode Maart 2014 tot Januarie 2015: 

(Inligting verskaf deur Pieter van der Poel) 
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Bediening Eiendomme se missie is om op 

‘n pro-aktiewe manier binne die  

gemeente se finansiële vemoë te  

verseker dat die nodige doelmatige 

fasiliteite beskikbaar is, en instand gehou 

word, sodat die gemeente optimaal sy            

Godgegewe roeping kan vervul. Die  

lidmate betrokke by die bediening is Jo-

hann Murray (voorsitter), Ds Dolf du 

Plooÿ, Johan Adendorff, Ben Burger,  

Karel Gersbach, Susan Groeneveld 

(tuine), Wuim Mostert, Margie Potgieter 

(estetiese komitee), Peter Schilder, Chris Stander (argitektuur) en Riaan Wolhuter 

(elektriese installasies). Desmond en Gail Baard, oudlidmate van ons gemeente, het  

onderneem om die gedenkmuur en omliggende tuin, vir die gemeente instand te hou, 

en hulle doen dit op voortreflike wyse. Sleutel persone is natuurlik George en  

Wellington, wie rondspring om feitlik daagliks dinge binne die geboue en op die terrein 

aan die gang te hou. Gemeentelede is baie welkom om in te skakel by die bediening se 

aktiwiteite. 

 

Gedurende die afgelope jaar of wat  is stelselmatig begin werk aan ‘n lang lys aksies wat 

nodig was om ‘ons huis in orde te kry’. Dit het byvoorbeeld ingesluit die aanbou van 

twee verdere klaskamers vir Junior Akademie, die vervang van ‘n gedeelte van die  

kerkkompleks se dak, die verf van die gebou, en die restoureer van die pastorie om dit 

vir ons nuwe predikantspaar bewoonbaar te maak. Groter items op die uitstaande lys is 

die regkry van die tuinbesproeiing op beide terreine en die aanbring van voldoende 

skaduwee op die JA speelterrein.  Ons kan trots wees op ons kompleks, wat as ‘n  

simbool van saamwerk en seën ontvang van die Goeie Gewer, fier staan! 

 

Sedert die opstel van hierdie bydrae is Chris Stander baie skielik op 20 Februarie 

oorlede.  Chris het `n reuse bydrae gelewer tot die ontwikkeling van ons kerkgebou en 

die ontwikkeling van die Junior Akademie-gebou.  Dit was sy nalatenskap.  Ons innige 

meegevoel gaan met Elize en hulle kinders. 
(Inligting verskaf deur Johan Murray) 

OMGEEGREOPBEDIENING 
 

Elmien Lovell wil graag weet of jy wil inskakel by ‘n omgeegroep, of is 

jy reeds deel van ‘n omgeegroep by Stellenbosch-Sentraal? 

Die Omgeegroep Bediening wil graag met jou kontak maak.   

 Stuur asb ‘n e-pos aan kantoor@familiekerk.com of kontak die  

kerkkantoor by 021-8833850. 

 

(Ingestuur deur Elmien Lovell) 
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Jeugwerkers sedert 1985 
 

 
 
Dr Wilhelm Burger, tans predikant op Onrusrivier, was die eerste jeugwerker in ons  
nuutafgestigte gemeente.  So onthou hy sy dienstyd: 
 
My betrokkenheid by die jeug van Stellenosch-Sentraal was 'n leersame ervaring. Ek was verras 
deur die sterk leiers in die groep met wie ek kon saamwerk. Hulle kon die aksie feitlik alleen hanteer!  
Vandag is hulle leiers in die samelewing.  
  
Hulle was 'n hegte groep en het met entoesiasme meegeleef in ons byeenkomste en uitstappies. 
Ons het die sendinguitstallings in die Neelsie besoek en 'n projek gekies wat ons kon ondersteun. Ek  
onthou nog dat ons by Mission Aviation Fellowship betrokke geraak het. Dit was 'n organisiasie wat 
met ligte vliegtuie noodvoorraad en bybels in Lesotho versprei het. 
  
Die jeug van Stellenbosch het my inspireer om hoop te hê vir die kerk en vir die toekoms van ons 
jongmense. Ek sou wat wou gee om te weet waar elkeen vandag is en wat hulle vir die Koninkryk 
beteken. Ek kon in my later bediening van die beginsels toepas wat ek daar geleer het. Een beginsel 
is om nie namens jongmense te dink nie, maar aan hulle die geleentheid te gee om self leiding te 
neem. Dit is vandag nog waar. 
 
Na dr Wilhelm Burger was daar verskeie ander jeugwerks by die gemeente betrokke, onder andere:   

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Ds Johan Smit, predikant     Johan Bosman en sy eggenote 
  van die NG-Gemeente Piketberg 
  het by Dr. Burger oorgeneem 
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Nico Simpson  

oudleerder van  

Stellenbosch  

Laerskool 

Anton Roux  

Riana Auret 

JKJA1991   

Willem Venter  

Hans Combrink

   

Daniël de Wet 
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Danie du toit              Jacobé Roux 

Sedert 2003: drie jeugwerkers gelyktydig:  

Niëll Smit Hoëskooleerders),  

Lizette de Leeuw (JKJA) en 

Hendri Viljoen (werkende jeug) 

    

16    Prop Elzanne van der Westhuizen is sedertbegin 2014 in die gemeente 

    aangestel as jeugwerker.   So het sy haar eerste diensjaar ervaar:  "Vir 

    'n bietjie meer as `n jaar het ek nou al die voorreg om die jeug in  

    Stellenbosch-Sentraal se omgewing te kan bedien.  Ek is `n boorling  

    van die Kaap, ek het my hele skoolloopbaan in Brackenfell voltooi en  

    toe aan die Universiteit van Stellenbosch my 6 jaar teologiese studies 

    voltooi en  is in 2012 as proponent in die NGK gelegitimeer.  Ek het  

    nooit gedink ek sal weer op Stellenbosch beland nie, maar toe moes 

dit ook so wees!  Wat 'n ervaring om hierdie werk te kan doen met jongmense.  Dit is 'n 

wonder wanneer 'n mens ontdek dat jy soms veel meer van God leer by jongmense,  hulle 

passies en drome sowel as hulle vrae, as in dik teologiese boeke.  Ek hoop dat ek, en elkeen 

wat met die jeug werk op enige plek, hierdie wonder sal bly ervaar en dat ons sal bly poog 

om ruimte te skep vir die jeug om ook te kan ontdek dat God hulle al lankal gekies het, dat 

God hulle al lankal aanvaar het en dat God hulle al vir baie lank en vir 'n ewigheid wat kom 

sal lief hê!"  
(Inligting verskaf deur Elzanne van der Westhuisen, Wilhelm Burger en Richeard Stears) 

Ds Francois Lamprecht,  

predikant van NG-gemeente, 

Pellisier, Bloemfontein. 
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Op ‚n Donderdag 20 November het ons 80 oorvol skoenbokse en `n klomp van 
die jeug in die motors gelaai en die pad gevat na Kylemore.  By Kylemore 
aangekom, wag daar 80 glimlaggies op ons. Ons het vir elke kind `n boksie 

uitgedeel en die kinders het gestraal van opgewondenheid en dankbaarheid.  
Ons uitreikgroep sê baie dankie aan elkeen wat bygedra het tot hierdie projek. 

Elkeen wat `n ietsie in die bokse gesit of `n geldjie by gedra het.  Die kinders was 
baie dankbaar.  Weke daarna het ek steeds boodskappe van dankbaarheid 

ontvang.  Baie dankie aan die gemeente vir julle volgehoue ondersteuning deur 
2014 en ons is reeds besig met die 2015 se projekte. 

(Inligting verskaf deur Minjonne Lepen)   
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Junior Akademie 
Junior Akademie het `n soortgelyke projek aangepak.  Junior Akademie se 
ouers en kinders het verlede jaar hulle harte en beursies oopgemaak en 
aan 25 kindertjies van die Imbali Aftercare Centre in Kylemore 
kersboksies opgemaak met klere, skoene, skoolbenodigdhede en sommer 
ietsie lekkers.  Die boksies is toe op ‘n kerspartytjie uitgedeel aan die 
kinders. (Sien aangeheg die nuusbrief van Imbali waarin hulle ook foto’tjies 
gesit het).  Junior Akademie het hierdie jaar deel geraak van die Nappy 
Run, waar bewustheid oor gestremdhede in jonger kinders geskep word en 
bystand gelewer word oor hoe om sulke kinders te help in die hoofstroom 
opvoedingsisteme. 
 

 Ju
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Junior Akademie  
het tans 148  

ingeskrewe kinders 
vanaf die ouderdom  
4 maande tot 5 jaar.   
Daar is tans 22  
  personneellede   
waarvan 3 nuut  
begin het in   

   Januarie 2015.  

 

(Inligting verskaf deur Lorain Smit en René Markgraaff) 
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`n Geliefde gemeentelid verhuis 
 
Na 33 jaar in die gemeente het ‘n geliefde gemeentelid, Marie Mostert, 
onlangs na Andante, ‘n aftree- en versorgingsoord in Kuilsrivier verhuis.  
 
Marie was werklik ‘n betrokke lidmaat wat op vele maniere en altyd  
gewillig, ‘n bydrae gelewer het.  As kerkraadslid, as leierdiaken, by die 
Kerkmuis, en enige ander plek waar daar hulp nodig was.  
 
So berig Tannie Heleen du Bois oor haar: 
 
 
 
 
 

 

Bydraes deur lidmate 

As jy wil weet wie onverwags iets goeds gedoen het,  
kon jy maar weet, dit was Marie Mostert.  Marie was ‘n  

geliefde lid van ons Bybelstudiegroep.  Ons het haar geken  
as Marie Diensbaar.  Iemand wat nooit teruggedeins het van  
werk as sy iemand van diens kon wees nie.  En dit ten spyte  
van haar ouderdom.  Altyd rustig en kalm,  ‘n dierbare mens,   

‘n regte Moeder Theresa. Of dit nou wafels bak vir die Kerkmuis 
of betrokkenheid by Huis Horison of, as uitstekende kok,  
koskook vir ‘n gemeente-ete was,  sy was altyd bereid en  
beskikbaar. Ons mis  haar op ‘n Dinsdagoggend by die  

Bybelstudie!   
 Marie se telefoonnommer is 021-903 2434.   

Bel haar gerus, sy hoor graag van ons. 

(Bydrae deur Truida Murray en Heleen du Bois) 
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`n Baie spesiale Kersfees`n Baie spesiale Kersfees`n Baie spesiale Kersfees`n Baie spesiale Kersfees    
 
Vir die Stears-gesin was Kersfees 2013 `n geleentheid wat hulle 
nooit sal vergeet nie.  Laat Richeard self vertel: 
 
“Kersfees 2013 was vir ons, Stears/Reyneke-families baie  
spesiaal.  Cara, ons kleindogter, toe 10 jaar oud, het die 
‘feestafel’ gedek.  `n Spesiale stoel en eetgerei is vir die Groot 
Koning gedek . . . . en was duidelik gemerk:  Bespreek vir die 
Groot Koning. 

 
Sy het duidelik ’iets’ verstaan 
van Jesus se geboorte in die 
stal.  Daar was eenvoudig net 
nie vir Hom plek in die  
herberg nie (Lukas 2:7).   
 
Cara wou seker maak dat dit 
nie weer gebeur nie . . . . .   
 
Ons moet vir hom ruimte 
maak.   
 
Die Groot Koning, hoe onsig-
baar ook al, was by ons teen-
woordig, méér as enige Kers-
fees vantevore” 

(Ingestuur deur Richeard en Rina Stears)  
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Met uitreikwerk kan mens nie te jonk begin nie 

Ons agterkleindogter, Mijon Rabe een jaar oud, besig met 

“uitreikwerk” na `n Boesmanfamilie in noord Botswana.  Sy 

het `n skinkbord vol kolwyntjies met hulle gedeel. 

 

Tsi cha tsuchi ich?  
= Hoekom het die 
soetkos dan  
`n skil om? 

Om dankie te sê, 
het die Boesmans 
vir Mijon gedans.  

(Ingestuur deur Hennie en Mientie Heydenrych) 

Mijon en haar  
Boesmanmaatjies         
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Stories uit ....Stories uit ....Stories uit ....Stories uit ....    

 

Stellenbosch-Sentraal in waterverf vasgevang 

Op die boonste vloer van Langverwag sit Dalene Hattingh in haar woonstel met ŉ 

kwas in die hand. Voor haar op die lessenaar is ŉ kunswerk besig om vorm aan te 

neem op die wit papier. Waterverf is haar gunsteling medium. Kreatiwiteit vloei deur 

Dalene se are. Sy het destyds in Bloemfontein tuine uitgelê. Dit het gegroei tot ŉ  

onderneming wat haar nie net baie besig gehou het nie, maar wat ook haar liefde vir 

kleur, vorm en tekstuur gevoed het. 

 

Sy en haar man het in 1982 in Australië gaan bly, waar haar man vir 6 jaar gewerk 

het. Dit was in hierdie tyd dat sy begin het om die foto’s wat sy geneem het, in  

waterverf vas te vang. Sedert daardie tyd het sy nie opgehou om waterverf skilderye 

te maak nie. 

 

Toe haar oog die voorblad van Stellenbosch-Sentraal se almanak vang, het sy  

onmiddelik besluit dat sy dit móét verf. ŉ Paar potloodlyne was die geboorte van die 

proses en 2 dae later is die skildery voltooi. 

 

Ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Dalene Hattingh baie dankie te sê 

vir die besonderse geskenk. Die skildery sal ŉ tuiste kry langs die skildery van die gebou 

van die “ou” Sentraal-Gemeente. 

 
(Skildery deur Dalene Hattingh van Langverwag.  Kommentaar deur Dolf du Plooÿ) 
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Naby die kruis op Kasteelberg 

 

Dit is laat middag, vroeg in Desember 2011.  Ons gaan met die getroue 
plaasbakkie die hobbelrige steil pad teen Kasteelberg aandurf.  Ons 
groep bestaan uit myself, Chris en Anchen, seun en skoondogter  
onderskeidelik en die twee kleinkinders, Kara en Adriaan.  Dan ook  Sjani, 
spesiaal van Zanzibar.   
 
Dit is die derde keer binne minder as vyf maande dat sy hier is: Die 
eerste keer toe Adri (A3) chemo moes ontvang;  die tweede keer toe hy 
baie siek was en op ‘n stil, wolklose middag vir goed van ons weg is…  Nou 
het die sonskynkind gekom om te help met die “House and Garden Sale”, 
die oppak, stoor en my enkele goedjies na Langverwag uit te sorteer.  
Maar op hierdie middag is ons berg-op om A3 se as te strooi. 
 
Die bakkie is – net soos destyds op die plaas daar ver naby die oewers 
van die Gariep – sy hiper getroue self.  Dog toe ek sien dat dit nou  
gevaarlik steil raak, sê vir Chris om te stop.  Ons klim uit en staar oor die 
onbeskrylike toneel uit.   
 
Die trotse Drakenstein berge met Matrooskop wat daar ver wink.  Die 
glinsterblink van Voëvleidam.  Knus, gekoester teen Kasteelberg lê die 
sprokies-mooi dorpie.  Die agitektoniese perfekte kerk se toring styg 
slank en fier teen die vroegaandse blou.   
 
Een van die min kerke in ons “wye en droewe land, so alleen onder die 
suidersterre . . .*”  waar die predikant en hele kerkraad nog  swart pakke 
en wit dasse dra.  Ag, hoe trots was A3 die dag toe hy sy swart pak  
gekoop het . . . 

*NP van Wyk Louw 
 

Stories uit ....Stories uit ....Stories uit ....Stories uit ....    

vervolg ....vervolg ....vervolg ....vervolg ....    
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Die naakte werklikheid is egter dat ons hier is om, soos hy versoek het, A3  
se as hier uit te strooi.   Onwillekeurig maak ek ‘n sagte geluidjie.  Kara kyk  
ontsteld op:  “Gaan Ouma huil?”  Ek onthou hoe A3 altyd sy Ouma Anne  
aangehaal het: “Boetie, hou dit plain en simpel en sonder sights”.  Hier op 
hierdie berg kan hierdie Ouma nie nou “sights” uithaal nie; trouens beslis  

nie eers snik-huil nie.  Dit sal die kinders net onstel. 
 

Ek dink aan Luella Vlok van Remhoogte se vrolike reaksie toe ek haar vra  
of ons die as teen die berg kan strooi.  Sy noem ‘n rits name op van mense  
wat al dieselfde gedoen het en verduidelik baie goed watter paadjie ons  
moet volg.   Ek dink aan die ander Vlok-broer, Johan van Het Vlock Kasteel 
wat onverwags een Sondagmiddag vir ons kom haal en sê:  “Kom, ek gaan  
wys vir julle iets baie moois.”  Ons is met ‘n ander pad teen die berg op.   

Halfpad op gee hy vir ons waterbottels en sê dat hy net gou sewejaartjies  
wil gaan pluk.  Toe hy terugkom, het hy al die plase  in die tafereel vir ons  

uitgewys.  Ja, toe was ons albei nog so sterk en gesond… 
 

Nou praat ons nie veel nie.  Die as is vir my ‘n vreemde onwerklikheid van die 
skreiende werklikheid.  Boeke, mense en artikels spel dit knap en klinies uit:  
Jy kry afsluiting;  of die jongste Engelse gonswoord:  “closure”.  Ek weet nie 

hoe die as wat in die ligte briesie waai vir my gaan troos nie. 
 

Toe dit alles verby is, sê ek impulsief:  “Kom ons maak eers  kringetjie.”   
(Dis ‘n ou familie doending:  Staan in ‘n kring en elkeen bid net ‘n sinnetjie  
of twee.)  Toe ons klaar is, sê  Adriaan (2+) beslissend van bo-op Chris se 

skouers:  “Ek wil ook bid!”  ek kyk op na die seuntjie wat sy oupa se oogappel 
was.  Hy knyp sy ogies styf toe en sê:  “Liewe Jesus dankie vir die lekker  

kossies.”  Dit is asof  ‘n kinderlike verligting oor ons spoel. 
 

Ons ry terug die skemer in.  Toe ek  
terugkyk staan die kruis, wat Driaan Vlok 
van Remhoogte daagliks in stand hou, soos 
‘n verlossing van Christelike liefde teen 
die skurwe kranse van Kasteelberg. 

 

 

(Bydrae deur Jeanette Lombard) 
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Wat is daardie woord tog? 
 

Iewers in die haai droë Groot Karoo speel die volgende toneeltjie af: 

 

Dit is bloedig en versengend warm.  In die motors om die kerk sit die  

iesegrimmige plaasvrouens en kriewelrige kinders  in die son deurdrenkte motors.  

Die kinders wil verlos word uit die noutes van die warm motors;  hul wil liewer 

buite speel.  Maar die ma’s weier onverbiddelik:  hulle het hul beste klere, hul 

kerkklere aan.  Buite waai enkele rolbosse en stofwalms dans in die briesie. 

Die kerk is al lankal uit, maar om een of ander rede kom die kerkraad nie uit die 

konsistorie nie. 

 

In die konsistorie het die dominee vir ‘n broer wat bekend is vir sy min woorde, 

gevra om af te sluit.  Die eienaardige gebeur egter:  die man kan nie ophou met 

bid nie.  Hy bid en bid soos ‘n lang asem  Calvinis van toentertyd.  Almal  is  

ongemaklik en party trap geïrriteerd rond.  Sy vriend langs die langasem bidder 

stamp aan hom en fluister:  “Sê AMEN, man!”.  Die verligte bidder sê terstond, 

sommer in die middel van ‘n sin, Amen.  Hy draai na sy buurman en sê: ”Dankie, 

buurman!  Ek het daardie woord vergeet.” 
( Bydrae deur Elize Heyns ) 

 

Het jy al mooi gekyk  
na die Alfa-Omega  

bronsbeeld wat in ons  
ingangsportaal pryk?  

Ons gemeente is  
bevoorreg dat ons  

hierdie indrukwekkende 
voorwerp, sowel as ’n  
pragtige brons kruis,  
kon ontvang van die 
kerkargief, toe dit ’n  
aantal jare gelede  
vanaf Pretoria na  
Stellenbosch (by die 

kweekskool) verhuis het.  

AlfaAlfaAlfaAlfa----Omega Bronsbeeld in die IngangsportaalOmega Bronsbeeld in die IngangsportaalOmega Bronsbeeld in die IngangsportaalOmega Bronsbeeld in die Ingangsportaal    
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Hierdie pragtige voorwerpe is deur die bekende beeldhouer 
Hennie Potgieter (01.12.1916 – 05.08.1992) vir die sinodale gebou 
in Pretoria gemaak. Die sinodale gebou is in 1979 op die hoek 
van Andries- en Visagiestraat opgerig.  Dit is in 2001 verkoop 
en in 2003 finaal deur die NG Kerk ontruim. Die onder-
staande skets dui aan hoe die voorwerpe in die oorspronlike 
voorstelling aangewend is. Dit is ons argitek se droom dat dit 
moontlik sal wees om die pragtige kruisteken te benut in ’n  
ingangsportaal wat as spieëlbeeld van die huidige ingangspor-
taal aan die anderkant van ons kerkgebou gebou kan word. 

Ons gemeente het ook vier pragtige houtdeure van die kerkar-
gief ontvang. Hierdie houtdeure het deel uitgemaak van die 
ou Voortrekker Gedenksaal in Pretoria, wat op 9 April 1931 
ingewy is en tot in 1975 as sinodesaal diens gedoen het. Daar 
moet nog besluit word hoe en waar hierdie deure benut kan 
word. 

(Ingestuur deur Kosie Smit) 
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Die PreekstoelDie PreekstoelDie PreekstoelDie Preekstoel    
Met die oortrek van die NG  
Gemeente Stellenbosch Sentraal na  
die huidige kerkgebou, het ons nie `n  
preekstoel gehad nie, slegs `n  
kateder wat op wyle ds Hanekom se  
versoek hierheen gebring was.  Hierdie kateder word steeds van tyd-
tot-tyd gebruik wanneer die gewone preekstoel nie beskikbaar is nie.  
Soos byvoorbeeld tydens die jeug se Dramaties week en hulle die hele 
liturgiese area as `n verhoog vir hulle opvoering nodig het. 
 
Die eerste preekstoel wat gebruik is na die herinrigting van die  
kerksaal as `n volwaardige kerk, was `n volskaalse model van die 
huidige preekstoel.  Dit was deur Chris Stander ontwerp en deur Johan 
Adendorf gebou. 

Johan Adendorf (bouer) en  
ds Kobus de Leeu met die  
ingebruikneming van die  
“proto-tipe” van die huidige 
 preekstoel.  
 
Die huidige preekstoel is  
gebaseer op die “proto-tipe” 
deur Johan Adendorf  en gebou 
deur Jacobs Houtondernemings 
van Wellington.  Wium Mostert was op daardie stadium die voorsitter 
van die eiendomskomissie van die kerkraad en het die onderhandelinge 
behartig.   
 
Wat die huidige preekstoel baie spesiaal maak is dat dit gebou is uit die 
eikehout van vier kerkbanke van die studentekerk.  As sodanig was die 
hout ten tye van die konstruksie van die nuwe kansel al bykans 80 jaar 
oud.   
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Die bankie agter die preekstoel is ook uit dieselfde eikehout gemaak en 
is `n miniatuur voorbeeld van die banke in die ou “Studentekerk”. 
 
Ook `n kruis om die paalkruis te vervang, sou uit hout van die kerk-
banke gemaak word, maar daar was ongelukkig te min hout.  Die kruis 
wat tans op die liturgiese area staan is deur Hasie Haasbroek gemaak 
en aan die gemeente geskenk. 
 
Beriggie hieronder uit Stellenbosch 21 jaar, saamgestel deur Hannes 
Malan, Richeard Stears en Greta van der Merwe. 

(Inligting verskaf deur Wium Mostert, Johan Adendorf en Richeard Stears.) 
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Het jy ook al gewonder 
oor die gekleurde doeke wat teen die muur agter op die liturgiese area aange-
bring is.  Hier kan jy meer daaroor lees.  Die liturgiese kerkjaar is iets  

waarvan verskeie kerktradisies  
regoor die wêreld bewus is en   
wanneer ons dan die kerkjaar se   
seisoene vier gedurende die jaar, is 
dit saam met Christene wêreldwyd. 
    
Om ons te herinner aan die betekenis 
en gevoel van elke liturgiese seisoen, 
is daar ‘n kleur aan dit gekoppel en 
ons gemeente het die gebruik om  
onsself daaraan te herinner deur  
liturgiese lappe in die betrokke kleur 
op te sit agter ons preekstoel. 
 
‘n Diagram is hierby met die seisoene 

soos hulle volg op mekaar met die betrokke kleur wat hulle verteenwoordig.  
Die kerkjaar “begin” tradisioneel by Advent en “eindig” met Koninkrykstyd, 
maar word dikwels uitgebeeld in die vorm van ‘n wiel aangesien dit eintlik ‘n 
ewigdurende siklus is wat geen begin of einde het nie.  Die siklus en seisoene 
is gebaseer op Jesus se lewe soos uitgebeeld in die 4 evangelies in die Nuwe 
Testament. 
 
Saam met hierdie seisoene, is daar ook spesiale Sondae waar ons spesifieke 
aspekte van Jesus as ons Here vier met die kleure goud en wit, nl. Kerstyd 
(aan die einde van die Advent-seisoen), Sondag van Verheerliking (aan die 
einde van die seisoen na Epifanie), Drie-eenheid-Sondag (aan die begin van 
Koninkrykstyd) en Sondag van Christus die Koning (aan die einde van Konink-
rykstyd). 
 
Hou gerus die Mededelings dop met die draai van elke seisoen vir ‘n bietjie 
meer inligting oor die betrokke tyd wat volg. 

(Inligting verskaf deur Elzanne van der Westhuisen) 
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In die vorige nuusbrief is na oom Naas Greeff  

verwys as die oudste lidmaat van die gemeente.  

Oom Naas se geliefde eggenote het hom net voor 

die verskyning van hierdie nuusbrief ontval. 

 

 

 

Die gemeente se webwerf word elke week  

bygewerk.  Maak gebruik daarvan.  As jy byvoorbeeld wil weet wie die volgende 

Sondag preek, kan jy dit teen Vrydag op die webwerf sien.  Die webadres is:  

www.familiekerk.com 

 

 

Hier is die name van die leiers van die 

verskillende Bybelstudiegroepe wat weekliks 

bymekaarkom.  As jy `n nuweling in die gemeente is, kan jy by enige van die 

bestaande groepe aansluit waar jy sal tuisvoel.  Skakel net met die groepleier. 

 

KLEINGROEPE WEEKLIKS 

 

Rozendal A Renée Malan 

Drommedarislaan 10 

Di  08:00 021 886 4179 

Rozendal Wina Burger—Unielaan 30 Di  09:00 021 883 3950 

Simonswyk Helene du Bois 

Heresingel 18, Simonswyk 

Di  09:30 021 886 6385 

Uniepark  Rolene Louw—Langverwag 302 Wo  09:15 021 883 3346 

Bybelstudiegroep Marietjie Bitzer—Oranjelaan 4 Wo  09:30 021 883 8765 

Omgeegroep Tanya Becker—De Beerstraat 18 Di  18:00 021 883 3358 

Mans/dames Groep Bernard Heyns  

AP Venterlaan 10  

Ma 19:00 021 886 5939 

 

Kor
t  

Bro
kki

es 
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Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:Baie dankie aan die volgende medewerkers:    
 

Dalene Hattingh 
Ds Dolf du Plooy    

Elzanne van der Westhuizen 
Elize Heyns 

Heleen du Bois 
Jeanette Lombard 
Johan Adendorf 
Johan Murray 
Kosie Smit 
Lorain Smit 

Minjonne Lepen 
Pieter van der Poel 
René Markgraaff 

Richeard en Rina Stears 
Truida Murray 
Wium Mostert 

Nickie Landman 
Wendy Theron 

 

Die volgende uitgawe verskyn DV Junie 2015.                  

Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel     
deur deur deur deur     

Hennie HeydenrychHennie HeydenrychHennie HeydenrychHennie Heydenrych    
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TEL:    021– 8833850 FAX:  021-8839748 / 0862753502 

E-POS:    kantoor@familiekerk.com 

Webblad:    www.famileikerk.com 

Kantoorure: 07:30—15:30 


