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Kersfees? ...Waarom?

Kersfees 2018 is op hande.
Dit voel soos gister wat ons
Kersfees 2017 gevier het. Nou is
dit weer beplanning vir ’n fees...,
familie
uitnooi...,
geskenke
koop..., geskenkpapier..., “sellotape”..., skaapboud..., hoender...,
varkboud...,
koue
vleis...,
slaaie..., poeding... ensvoorts,
ensovoorts. Ons is almal goed
“afgerig” om vir kersfees te
beplan!!
As dít vir ons die belangrikste
van Kersfees is en ons bestee die
meeste van ons tyd en energie
aan hierdie tipe voorbereiding,
verstaan ons nie waaroor Kers-

fees gaan nie. Bogenoemde goed
is natuurlik nie verkeerd nie...,
maar alles binne perke - ons vier
immers fees... Christus-fees.
Waaroor moet dit dan gaan by
Kersfees? Lukas 2:6 en 7 gee die
antwoord:
“Die
tyd
het
aangebreek dat Maria se kind
gebore moes word. Sy het
geboorte gegee aan haar eerste
Kind, ’n Seun. Sy het Hom in
doeke toegedraai en Hom in ’n
krip neergelê omdat daar vir
hulle geen plek in die herberg
was nie.”
Jesus is die rede vir Kersfees.
Iemand stel dit mooi in Engels:

– Ds Niekie Rothmann
“Jesus is the Reason for the
Season!! Hy is die een wat
nederig en stil na ons stukkende
aarde toe gekom het. Sonder
trompetgeskal het Hy hier tussen
ons gearriveer. Net die Engelekoor het Sy koms na die aarde
besing... “Ere aan God...”
Sy bed was ’n eenvoudige
houtbak waaruit die diere geëet
het. Geen rooi tapyt is vir hierdie
Koning uitgerol nie.
Tog het hierdie einste KripKindjie die wêreldgeskiedenis
eiehandig herskryf. Sy koms het
’n nuwe era in die geskiedenis
van die heelal ingelei. “Nou het
die skaal 100% in die rigting van
God se genade geswaai. Want
Jesus is God se lewende,
onverdiende genade in aksie.”
(S Joubert)
Hoekom dus Kersfees? ...omdat Jesus God se hemelse Bewys
is dat Hy die wêreld onvoorwaardelik liefhet, (Johannes
3:16) ...vandag nog, selfs tussen
al die geroesemoes van ’n
wêreldse Kersfees deur.
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Gemeente Finansies
Op Sondag 21 Oktober is terugvoer gegee aan die gemeente oor die stand van die gemeente se finansies.
‘n Jaar gelede was die boodskap tydens ’n soortgelyke terugvoer geleentheid kortliks die volgende:
1. Ons moet ons inkomstestroom aansienlik verbeter.
2. Ons moet ernstig besin oor die uitgawes en drastiese besluite is nodig.
Die kerkraad het indringend besin oor die strukture en uitgawes wat gelei het tot die afskaffing van
een leraarspos.
Dit is nou ‘n jaar later en daar is groot rede tot dankbaarheid. Die inkomste het vir die sewe maande
tot 30 September jaar op jaar met 4,63% verbeter, terwyl dit tussen 2016 en 2017 bykans op dieselfde
vlak was.

Maandelikse dankoffers wat 80% van die inkomste verteenwoordig, het met 5% verbeter, teenoor die
kollekte wat met 4% gedaal het. Die inkomste vanaf die basaar was jaar op jaar 12% beter maar steeds
R30 000 minder as 2016.
Uitgawes vir die sewe maande to 30 September is 7,78% minder as die ooreenstemmende tydperk die
vorige jaar, waarvan personeelkoste met ’n vermindering van 10% die grootste bydrae lewer.
Die uitgawes van die onderskeie bedieninge is op dieselfde vlak as die vorige jaar, fasiliteite 12% laer,
terwyl die kantoor en sinodale uitgawes styg met onderskeidelik 5% en 3%.
Die netto resultaat van al bovermelde is ‘n oorskot vir die eerste sewe maande van R122 130 teenoor
’n tekort van R127 907 ‘n jaar gelede. Vir die ommekeer is ons opreg dankbaar.

Opsommend is die finansiële stand van die gemeente en die vooruitsig vir 2019 soos volg:
1. Die syfers wys dat die ingrypende aanpassings wat gemaak is die netto kontantvloei positief laat draai
het vir 2018.
2. Die nuwe uitgawe syfers skep ’n nuwe basis vanwaar 2019 begin
3. Salarisinflasie vir 2019 waarskynlik tussen 5,8% – 6,2%
4. Bedryfsuitgawes styg gemiddeld met 5% - 6%
5. ‘n Gemiddelde styging van 4.63% in inkomste is nie genoeg om uitgawes waarvan 74% personeelkoste is in 2019 te dra nie.
6. Dank die Here vir die uitkoms van 2018 en bid steeds vir gewillge harte om te belê in Sy werk in
Meyerspark.
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Kersvreugdefonds
’n Spesiale geleentheid

Die Kersvreugdefonds is ’n
paar jaar gelede begin om die
vreugde van Kersfees te deel met
hulpbehoewende gesinne en om
hulle op ’n tasbare manier te

ondersteun. Dit het ’n jaarlikse
instelling geword om veral oor
Kersfees, maar ook deur die jaar
te voorsien in behoeftes van persone en gesinne in nood.
Baie dankie vir u ondersteuning en bydrae deur die jaar. Die
Versorgbediening kon met die
bydraes namens die gemeente
maandelikse kospakkies voorsien
aan persone en gesinne wat hulpbehoewend is.
Die nood is regtig groot en
daar is persone wat baie swaar
kry. Wil jy dit nie biddend oorweeg om ons Kersvreugdefonds
te ondersteun en iets van die

Naaldwerkklas
Daar staan ons so vinnig
alweer aan die einde van 2018.
Ons was bevoorreg om 12 baie
getroue en baie entoesiastiese
vroue die jaar in die klas te kon
gehelp het.
Donderdagmiddae was ’n
hoogtepunt vir elk van hulle en
ook vir ons wat hulle vordering
kon raaksien. Hulle het pragtige
klere vir hulself gemaak en is
baie trotse draers daarvan.
Ons het al ons afsluiting gehad
met heerlike eetgoed wat deur
Anneli en Gina gereël is en die
koek wat Helene voorsien het.
Die tafel was so mooi gedek met
pragtige kersversierings, alles om
hulle ook spesiaal te laat voel.
Vroeg in volgende jaar sal
hulle weer hulle klere vir die
gemeente tydens ’n diens kom
vertoon.
Ons wil ook net vir almal wat
die jaar die pragtigste materiaal
en lappe geskenk het vir ons
naaldwerkklas, baie dankie sê.

- Allen Lourens
vreugde van Kersfees met ander
in nood te deel nie.
Jy kan op een van twee maniere ’n bydrae maak:
• ’n Kontant bydrae waarmee
aankope gedoen word. Kontant
bydraes kan in die kollektesakkies
geplaas word of by die kerkkantoor ingehandig word. Merk dit
asseblief Kersvreugdefonds.
• Nie-bederfbare produkte. By
al die Desember eredienste is daar
houers by die deure waarin jy ’n
bydrae van nie-bederfbare produkte kan plaas. Baie dankie !!

- Donna Grové

Die vrouens was baie opgewonde
om hul keuses te doen uit die
groot verskeidenheid lap. Dit het
hulle beslis aangespoor om meer
as een artikel vir hulleself te
maak. Weereens dankie. Geen
stukkie lap is te groot of te klein
om te gebruik nie. Van hulle
maak selfs laslaprompe, duvet-

oortreksels of maak vir hulle
kinders of kleinkinders rokkies.
Dus baie dankie aan julle
almal se oop harte en hande.
Van ons almal daar voor die
naaldwerkmasjiene wens ons
julle ’n Geseënde Feesgety toe.
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Maandtemas 2019 en Bybelleesjaar

Dis Desember en 2018 is so te
sê verby. Dis asof die wiele
stadiger draai en almal is meer
ontspanne. Ons gaan almal ‘n
tydperk van rus binne – ook die
versorgers van die Goeie Nuus.
In Januarie is daar nie ‘n
afsonderlike Goeie Nuus nie.
Hierdie uitgawe is terselfdertyd
die afskopuitgawe vir 2019.
Saam met hierdie uitgawe
ontvang u ook die gemeente se

kalender vir 2019.
Kyk bietjie na Januarie 2019
op die kalender. Dit lyk maar
soos ander jare se Januarie – die
skole begin, dis ons gebedsmaand en die bedienings begin
met hulle werksaamhede. Maar
daar is ook iets nuuts. In die blok
links bo staan daar Roeping. As
u deur die kalender blaai, sal u
sien daar is by elke maand ‘n
blok met ‘n tema en ‘n teksvers.
Vir elke maand van die jaar is
daar
‘n
maandtema.
Die
kolomme hierlangsaan bevat ‘n
lys met die temas van elke
maand. Daar is op die temas
besluit tydens die kerkraad se
beplanningsessie op 13 Oktober.
Januarie Roeping
Februarie Die wonder van ’n
nuwe lewe
Maart
Geloof soos ’n mosterdsaadjie
April
J esus se † …vir jou
Mei
Die Gees laat lewe

Junie
Julie
Augustus
September
Oktober
November

My medemens en ek
Lewe deur die Gees
Lewe van oorgawe
Pr ys die Her e!
Geloof kos guts
Die vr eugde om te
weet
Desember Genade onbeskryflik
groot
In 2017 het ons gemeente ‘n
leesprogram gehad waarvolgens
ons die Bybel in ‘n jaar kon
deurlees. Vir 2019 word daar vir
elke dag ‘n teksvers gegee wat
een of ander aspek van die
maandtema uitlig. Elke maand se
teksverse sal in die betrokke
maand se Goeie Nuus geplaas
word. Elke week se teksverse sal
ook Sondae in die Basuin
geplaas word.
Lees getrou en word daagliks
gevoed deur materiaal wat ook in
die prediking tot sy reg sal kom.

Wilgers Hospitaalbediening
Die Wilgers Hospitaalbediening is ‘n aksie van die Ring van
Silverpark waar vrywilligers
pasiënte by Wilgershospitaal
besoek. Soms kom mense van ‘n
ver plek af dan is ons daar om
hulle te bemoedig en te
ondersteun. Die bedieningspan
kom tweekeer per maand om
11:00 op ‘n Woensdag in die
Kapel by die hospitaal bymekaar. By elk van die byeenkomste gee ‘n Dominee van ons
Ring ‘n boodskap vir ons hospitaalbedieners, wat ons natuurlik
baie waardeer.
Ons is voortdurend op soek
na nuwe lede wat kan help – al is
jy net bereid om vir een jaar

betrokke te raak.
Wat so
wonderlik is van die bediening is
dat ‘n mens gewoonlik baie meer
ontvang as wat jy gee.
Ons wil graag van hierdie
geleentheid gebruikmaak om die
lidmate van NG Meyerspark uit
te nooi en uit te daag om by die
Hospitaalbediening aan te sluit.
Die Here stap voorwaar voor ons
uit tydens die besoeke en ons
bedien
die
pasiënte
met
geselskap, bemoediging, ‘n gepaste Bybelvers of traktaatjie en
met ‘n gebed. Ons hoor gereeld
dat die bedieners na hul besoeke
laat weet dat dit voel asof hulle
self ook bedien is en nie net die
pasiënte nie!

- Ds Izak Liebenberg

Belangstellendes kan gerus
een van ons kontak:
Henti van der Westhuizen
(082 557 2923) of Judie Coetzee
(082 929 6177)
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Senior kaperjolle - Badplaas 2018
- Francois en Synette

Fantasties, Fabulous, Super,
WOW! Byvoeglike naamwoorde
ontbreek om reg te laat geskied
aan ‘n wonderlike kuier van ‘n
groep lidmate van die Senior
Bediening en ‘n paar ander gaste
aan die Rotariër-oord in Badplaas.
Van die eerste bekendmaking
dat besprekings vir vanjaar se
besoek aan Badplaas oop is, was
daar ‘n opgewonde gegons onder
lede van die Seniorbediening.
Om nuwe lede en oningeligtes
lus te maak vir meedoen aan
hierdie lekkerte het mens so
tussendeur gehoor: “onthou jy
nog hoe Jan….” of “hoe lekker
het ons gelag vir Piet se stories.”
Dit was aansteeklik en die
meeste van die ou garde - dit
verwys nie na ouderdom nie,
maar die gereelde deelnemers
aan die jaarlikse uitstappie – het
dadelik seker gemaak dat hulle
plekke verseker bespreek is.
Uit alle hoeke van Meyerspark en omliggende gebiede het
opgewonde senior burgers op
Sondag 28 Oktober die tog

aangepak na Badplaas. Die spoed
waarteen gery is het afgehang
van of die aankoms by die oord
betyds sal wees vir die eerste van
mondwater etes. So in die loop
van die middag is hartlik gegroet
en lekker gesels. Die afskop van
groep aktiwiteite was na aandete
met aandgodsdiens.
Die daaglikse program het
soggens 07:30 begin met lofsang
en skriflesing waarna ontbyt
genuttig is. Saam met ons was
daar ook ‘n groep seniors van
Middelburg. Hulle het by ons
aangesluit vir die oggendgodsdiens. Een voordeel daarvan was
dat een van die Middelburgers
die samesang met sy kitaar
begelei het. Die lofprysing was
soos net Meyersparkers kan sing
(nou ja, met ‘n paar Middelburgstemme bygevoeg). Ons het elke
geleentheid afgesluit met die
sing van die Oorwinningslied.
Saans na ete het ons op ons
eie bymekaargekom vir allerlei
aktiwiteite. Van Bingo en Rummicub tot litte losmaak op bevele
van Joana en die verrigtinge is

afgesluit deur ds Niekie met ’n
bespreking oor onderwerpe uit
die Bybel!!
‘n Mens weet nie of dit die
warmbron wonderwater is en of
dit “mind over matter” is nie,
maar dit het gelyk of die
spreekwoord “hoe later, hoe
kwater” gegeld het. Die span
seniors het al energieker geraak
en toe die dorp se water op raak,
het water aandra selfs nie die
oudste (mees senior) onder ons
afgesit nie. Ons moes water uit
die swembad aandra om die
toilette te spoel. Drinkwater kon
aangekoop word. Gelukkig het
die waterskaarste nie te lank
aangehou nie. Selfs kragonderbrekings en hewige stormweer,
reën en hael kon die goeie gees
nie demp nie.
In geheel gesien kan die week
opgesom word as ‘n besondere
geestelik, sielsverrykende belewenis en daarby ook ‘n aangename saamkuier, ou vriendskappe verstewig en nuwe
vriendskappe maak.
Ons kan nie nalaat om te
noem dat laatkommers vir ete
moes sing vir die aanwesiges in
die eetsaal. Verskeie ontluikende
talent is ontdek, maar by een
geleentheid is net die aanvang
lirieke van ‘n nuwe liedjie
gehoor. Ons kan dit nou volledig
weergee. Dis op die wysie van
“Wat maak oom Kalie daar.”
Wat maak dominee Niekie daar
X2
Hy geniet die kuier op Badplaas
En dink al weer aan volgende
jaar
Dit maak dominee Niekie daar!
Kom Seniors, julle wat dit
nog nie ervaar het nie, kom sluit
aan – julle sal nie spyt wees nie!
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Meyerspark stuur Bybel”Sendelinge” die wêreld vol

Eredienstye
tydens vakansie
Let op die volgende spesiale reëlings:
Sondag 23 Des: Er ediens om 09:00
Ds Louis Brittz
Dinsdag 25 Des: Er edienste om 08:00
en 09:30
Ds Niekie Rothmann
Sondag 30 Des: Er ediens om 09:00
Dr Casper Kruger
Maandag 31 Des: Oujaar /Nuwejaar diens om 18:30
Ds Niekie Rothmann

Aan die einde van 2018 kyk ons met dankbaarheid terug oor
die jaar wat verby is. Dankie aan almal wat met hulle persoonlike getuienis, by ’n vulstasie, in ’n winkel of waar hulle
ookal hierdie jaar gekom het, meegedoen het om die Evangelie te versprei.
Gedurende die jaar het ons ook ongeveer 700 Bybels versprei. Die inwoners van Wilgers Aftreeoord het self 236 Bybels versprei. As ons elke Bybel as ’n “Sendeling” sien wat
die wêreld ingestuur word, dan maak dit ons baie opgewonde. Mag hierdie byna 700 “Sendelinge” in hierdie
Kerstyd die wonder van die Kersboodskap in verskillende
tale en op verskillende plekke vertel van hier tot aan die
uithoeke van die wêreld.
Dankie aan almal se bydraes en samewerking om ook hierdie
jaar die Evangelie op so manier te versprei.
Volgende jaar doen ons dit weer!

Lief en Leed
Corneels van der Merwe en Dawn Neethling is die afgelope tyd oorlede. Ons gebede en meegevoel gaan
uit na hulle naasbestaandes.

Kersgroete

• Kaartfasiliteite is ook beskikbaar in die kerkkantoor.

Herstel van meubels
Ek herstel veral antieke meubels soos die vervanging van
riempies in sitplekke van stoele
en banke, asook die herstel van
krake en ook die vervanging
van pote wat afgebreek het.
Baie dankie vir u ondersteuning
tot dusver.
Gerrit Viljoen 083 282 9934

Boomslopings en
snoei. Gratis
kwotasies /
versekering.
Kontak Ernst
083 656 4992
www.treecarepta.co.za

Algemene Meubelvervoer
Algemene meubelvervoer en
langafstande.
Bokse te koop.
Skakel Kassie 086 111 1129 /
082 454 8159

• Parfuum:
Goeie kwaliteit oliebasis parfuum wat heeldag hou teen
bekostigbare pryse. Groot verskeidenheid vir dames en mans.

Ons bankbesonderhede vir
direkte inbetalings:
NG Gemeente Meyerspark
Absa Bank
Rek nr 070 580 470
Tak nr 333-845
As verwysing: Naam en van

STIENIE NAUDE
Far Properties

16 jaar ondervinding van eiendomsverkope in area
Koop/verkoop of markwaardasie. Skakel my asb. 082 335 0720

Die redaksie van die Goeie
Nuus wens al ons lesers ’n
geseënde Kersfees en ’n baie
voorspoedige nuwe jaar toe.

• Om gewig te verloor
Drink Skinny Koffie en Skinny
Chocolate, natuurlike middel
met geen newe effekte. NuSkin
en selftan lotion ook beskikbaar.
Vir meer besonderhede skakel
Anna-Marie (073 300 7063)

