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Die Rimpeleffek het by twee besonderse vroue gaan kuier en gaan ontgin wat hulle tydens die nasionale inperking 
gedoen en aangepak het. Ons is altyd opsoek na positiewe goedvoelstories, so indien jy weet van iemand kontak 
gerus vir Christel (082 785 2439). 
 

 
Dankie vir jou inspirasie Drienie, ons kan nie 
wag om jou gedigte en verhale te lees nie! - Red

   
 
 

Navrae vir boekbestellings: 
• drieniekelly@gmail.com 

• 080 536 1079 
 

“Grondpad vol beloftes” – kontak: 

admin@malherbe-uitgewers.co.za 
 

Bargain Books sal ook voorraad kry indien 

navrae by hulle gedoen word. 



   

 

 

 



 

In die begin van die nasionale inperking, het die Kerkraad goedgekeur 

dat ons die D6 Connect toepassing as 

nuwe kommunikasiekanaal vir ons 

gemeente kan gebruik. Dit is ‘n goeie 

en eenvoudige manier om enige 

verwikkelinge, inligting en belangrike 

nuus vinnig en maklik by jou uit te kry. 

Ander inligting soos eredienstye, 

voorbidding en projekte word ook 

hier gepubliseer. 

 

Indien jy nog nie geregistreer het nie, 

kontak asb vir Christel gedurende 

kantoorure: 082 785 2439. 

 

 

Die grootste opdrag 
sekerlik vir ons in die 
samelewing is om 
iewers op een of 
ander wyse vir iemand 
om te gee. Hierdie 
omgee is ‘n omgee-
gevoel, maar dit is ook 
om jou in iemand 
anders se skoene te 
plaas. Dit is om iemand 
anders se seer as ‘n 

werklikheid raak te sien en te beleef. Dit is die oomblik wat 
jy jou hart vir iemand anders oopmaak en die ander een in 
sy of haar omstandighede begin verstaan.  
   Hierdie “omgee” groei met tyd en dit behels ‘n besluit en 
‘n aksie. Dit kan beteken dat jy ‘n sekere saak finansieel 
ondersteun of jy deel net ‘n vriendelike glimlag. Dit is om iets 
te doen en ‘n verskil te maak in iemand se lewe. Moeder 
Teresa het mense voortdurend aan die volgende herinner: 
“There are no great things, only small things with great love. 
Happy are those...”  
   Hierdie omgee is gekoppel aan dankbaarheid en wanneer 
ek en jy tyd maak om die wonderwerke van die lewe raak te 
sien, wonderwerke soos liefde en die feit dat ons nog ‘n 
kwaliteit lewe kan leef, begin ons liefde deel met ander. 
Hierdie oomblikke begin ons verstaan wat omgee is en dat 

dit eintlik die klein dingetjies is wat betekenis gee aan mense 
se lewe. – Geleen van Klipkerk Gemeente in Bloemfontein 

 

Waar kan jy betrokke raak en omgee? 
• 10 Koskas-gesinne kry maandeliks kospakkies 

(R1400 per gesin per maand). Skenkings sluit in: 
mieliemeel; suiker; melk; blikkies: bully beef, tuna, 
groente, konfyt; koffie en tee; lyfseep; sjampoe; 
pakkies sop. 

• Kindersorg: enige vleis, groente en vrugte, melk en 
suiker sal waardeer word. 

• Ons voorsien twee-weekliks kos aan ongeveer 200 
kinders by Karlienpark – enige skenkings sal 
waardeer word. 

• Projek Lea benodig weer dringend higiëne sakkies, 
wat die volgende produkte insluit: sanitêre doekies, 
waslap, lyfseep, deodorant, natlappies (wipes), 
Vaseline, tandeborsel, tandepasta.  

 
Om ons te verbind tot ons gemeente se 
geestelike welstand, en om ons liefde te 
wys aan mense om ons wat tans baie 
swaarkry, wil ons vra dat julle elkeen ‘n 
rooi, wit of blou strik aan die palissade by 
die hoofhek in Bergboslaan sal kom 

vasbind. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

‘n Paar jaar terug het NG Proteapark besluit om Esegiël 47:1-12 te gebruik as 
die gemeente visie. Die leuse: “Water wat lewe gee” het ontstaan. Ons wil 
dit graag uitleef en toepas in alles wat ons as gemeente doen. Ons het dit 
goedgedink om hierdie mooi Bybelgedeelte weer met julle te deel:  

 
Die stroom uit die heiligdom 

“1Die man met die meetstok het my teruggebring 
na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar 
kom water onder die tempel se drumpel uit aan die 
oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het 
regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar 
verby. 2Die man vat my toe by die noordpoort uit en 
om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die 
water toe regs langs die poort uit. 3Die man het oos 
gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het 
vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. 
Toe laat hy my deur die water loop. Dit was 
enkeldiep. 4Hy het nog vyf honderd meter afgemeet 
en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy 
het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die 
water laat loop. Dit het tot by my heupe 
gekom. 5Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar 
toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur 
nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes 
swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon 
loop nie. 

6Die man sê toe vir my: “Sien jy dit, mens?” 
Hy laat my toe al langs die stroom 

terugstap. 7Terwyl ek so terugstap, sien ek daar 
staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se 
wal.  

8Die man het vir 
my gesê: “Hierdie 
water loop weg na die 
streek oos toe en af na 
die Jordaanvallei toe 
waar dit in die Dooie 
See sal inloop. 
Wanneer dit in die 
Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars 
word. 9Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van 
al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die 
water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars 
maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. 10Daar 
sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af 
tot by En-Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle 
nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees 
as in die Groot See, en net so baie. 11Net die water in 
die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars 
word nie. Hulle moet sout bly. 12Weerskante op die 
wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. 
Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie 
opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die 
stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal 
daar wees om te eet en die blare om genesing te 
bring.” 

 

kyk hoe buig die wolke oor die aarde neer 

dis asof hul wil streel oor die dorheid se seer 

hul tas saggies aan die harde kors 

hul weet die moeder van die heelal is dors 

 

wag hul in opdrag van die Meester 

reg om te vertroos op bevel van die Heerser 

eers vat Hy kiekies van die verdriet 

en dan kom die stem wat eng'le gebied 

 

die hemel se krane filtreer deur die grys 

kombers 

en Psalm 23 weerklink by ń kers 

knieë wat buigend voor die altaar kniel 

deurgebid, deur swaarkry verniel 

 

trane van vreugde wat meng met die reën 

hier waar genadewater dorre akker seën 

in die verte hoor ek hoe windpompe roep 

water sypel in strome tot op die plaashuis se 

stoep 

 

sewe dae en sewe nagte skenk die liewen Heer 

stort druppels oor die droogte se velletjie neer 

dan trek die hemel sy blou tjalie aan 

en die son huppel liggies deur die ou 

kweperlaan... 
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