
 

 
 
Maandelikse gemeentebrief November 2019 
 
“Yesterday-today-and-tomorrow” 
 
Hulle staan ons tuine vol en ons ken die struik as die Yesterday-today-and-tomorrow, maar 
het jy geweet dat dit ook die volgende name het: Morning-noon-and-night of Kiss- me-quick.  
Watter een van die name jy verkies hang seker af van hoe verlief jy is!   
 
Benewens die volop mooi blommetjies, versprei dit ook ŉ aangename aroma in jou tuin. 
Elke blommetjie blom drie dae lank; dit begin as die donker pers (gister) dit verkleur na die 
ligter pers (vandag) en die amper wit (môre).  Aan die kleur weet jy watter dag die blom 
verteenwoordig. 
 
Nog ŉ jaar is amper verby, hoewel dit voel asof die helder pers van gister nog helder blom.  
Elkeen van ons is in ŉ ander kleur van ons lewe.  Sommiges van ons het meer pers agter 
ons en ander kyk weer ver vooruit.  Ons geloof het ook ’n “gister”-deel, hoe die Here in die 
verlede gehelp en gered het.  Daarom vier ons Kersfees, Goeie Vrydag, Paasfees en 
Pinksterfees – omdat ons wil onthou. 
 
As ons terugkyk oor die afgelope jaar, is ons as gemeente baie dankbaar vir die Here se 
genade en voorsiening.  Wat ons kerk se fasiliteite betref, kon ons die koffiewinkel vergroot 
en die kerk se dak vervang.  Dit skep die ruimtes waar ons die Here kan aanbid in ons 
verskillende eredienste en ook saam kuier en die lewe vier.  Ons is ook dankbaar vir al ons 
bedienings en projekte wat hierdie jaar floreer het en vir elkeen wat meegewerk het daaraan.  
Dankie aan elkeen wat die geur van dankbaarheid só versprei.  Soos die Yesterday-today-
and-tomorrow, blom ons waar ons geplant is en Lewe ons vir die Stad! 
 
Die “vandag” staan ook nog in blom.  Ons kan soms so met die gebeure van gister stoei en 
ons bekommer oor môre dat ons nie vandag leef nie.  Efesiërs 5:16 daag ons uit: “Maak die 
beste gebruik van elke geleentheid”! 
  
Die “vandag” in November is dikwels gevul met eksamens, of projekte wat voltooi moet word 
en baie van ons voel onder druk.  Daarom nooi die Here ons almal uit om vir ons daaglikse 
brood te bid.  Weet dat die soet reuk van die Yesterday-today-and-tomorrow jou herinner 
aan die Here se nabyheid en sorg. 
 
Wat van môre en volgende jaar se uitdagings?  Die soet reuk dra ons ook die toekoms in 
deur geloof, hoop en liefde.  Die Here gee telkens uitkoms op onverwagte maniere.  Daarom 
mag en kan ons geduldig wag en saam met die #I’mstaying beweging ook sê 
#I’mstaying@God of #I’mstaying@NGW. 
 
Mag die manier waarop ons leef en werk ’n soet geur van die evangelie versprei! 
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