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Ek het grootgeword in ’n baie gelukkige, ongekompliseerde 
huis.  Pa, Ma, twee ouboete en ek, op ’n plaas.  Ons 
kinders was op mekaar aangewese vir vermaak en heel 

dikwels het ’n lekker gespeel ontaard in ’n lekker bakleiery.  
My rustige ma, het dan dikwels vir ons kinders gesê: “Moet 
tog nie mekaar se siele so versondig nie.”  As kind het ek nie 
regtig verstaan wat sy sê nie, maar siel en sonde in dieselfde 
sin het na iets geklink wat ’n mens in diep moeilikheid kan laat 
beland.

Ek is gevra om ook hier in die Weltewoord meer te vertel oor 
my weeklikse blog op die kerk se webbladsy en Facebook 
oor my reis na “Ritme en Rus”.  Vroeër die jaar moes ek 
Sabbatsverlof neem, iets waarteen ek vreeslik opgesien het.  
Ek is nie goed met stilsit nie, en ek hou baie van my werk.  
Ekstra verlof het vir my na ’n vermorsing van goeie tyd geklink.  
Die geveg in my binneste het my gedryf om navorsing te doen 
oor rus en veral oor die Sabbat.  Daar het vir my ’n nuwe 
wêreld van begrip oop gegaan.

God gee die opdrag in die vierde gebod dat ons moet rus 
en dat dit gereeld moet wees, ’n ritme van ses tot een.  Die 
Israeliete was ’n volk wat vir baie lank in slawerny was.  ’n 
Slaaf rus nooit nie; sy waarde word gemeet aan hoeveel hy kan 
produseer.  Die Drie-enige God wat hemel en aarde gemaak 
het, het ses dae gewerk en die sewende dag gerus.  Want Hy 
is nie ’n slaaf nie; Hy is God.  Ek en jy is na die beeld van hierdie 
God geskape en daarom moet ons ook rus.  Ons is nie slawe 
nie.  Ons waarde hang nie af van hoeveel ons besit, of hoeveel 
ons produseer nie.  My en jou identiteit lê in Christus.  Ons 
identiteit lê nie in “nog” nie.

In die laaste paar maande het ek agtergekom dat daar goed 
is wat my verhinder om te rus.  My ma se woorde van my 
kinderdae het by my opgekom; hierdie is dinge wat my 
“siel versondig”.  Ek moes leer om aktief hierdie sondaars 
te bestuur.  My selfoon, my rekenaar, my horlosie en ja, my 
brose ego en my begeertes.  Ek is steeds besig om te leer.  Ek 
glo dit sal lewenslank wees.  Ek sit wel makliker my rekenaar 
af.  Ek dra nie meer my selfoon permanent rond asof my 
lewe daarvan afhang nie.  Ek het geleer om tyd te maak vir 
hartsvriendinne.  Speel op die gras of inkleur saam met my 
kinders is afskakeltyd, ontspanne rustyd, nie meer ’n aanjaag 
en “maak gou, ek het eintlik belangriker werk” -tyd nie.  
Sosiale media gebruik ek vir inligting en bemarking; nie om 
myself, my gesin, my figuur, my vakansie of my besittings aan 
dié van ander te meet nie.  Die lewe bestaan uit baie meer.  
Ek het geleer dat die tye tussen hoogte- en laagtepunte tye 
is waarin God werk.  Dit is tussentye wat die lewe laat werk.  
Ek het geleer dat 20 minute se stil word my die hele dag lank 
’n aangenamer mens maak vir myself en vir dié om my.  ’n 
Gebedsjoernaal help my om my genade te boekstaaf.  Nou het 
ek bewyse, wit op swart: God beantwoord gebede.  Ek weet 
nou ’n goeie nagrus en ’n rustige bord kos om ’n tafel saam 
met my gesin is ononderhandelbaar.

Ek is nie meer bang vir stil word of stil sit nie.  Die dinge wat 
my siel versondig is nie groter as God nie.  Ek het geleer hoe 
meer balle ek in die lug moet hou, hoe besiger ek word, hoe 
meer moet ek rus, en met rus bedoel ek rus in God.  Stil word 
met die Gees.  Ek hardloop nie meer weg vir die sielsondaars 
nie.  Ek bekyk nou gereeld my binneste. Want die Here my 
Herder lei my na waters van rus.

Hettie Wessels
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MES se “youth enrichment program” het hierdie jaar 
weer ’n baie suksesvolle winter-uitreik aangebied. 
Ten days of HOPE, soos hierdie wonderlike uitreik 

genoem word, vind jaarliks plaas. Die uitreik trek studente 
van Kovsies, Wits, UJ, Pukke en Tukkies en jongmense kom 
gee letterlik hulle harte vir Hillbrow. Ek was een van die 
geestelike leiers tydens die tien dae en ’n groep tieners 
van NG Weltevreden het ook ’n dag daar deurgebring. 
NG Weltevreden en St. Michaels and All Angels Anglican 
Church het op 19 Junie die middestad met ’n groep van 28 
jongmense aangedurf. 

Ons is baie trots op ons jongmense wat al vyfuur die 
oggend reggestaan het vir aksie. Hierdie jongmense het ’n 
hele dag in die uitreik geleef. Die idee is natuurlik dat ons 
jongmense sodra hulle uit die skool is die hele uitreik sal 
bywoon. Dat saadjies geplant sal word en dat tieners iets 
van God en van hulself sal leer by sulke geleenthede. Die 
predikante kan preek en die musikante kan sing, maar soms 
is dit nodig dat ons deur God gekonfronteer word met die 
harde realiteit van die lewe. Daar is mense wat baie minder 
as ons het en ons word opgeroep om van hierdie wêreld ’n 

Ferreira Marais

beter plek te maak. Dit doen iets aan ons harte, dit doen iets 
aan ons selfsugtigheid en dit doen iets aan ons vlakke van 
dankbaarheid. 

Niemand sal ooit hierdie ervarings van ons jongmense 
kan wegneem nie. Hulle is ons toekomstige maatskaplike 
werkers, onderwysers, dokters, dominees, politici ens. 
Hierdie jongmense is die toekoms van ons land en dit is ons 
as gemeente en gemeenskap se werk om hulle te bemagtig 
en te inspireer. Ons het gesien hoe ons tieners saam met 
mense bid, saam met mense kuier en saam met mense 
speel. Mense wat baie minder as die meeste van ons het, 
en dit getuig van God se hart wat oorloop van liefde vir elke 
persoon op hierdie planeet. God het nie witbroodjies nie, hy 
trek niemand voor nie, elke mens is waardevol vir Hom. Die 
tieners het ons weer hieraan herinner.

Ten days of HOPE vind weer volgende jaar tydens die 
wintervakansie plaas en ons nooi elke student uit om in te 
skryf. Ons tieners word ook uitgedaag om sommer nou al 
die keuse te maak om volgende jaar saam te gaan. Jy sal nie 
dieselfde terugkom nie.
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Die Engelse afkorting Capex verwys na kapitale uitgawes wat 
aangegaan word om ’n bate te bekom waarvan die waarde of nut 
oor ’n aantal jare strek – dus, ’n belegging in die toekoms.  Die 
afgelope tyd het NG Weltevreden stewige beleggings gemaak in 
die toekoms van die gemeente.  Ons deel graag inligting oor die 
projekte wat in ’n relatief kort periode afgehandel kon word met 
die hulp van gemeentelede en die gemeenskap. 

WEL-Tevreden 
belê in die toekoms

KOFFIEWINKEL-STOEP
Wat sou ’n Sondag wees sonder ’n lekker kuier in die 
koffiewinkel?  Met die aanbouings aan die koffiewinkel het 
ons nou meer ruimte om ons gasvryheid uit te leef en oud en 
jonk te verwelkom.  Vier splinternuwe gasverwarmers wat op 
verskeie plekke gebruik kan word, is geskenk om die koue te 
verdryf.  Ons wag net dat dit lekker warm word, dan gaan ons 
ook kuier op die nuwe daktuin!  Verder word die binnekant 
van die koffiewinkel eersdaags vernuwe om ’n nog beter 
ervaring op ’n Sondag te verseker.

 Bouwerk aan koffiewinkel-stoep : R250,000
 Seilblindings :  skenking
 Verwarmers :  skenking
 Inkleding van koffiewinkel :  skenking

PLAVEISEL IN PARKEER-AREA
Die ruimtes om die kerk en kapel is geplavei, wat groot 
waarde toevoeg tot ons terrein. Dit bring verdere besparings 
mee in terme van die tyd en geld wat spandeer moet word om 
die gras te sny en blare te hark. Vir ons vriende wat moeilik 
loop of met rolstoele oor die weg kom, bied die plaveisel die 
moontlikheid om weer kerk toe te kan kom. Ons is oneindig 
dankbaar vir die ruim skenking wat ons ontvang het om ons 
terrein nog vriendeliker en netjieser te maak. 

 Plaveisel : skenking
 Verf van parkeerplekke : skenking

KERKDAK-PROJEK
Lekplekke in die dak veroorsaak al geruime tyd ’n kopseer.  
Ons kon vanjaar nie langer ignoreer dat die lekplekke moontlik 
permanente skade kon veroorsaak nie. Die Kerkraad het 
besluit om ook hier ’n belegging te maak in die toekoms van 
ons groeiende gemeente en het met behulp van die gemeente 
’n sprong in geloof geneem.  

 Dak-projek : R 366,800
 Eenmalige skenking : R 120,000
 Skenkings uit koevertjies en EFT’s : R 151,700

Ons het nog ’n ver pad om te stap, maar is positief oor die 
waarde van hierdie projek.

NG Weltevreden kan met reg trots wees op ons fasiliteite en 
terrein. Dit verg daagliks harde werk om die geboue onder 
ons sorg in ’n goeie, bruikbare en veilige toestand te hou.  Let 
gerus op hoe ons tuine koste-effektief ingespan word om ons 
terrein te verfraai.  Energie-besparende beligting help ons 
krag spaar en is omgewingsvriendelik.  Ons is dankbaar vir die 
gemeenskap en gemeente wat ons ondersteun deur lokale 
te huur en skenkings te maak om hierdie kapitale projekte 
te befonds. Ons is WEL-Tevreden met die beleggings wat ons 
maak in die toekoms van ons gemeente!  

Saret Britz



Ons Winterhoop- en Kosprojekte het weer ons geloof en hoop in mense ’n groot hupstoot gegee! Die reaksie van ons 
lidmate was fantasties en ons kon weekliks sowat 88 kospakkies asook warm baadjies en truie uitdeel. 

Die oorblywende warm klere is op Mandeladag, 18 Julie, deur personeel in die omgewing uitgedeel. Wat dit besonders 
gemaak het, was dat twee mense wat gereeld kospakkies van ons ontvang, aangebied het ook saam met die kerk se 
bakkie uit te gaan en te help met die uitdeel van klere. Dit het vir hulle persoonlik baie beteken en hulle kon ervaar hoe 
dit voel om te gee en nie net te ontvang nie.

Ons verwagtinge is weer oortref met die wonderlike 
betrokkenheid van mense by ons Mandeladag-projek. Ons 
kon 250 “beanies”, 150 serpe en warm sop en broodjies 
uitdeel aan sowat 100 behoeftiges in ons gemeenskap. 
Die wonderlike oggend het baie beteken vir almal wat 
betrokke was. Dankie aan elkeen wat iets gebrei, gehekel 
of gekoop het en almal wat ons kom help uitdeel het – julle 
het waarlik ’n verskil gemaak!

Ons het ook ’n “omgee-pakkie” aan die personeel van 
die Weltevredenpark Kliniek oorhandig. Hulle werk lang 
en moeilike ure en doen wonderlike werk. Ons wou hulle 
graag bederf en dankie sê vir wat hulle in ons gemeenskap 
doen. 

NG Weltevreden se lidmate en ander vrywilligers kon hierdie winter
weer ’n verskil maak in die lewens van baie minderbevoorregtes.

Alda Boer en Tanya Krause



In ons reis as gestuurde gemeente word ons al hoe meer bewus daarvan dat ons geroep word om ’n geskenk vir die 
gemeenskap te wees.  Ons droom is om in ons omgewing ’n verskil te maak; dat ons as volgelinge van Jesus ’n verskil 
sal maak waar ons ook al gaan.

Die “Community Prayer Meeting” is uit hierdie droom gebore. Dit het op 14 Mei plaasgevind en was ’n poging om die 
skole, polisie, brandweer, hospitale, kerke, klinieke, ouetehuise en sekuriteitsmaatskappye bymekaar te bring.  Ons 
werk almal eintlik nou saam, maar ons ken mekaar nie.  Dit was ’n eerste poging om die gemeenskap te laat hande 
vat en mekaar oor ’n lekker bord kos beter te leer ken.  Dit was vir seker nie die laaste keer dat ons dit gaan aanpak 
nie.  Ons en St. Michaels, ons Anglikaanse bure, het dit saam gereël en ons is baie dankbaar vir Novo Futurum wat 
die geleentheid geborg het.

Hettie Wessels

Ons is so trots op ons sekuriteitswag Victor wat vanjaar sy 
12e Comrades voltooi het! Ons het Victor oor die jare op sy 
Comrades-reis ondersteun met bv. nuwe hardloopskoene. 
Victor het onlangs die sekuriteitsbedryf verlaat en by ’n 
nuwe maatskappy begin werk. Ons wens Victor sterkte toe 
met sy nuwe posisie en hoop dat hy nog baie wedlope sal 
voltooi.
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As daar een ding is wat NG Weltevreden goed kan doen, is dit om saam te kuier. Ons het die afgelope paar 
maande heerlik saamgekuier by ons jaarlikse pretloop en basaar asook saam met Joshua na die Reën.



Pretweek is ’n hoogtepunt op die KIX-kalender en baie kinders (en werkende ouers) sien altyd uit daarna. Pretweek 
is in die eerste week van die vakansie gehou en hoewel Christa en Ilze nou al ’n geoefende span is, is baie ure 
weereens vooraf spandeer aan beplanning en voorbereiding.  

Ons vrywilligers is vooraf goed opgelei. René en Zelda het alles onder beheer gehad by die ontvangs, 
inskrywings en in die kombuis. Danksy Adrian Bal en Cassandra van Eagle Canyon SuperSpar 
kon ons soggens vir die kinders en vrywilligers heerlike vars broodjies voorsit, asook 
warm middagetes.

Ons tieners staan vir niks en niemand terug nie. HG het elke oggend die 
klank beman en elke vrywilliger het presies geweet waar om in te val. 
Dit was ’n voorreg om saam met julle te werk!  Dankie aan Amoré, 
Annika, Bianca, Deacon, Gideon, Kyle, Marisa, Thys, Maryke, 
Melindi, Talitha en al die ander wat vooraf help uitpak het 
of ná die tyd help opruim het. ’n Spesiale dankie aan die 
werkers. Marks het elke dag gehelp met die springkasteel 
en Angelo en Anna het ons speelarea skoon gehou. 
Die tieners moes bontstaan om die kinders dop te 
hou terwyl hulle buite baljaar. Die springkasteel, 
springmielies en spookasemmasjiene is deur Adele 
Loots van Angels Kids Party Hire geborg.  Besoek 
gerus hul webblad en ondersteun asseblief ons 
borge.  Baie dankie ook aan al die anonieme borge; 
ons is dankbaar vir elkeen se bydrae om van Pretweek 
’n sukses te maak.

Ilze de Villiers
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Hierdie heerlike resep kom uit ons eie resepteboek, Manna!
Vir slegs R300 kry jy meer as 120 bladsye propvol heerlike resepte, 

gemeente fotos, wenke en stories. Resepteboeke is beskikbaar in die kerkkantoor 
gedurende die week asook die Koffiewinkel op Sondae.


