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 Jou Christus-familie se nuusdiens met nuus vir diens  ~ www.ngcaledon.co.za 

D I E N S N U U S  
CALEDONGEMEENTE 23 

Alles wat was, kom weer – niks is vir God onbekend nie.  
 
Vir ons as gemeente, wie se hoofdoel is om ons Verlosser, Jesus Christus te volg en as volgelinge lief te hê soos Hy 
liefgehad het (hoop en liefde aangee), gee 2022 nuwe geleenthede om konsepte wat eeue oud is, nuut te verpak.   
Onder volg ‘n skrywe van Communitas wat ons help om diensbaar te wees en te onderskei wie saam met ons God gaan 
dien. Dit help ons om die klem op God te hou en te fokus op diensbaarheid - om nie net aan ons eie behoeftes te dink op 
individuele vlak nie. 
 

Bid asb. saam in die tyd vir die Pre-Advies, Kerkraad en elkeen wat saam droom oor diens aan ons Here - op so ’n manier 
dat  dit vir Hom aanneemlik is. 
 
'N GELOOFSONDERSKEIDENDE EN PRO-AKTIEWE PROSES 
 
1. 'n Beroepsproses is 'n baie belangrike gebeurtenis in 'n gemeente. Dit gee aan die Kerkraad die geleentheid om 

bestek op te neem en visionêr te dink oor waarheen God met die gemeente op pad is. Daarom noem ons dit 'n    pro
-aktiewe proses. Ons gaan staan vir 'n oomblik stil, dink na oor watter leraar ons kan begelei om die visie van die 
gemeente uit te leef. 

 

2. Dit is daarom ook 'n geloofsonderskeidende proses. Ons kan nie oor die toekoms dink sonder om vir God te vra wat 
Sy toekoms vir die gemeente is nie.  Die proses is daarom nie 'n meganiese proses waar ons die prosedures korrek 
volg om die regte beroep uitgebring nie. Dit is 'n proses van stilword voor God in verootmoediging en onderwerping 
aan Sy wil waartydens ons die inligting wat versamel is in die teenwoordigheid van God bespreek en onder die 
leiding van die Woord en Gees in die geloof onderskei en tot 'n oortuiging kom wie die persoon of persone is wat die 
Here nou in ons gemeente wil gebruik. 

 

3. Beroeping het alles te make met die roeping van die gemeente en die leraar.  Wie roep die Here om leraar in die 
gemeente te wees en na wie toe stuur die Here ons as gemeente. Die gemeente ontvang tog haar roeping van die 
Here om 'n verskil te maak in die wêreld. Hierdie roeping behoort nie vaag te wees nie  - 'n alles-vir-almal nie, maar 
spesifiek. Die Here stuur die leraar na spesifieke mense in 'n spesifieke gemeenskap. Ons beroep 'n leraar om die 
gemeente te lei in die uitlewing van haar roeping. Ons beroep 'n leraar om sy/haar roeping te kom uitleef in ons 
gemeente en daar behoort in die proses van beroeping kennis geneem te word van die roepingsverhaal van die 
leraars. Soos wat die gemeente 'n roeping het, het die leraar ook 'n roeping en die vraag is of hierdie roepings in 
gesprek is met mekaar. Die beroeping van 'n leraar is ook 'n kontekstuele proses. 

 

4. Artikel 9 van die kerkorde gee aan ons 'n aanduiding van dit wat die leraar behoort te doen in die gemeente. Dit is 
algemene riglyne waarvan die gemeente kennis moet neem in die beroepsproses. Dit sou onvolledig wees indien die 
gemeente nie ook 'n verdere proses deurloop wat die spesifieke roeping van die gemeente en die gepaardgaande 
uitsette van die gemeente se bediening in ag neem nie. 

 

Die Pre-Advies doen deeglike konsultasies wat ander gemeentes, organisasies, bedryfsielkundiges en ander kundiges 
insluit. Uit hierdie prosesse bly punt 2 soos hierbo genoem krities belangrik. Hou aan bid en luister fyn saam met ons in 
hierdie tyd. Die hele proses word deeglik en so spoedig as moontlik gedoen. Ons het mekaar nodig in die volgende tyd. 
Help, ondersteun en wees lief vir mekaar. 
 

Laat toe dat God jou in die gemeente gebruik soos ons ook geleenthede uitwys in die Indiensvormpies (meer oor hierdie 
vorms in die Diensnuus). Neem verantwoordelikheid vir jou en jou huis se verhouding met God en dien mekaar in liefde. 
 

Seën en liefde vir elkeen in hierdie jaar van opgewondenheid. 
Groete, Dewald  
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Verjaardag Noemnaam Van 

02/23 Elmarie Badenhorst 

02/23 Hannie Bosman 

02/23 Dourina Linde 

02/23 Roline Schönfeldt 

02/23 Ewalda Schreve 

02/24 Lorraine Gericke 

02/24 Henriëtte Ludik 

02/24 Janse Norval 

02/24 Amanda Stevens 

02/24 Melan Swart 

02/25 Jurie Beukes 

02/25 Jacques Crocker 

02/25 Alfred Dowling 

02/25 Christie Groenewald 

02/26 Susan Burger 

02/26 DC Du Toit 

02/26 Hugo Eksteen 

02/26 Danie Gunter 

02/26 Hadre Van Deventer 

02/27 James De Jager 

02/27 Jacomina Kellerman 

02/27 Sally Nel 

02/28 Carien De Beer 

02/28 Joan Delport 

02/28 Sanet Erasmus 

02/28 JC Fourie 

VOORBIDDING 
 Sterkte aan almal wat gebuk gaan onder COVID 

 Vir die beroepingsproses wat huidiglik plaasvind 

 Sterkte aan Ariêl Hugo se familie en vriende met 

sy afsterwe 

 Johan de Villiers 

 Mariëtte Labuschagne 

 Johan Visagie 

24 Januarie  
       tot 
27 Januarie 

VERGADERINGSWEEK: 

KOSPAKKIES 

Daar is baie honger mense wat 
gereeld kom aanklop vir ’n kospak-
kie of iets om te eet.  As dit vir jou 
moontlik is om nie-bederfbare 
kruidenierspakkies op te maak of 
iets te skenk, kan dit by die kantoor     
afgegee word deur die week. Dit 
word aan behoeftige mense        
uitgedeel. 

KANTOORURE : Maandag 24 Januarie 2022 : 08:00—13:00 

Ekologie—Kom ons raak vanjaar betrokke by 

die wêreldwye omgewingskrisis.  

Kategese Leiers  
Gr 1 Larese Ellis 

Gr 2 Anja Swart  

Gr 3 Alet Lubbe  

Gr 4 Réleen Swart 

Gr 5 Litricia Pieters  

Gr 6  Liesel Kershoff 

Gr 7  Joanle Pretorius  

Gr 8 Mariette Pretorius 

Gr 9 Gerhard De Villiers  

Gr 10&11 ds. Dewald du Toit 
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DAGBOEK 
23 Jan: 09:30 Erediens 
   Kategese opening en Registrasie 
  Deuroffer: Arbeidsbediening 
  Diensbeurt : Steenboksrivier 
 
24-27 Jan: Vergaderingsweek 
 
30 Jan: 09:30 Erediens en Kategese 
   Deuroffer: Plaaslike Jeugwerk 
  Diensbeurt : Trinity 

 
 
Kerkkantoor: 028 212 1202 ngkcaledon@twk.co.za  
 

Kantoor Whatsapp nommer: 072 807 3192 
 

Ds. Dewald du Toit: 028 212 1332 dutoitdewald@yahoo.com 
 

Webblad: www.ngcaledon.co.za.   
 

Bankbesonderhede: N.G. Kerk Caledon, 
NEDBANK Tjekrek: 1835 010 229 Takkode: 183509 
 

SO HOU ONS KONTAK  
COVID 

Wil u graag betrokke raak by verskeie                
bedieninge?  Neem gerus ‘n Indiensvorm by die 
deure.  Die Diensgroepe sal u kontak.   

Saam gee ons  Hoop en liefde aan! 

Die begin van jou                    
universiteitsloopbaan is om die 
draai en NG Universiteitsoord 
in Pretoria se Eerstejaarskamp 
is  verseker die beste manier 
om jou universiteitslewe af te 
skop.  Dit is werklik die kamp 
van jou lewe, moet dit nie mis 
nie!  Almal is welkom, Tukkies-
studente sowel as studente 
wat by ander tersiêre  instan-
sies in Pretoria kom studeer! 

 

‘n Dag se program sluit in geestelike sessies, lekker 
sports en aktiwiteite en vermaak in die aand.  Daar is 
ook sessies met senior studente wat kan raad gee oor 
wat om te verwag op universiteit en waar om hulp te 
ry.  Natuurlik is daar hope tyd om te kuier en nuwe 
vriende te maak. Inligting en inskrywings is beskikbaar 
op ons  Navrae: 012 362 0664 
webtuiste:  www.universiteitsoord.co.za/
eerstejaarskamp  

mailto:ngkcaledon@twk.co.za
mailto:dutoitdewald@yahoo.com
http://www.universiteitsoord.co.za/eerstejaarskamp
http://www.universiteitsoord.co.za/eerstejaarskamp
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Skrifgedeelte: Matteus 11:20—24 

Tema:   Ons lamp skyn 

Die doel van die preeknota’s is dat ons voor die diens kan saam stilword voor God. Daarna 

bring ons eer aan Hom deur die leiding van die Gees wanneer ons saamkom tydens ‘n 

erediens.   

Die nota’s gee punte uit die diens deur en help ons om ons gedagtes gefokus te hou. 

Lees en werk saam en mag dit ons harte verander sodat wanneer God ons deurgrond Hy 

vir ons sal sê mooi so goeie en getroue dienaar. 

Einde 2021 het ons saam gelees uit Matteus 11:2-18 waar Johannes die Doper in die tronk 

was en gewonder het oor Jesus.  Jesus gee op Johannes se twyfel die antwoord wat Sy 

volgelinge moet neem na Johannes: Gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en gesien 

het. Blindes sien, lammes loop en aan armes word die evangelie verkondig(lees self die 

teks vir die hele getuienis). 

Jesus gee mense die kans om getuienis te gaan lewer. Antwoord die vrae eerlik in gebed. 

In die begin van die jaar is die eerste vraag dus waaroor ek getuienis kan lewer? 

Was ek op Jesus se afbreukpunte betrokke om te kan vertel oor HOM? 

Was ek net met my eie sake besig en het ek nou nodig om te hoor van Hom? 

Ons teksdeel gaan oor die onboetvaardige dorpe – dorpe waar Jesus ‘n groot impak 

gemaak het maar hulle het geen notisie geneem nie.   

Hulle het alles van Jesus gevat wat mooi en lekker en goed vir hul is maar geen 

verandering in hul lewens toe gelaat nie. Gebeur dit vandag nog? 

Jesus praat dan baie duidelik met hulle.  Selfs met verwyt.  

Wat sou Christus vandag vir ons sê in Caledon? 

En dan sien ons dat Jesus se hart nie hard geword nie – Matteus 11:25 volg die mooie 

gebed en uitnodiging dat ons weer na Hom kan kom. 

Ons kan leer by Hom wat nederigheid en sagmoedigheid is. 

In die begin van die jaar kan ons sien waarmee ons besig is en weer/steeds aansluit by 

Jesus. 

Ons is Sy kinders! 
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NG CALEDON Moedergemeente 

VAKATURE: MEDELERAAR (Voltyds) 

Ons is biddend in afwagting op 'n leraar wat ons Vader se roeping ontvang om saam 

met ons in Sy  diens te kom staan. Ons weet dat God reeds die regte persoon voorberei 

om saam met ons tot Sy eer te werk.  

GEMEENTEPROFIEL 

Hierdie plattelandse gemeente is 110 km vanaf Kaapstad en 36 km vanaf Hermanus. 

Ons is die 8ste oudste gemeente in die land en het in die Overberg bygedrae  tot die 

stigting van verskeie ander gemeentes. Soos tye verander wil ons steeds die blye 

boodskap help bring aan geliefdes in die Overberg. Ons gee onder andere hoop en 

liefde aan by skole (Hoërskool,laerskool en kleuterskole), bejaardesorg tehuise en aan 

Caledon gemeente en gemeenskap. 

Ons is ‘n gemeente wat leef vanuit ons geloof dat God ons roep om Sy hoop en liefde 

aan te gee vir ons breër gemeenskap, wat ‘n sterk, dinamiese landboukarakter dra.  

Ons streef daarna om vir mense in ons gemeenskap ‘n Christus-familie te wees.  Ons 

nooi iemand wat geroepe voel, om hierdie roeping van die gemeente verder te help 

uitbou binne die leierskapspan.   

VERGOEDING: 

Sinodale skaal dien as riglyn vir vergoeding. Behuising word onderhandel met ‘n 

pastorie in ons gemeente. 

SLUITINGSDATUM:  7 Februarie 2022 

DIENSAANVAARDING:  Spoedig moontlik. 

AANSOEKE:  

Ons sien uit om jou beter te leer ken deur ‘n relevante en verkorte CV wat vergesel 

word van ten minste drie referente en hul kontakbesonderhede.  

 Vertel ons waarom jy aansoek doen vir die pos in ‘n kort skrywe wat jy saam met jou 

CV stuur. 

Aansoeke per epos:  ngkcaledon@twk.co.za  

Navrae en besonderhede: 

Voorsitter van die Dagbestuur:  Ds Dewald du Toit  sel 082 940 4901 

Voorsitter van die Kerkraad:       Jaco Rossouw sel 082 523 8367 

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ‘n 

aanstelling te maak nie. 
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Gemeentefees 05 Maart 2022 

41 Dae  

tot die 
Gemeentefees 

Alle winkelsakke wat u nie gebruik nie kan u 
afgee by die kerkkantoor of in die 

gemerktehouer plaas in die kerksaal.  

Ons gaan dit gebruik tydens die 

Gemeentefeeslyse kan by die 
kerkkantoor afgegee word. Lyste is 

saam met die kalenders uitgegee 

 

ONS VRA JUL VOORBIDDING VIR DIE 
GEMEENTEFEES 

Bied ook hulp aan asb. 

Agemene 

Navrae 

Liz Fourie 

0729326374 
  


