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Dis Palmsondag!
Tydens Palmsondag gedenk ons die dag wat Jesus op ‘n donkie Jerusalem
binne gery het. Honderde mense het van heinde en verre in Jerusalem
bymekaar gekom om Paasfees, die grootste fees, te vier. Daar is ‘n hele
skare van mense wat Jesus toejuig, ‘Hosanna!’ uitskree en palmtakke swaai.
Dis die koning waarop hulle so lank gewag het – die koning wat hulle sou
bevry (ook van die Romeinse onderdrukking, of altans, so het hulle geglo).
Jesus wou egter koning op ‘n ander manier wees – ‘n dienende, nederige,
koning wat vrede en heelheid in mense se harte wou (en wil) bring. Ten
spyte van storms en geweld buitekant ons lywe, wil Hy vrede en heelheid
bring binne ons lywe. En Hy is bereid om sy lewe daarvoor te gee. Geen
wonder dat Hy begin huil wanneer Hy besef dat ‘n groot klomp van hierdie
mense (en elkeen van ons op ‘n daaglikse basis) die innerlike vrede wat Hy
wil bring mis kyk (mis ervaar!). Ons maak verkeerde keuses juis omdat ons
maar net mense is. En sonder dat ons dit besef, blok ons Jesus seker
oomblikke van die dag uit ons lewe uit. Jesus se droom is dat ons elke dag,
elke oomblik, bewus sal bly van die innerlike vrede wat Hy aan ons wil gee.
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Sondag 14 April Palmsondag
Vrede, néé VREDE
Lukas 19:28-44
08:00 Meditatief
08:00 Klassiek (doop)
09:30 Meditatief
09:30 Informeel
09:30 Jeugaktiwiteite
09:00 Hoop GG
10:00 HB Village
10:30 Internas Studente
18:00 Tienerkerk
19:00 Aandkerk

Hannes Theron
Danie O’Kennedy
Hannes Theron
Lizette Louw
Danie Möller
Danie O’Kennedy
Die Khaya
Hannes Theron

Deurkollekte: Helderberg Hospitaal

Bid saam met ons
vir die volgende
mense:
Sarel du Toit - kanker,
beenmurgoorplanting
behandelings
Van Zyl Siebert - kanker
Faan van der Westhuizen ernstige rugoperasies en
beenkanker
Paul van Staden - dementia
Ilze Havenga - wag op niervervanging
Emmie van Tonder - chemobehandeling vir kanker
Barbara Pienaar - operasie
Anita Stoeder - herstel na
heupbreuk
Adri de Vries - kanker
Baby Meyer - Spescare
Sarie Brink - hartoperasie
Schalk van der Merwe knievervanging
Rou:
Ons dink aan Paul Kilian en sy
ma Wilna en die res van die
familie met Jan wat oorlede is.
Moet ons vir jou bid? Laat weet
ons asseblief by die
kerkkantoor: 021-851 5582 of
ontvangs@nghelder.co.za

Sondag 21 April Paasfees
08:00 Meditatief
08:00 Klassiek
09:30 Meditatief
09:30 Informeel
Geen Jeugaktiwiteite
09:00 HoopGG
10:00 HB Village
10:30 Internas Studente
Geen Tienerkerk
19:00 Aandkerk

Breda Ludik
Hannes Theron
Breda Ludik
Paul Barnard
Danie Möller
Hannes Theron
Die Khaya
Paul Barnard
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Op Sondag 5 Mei
begin ons
wintereredienstye
WiFi
Aanteken - NG-Guest
Wagwoord - w8X7Nf?J

Dagboek
15 - 18 April - Groot lydensweek
Besoek die kruiswegstasies in die Tent deur die
dag, aanddienste om 19:00 ook in die Tent.
18 April - Tenebrae-ete
19:00 in die Tent
19 April - Goeie Vrydag nagmaal
Dienste om 08:00 en 09:30. Hoop Geloofsgemeenskap diens om 08:00.
3 Mei - Huweliksverrykingskursus
Stuur jou kontakbesonderhede vir die kerkkantoor, lees op bladsy 11
5 Mei - Wintererdienstye begin

Die volgende ouerpare doop op
21 April
Klassieke diens:
Leon en Carien Meintjies met Anna Elizabeth

Die week:
Maandag 15 April
19:00 Groot Lydensweekdiens
Dinsdag 16 April
06:00 Kom bid saam
17:45 Kantory oefen
19:00 Groot Lydensweekdiens
Woensdag 17 April
10:00 Kuier Talent in Tent
19:00 Groot Lydensweekdiens

Baie welkom aan die
volgende nuwe lidmate:
Anne-Liese Krüger - Durbanville-Bergsig
Heather Tayler - Bloubergstrand
Henning van Wyk - Stellenbosch
Yolandi van Wyk - Bloemfontein-Noord

Donderdag 18 April
19:00 Tenebrae-ete
Vrydag 19 April
08:00 Goeie Vrydagdiens
09:30 Goeie Vrydagdiens
08:00 Diens by Hoop GG
Sondag 21 April
Paasfees
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Baie dankie vir almal se ondersteuning en
teenwoordigheid by gister se Herfsmakietie. Die
saamkuier en lag en deel was baie lekker gewees en
ons sien sommer al uit na die volgende een.

Belydenis van geloof
Persone wat graag hul lewende verhouding met
Jesus Christus voor God en die gemeente wil
bely word uitgenooi om die belydenisvorm in te
vul, die vorm is op die webblad en by die
kerkkantoor beskikbaar. Die voltooide vorm kan
teruggestuur word na Annette Botha,
fbadmin@nghelder.co.za.
Belydenisaflegging bestaan uit twee
geleenthede:
• ‘n Intieme geleentheid in die Kapel waar die
jongmense, hul ouers en/of familie saam
nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas
die Woensdag om 19:00 vòòr die Belydenissondag en
• die openbare belydenis van geloof in een van die eredienste.
Hier is die datums vir 2019:
19 Mei (gesprek op 15 Mei)
11 Augustus (gesprek op 7 Augustus)
27 Oktober (gesprek op 23 Oktober)
Navrae kan gerig word aan Annette Botha by fbadmin@nghelder.co.za of
021-580 6923
4

Teken ‘n palmtak
Vanoggend tydens kollekte word jy uitgenooi om ‘n papiertjie en potlood te
neem. Daar sal vir jou geleentheid gegee word om jou eie palmtak met
7 blare (een vir elke dag van die komende week) te teken. Die idee is om op
elke blaar iets te skryf wat jy graag sal wil hê Jesus saam met Hom moet
neem Jerusalem toe en tot by die kruis.
Iets wat jy graag vir Hom sal wil gee sodat jy kan vry raak en Hy jou innerlike
vrede kan gee wanneer Hy daarvoor sterf ter wille van jou. Soos wat jy elke
dag iets op die blaartjie skryf, skeur jy dan die blaartjie daagliks af en gooi dit
weg, as simbool dat dit gekruisig word. Jy kan dit verbrand, in die see gaan
gooi, in die grond begrawe, of sommer net opskeur en in die asblik gooi.
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Lydenstyd reis
Ons nooi jou uit na Groot Lydensweek vanaf
Maandag 15 - Donderdag 18 April. Deur die week
is daar kruiswegstasies in die Tent wat vanaf
9:00-19:00 besoek kan word. In die aande is daar ‘n kort aanddiens in die
Tent om 19:00.
Donderdag 18 April sluit ons Lydensweek af met ‘n tenebrae brood breek
geleentheid om 19:00 in die Tent. Tydens hierdie tenebrae (diens van
duisternis), word die 7 Lydenstyd-kerse met voorlesings een na die ander
uitgedoof totdat die byeenkoms in donkerte en stilte eindig. Dit simboliseer
Jesus se lydensweg en dood en plaas ons in die oordenkingsbui vir Goeie
Vrydag. Dit is ‘n baie spesiale geleentheid. Laat weet asseblief die kerkkantoor indien jy dit gaan bywoon. Daar is geen koste aan verbonde, maar
donasies is welkom.
Op Goeie Vrydag het ons ‘n stil diens waar ons met nagmaal by die
klassieke en informele dienste, Jesus se kruisiging herdenk. Ons verlaat die
diens in stilte om die palmtakke van Palmsondag te verbrand waarvan die as
dan gehou word om op Aswoensdag 2020 gebruik te word.
Sondag vier ons fees met ons gewone Sondag eredienste waarna ons
heerlik met paasbolletjies in die Tent kuier. Aangesien Lydensweek hierdie
jaar nie in die skoolvakansie val nie, wil ons regtig almal (oud en jonk) uitnooi
om hierdie reis met ons mee te maak. Jy sal hierna anders na Paasnaweek
kyk.
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Kuiergroep kenmekaar
Ons is regtig opgewonde oor die belangstelling in ons kuiergroepe. Op Vrydagaand
3 Mei om 19:00 beplan ons ‘n afskop
geleentheid in die Tent waar almal mekaar
kan ontmoet en hul groepe kan organiseer.
Die doel van die kuiergroepe is om ‘n veilige omgewing te skep waar
gemeentelede met dieselfde belangstellings mekaar kan leer ken en
verhoudinge vorm. Ons wil van helloHELDERBERG Gasvryheid se kant af
die groepe inisieer en die mense by mekaar uitbring. Julle word dan aangemoedig om mekaar te ontmoet en geleenthede te reël en die groepe verder
uit te brei. Indien jy nog nie jou Kuiergroep-vorm ingevul het nie, kry dit
gerus op die webblad (Mediateek, Aflaaidokumente, Kantoor dokumente) of
Sondag in die Tent.
Laat weet asseblief die kerkkantoor as jy die Kenmekaaraand wil bywoon of
nog voorstelle het wat nie op ons lys is nie.
Jy kan ons ook kontak by hellohelderberg@gmail.com.

Eetgoed bakkers
benodig
Helderberg Gemeente is die trotse
gasheer van die musiekkonsertreeks, Klassieke Klanke. Alle
konserte word gratis aangebied en mense van regoor die Wes-Kaap woon
hierdie geleenthede by. Die omvang van hierdie konsertreeks het oor die
laaste 5 jaar egter so gegroei, dat die konsertspan (wat uit drie mense
bestaan) nie meer kan voorbly met al die reëlings en voorbereidings nie. Die
grootste uitdaging is die aankoop en bak vir die verversingstafel, wat tans
ook ons grootste uitgawe is. Dis egter ‘n belangrike deel van die kuier en
gasvryheid van die dag.
Hiermee dus 'n beroep op mense wat bereid sou wees om 'n bydrae te maak
tot ons verversingstafel: enige gebak is welkom (selfs dié uit die rakke van
Checkers en Pick'nPay) of 'n geldelike donasie vir die aankoop van eetgoed
(vir diegene wat nie veilig in die kombuis voel nie).
Laat weet gerus vir Yolanda Botha (082 312 6348) of Corneille Barnard
(082 823 0260) wat jy wil bydra.
Ons volgende konsert is op Sondag 5 Mei en beloof om baie konsertgangers te trek. Nooi gerus vriende, familie en kennisse saam en kom geniet
hierdie wonderlike geleentheid saam met mede-musiekliefhebbers.
7

Skerm in kerk
Gee ons genoeg aandag aan die ander dinge in die erediens, dit is nou die
goed soos atmosfeer, klank, beeld, voel jy welkom en gemaklik tydens die
diens? Hierdie goed is net so belangrik soos die Woordbediening, want dit
dra by tot jou belewenis van God in die diens.
Om te help met die atmosfeer het ons ŉ laserprojektor geleen en dit verlede
Sondag gebruik tydens die diens. Ons gaan dit ook hierdie Sondag gebruik.
Maak dit ŉ verskil vir jou? Versterk dit jou belewenis van die diens? Kom
gesels asseblief met een van die leraars daaroor. As jy dalk ŉ idee het hoe
ons dit finansieel kan bekostig, kom praat ook gerus met ons.
Ons het alreeds ’n donasie van R30 000 hiervoor ontvang. Om so ’n stelsel
te installeer kan van ’n R100 000 (net die kerkruimte) tot R250 000
(kerkruimte en Korinte) kos. Die koste word natuurlik ook bepaal deur die
tipe kwaliteit waarvoor ’n mens wil gaan. Die projek is nie deel van ons
begroting nie, maar ’n geleentheid vir diegene wat graag saam met ons wil
aandag gee aan ’n verbeterde atmosfeer tydens ons eredienste.

KuierTalent se April-byeenkoms
Wil jy graag sien en leer hoe om servette interessant
en mooi vir jou tafel te vou?
17 April: Spoggerige servetvou
Program vir die res van die kwartaal:
8 Mei: GEEN byeenkoms agv Stemdag
29 Mei: Handige hekelwerk met T-shirt yarn
19 Junie: Handige hekelwerk met T-shirt yarn
Bring ‘n vriendin saam en kom kuier-leer by ons. Almal welkom! Jy kan ook
enige ander handwerk bring en net kom saam kuier.
Kontakpersone: Magdel Janse van Rensburg by 082 400 0903 en
magrens@mweb.co.za of Nellie de Klerk by 072 348 6226

Pêrel Projek soek borge vir vervoer
kinders
Ons soek borge vir die vervoer van 9 kinders wat na die kleuterskool moet
gaan. Dit is net vir die maande Junie tot en met September.
Dit is R 150 per kop. Die totaal bedrag vir 9 kinders is R1 350 per maand.
Vir inligting kontak asb die projekleier Maria Kirsten 082 703 3742
Webblad: www.pearlproject.co.za
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Canticum Novum tree op
Klassieke Klanke
Canticum Novum, ‘n a capella
Christelike koor gesetel in
Stellenbosch, is die eerste
koor om 'n volledige
konsertprogram vir die
Klassieke Klanke-konsertreeks
te doen.
Klassieke Klanke, in 2015 van
stapel gestuur, se primêre
doel is om fondse in te samel
ter aanmoediging van plaaslike musikale talent, om 'n
uitvoeringsplatform vir
musikante te skep en om
klassieke musiek te bevorder.
Sedert die konsertreeks se
aanvang is meer as 9 gratis
konserte aangebied en meer
as R50 000 vir hierdie visie
geskenk.
Canticum Novum, die kerkkoor
van die Moederkerk in Stellenbosch, is 'n konsertkoor met 'n
passie vir uitreik. Daarom die
naam en leuse: Cantate Domino Canticum Novum - Sing vir die Here 'n
nuwe lied. Dit is een van die oudste kerkkore in Suid-Afrika en hulle vier hulle
60’ste bestaansjaar met 'n groot koor- en orkeskonsert wat in die Endlersaal,
Stellenbosch, aangebied gaan word. Repertoire sluit werke en genres in wat
oor eeue strek: van Renaissance-motette, Ierse psalms en meditatiewe
Taizé-liedere tot tradisionele Afrika-liedere.
Die koorkonsert vind plaas by die Helderberg Gemeente en begin om 15:00
op Sondag 5 Mei. Toegang is gratis en donasies welkom. Verversings sal
voor en na afloop van die konsert in die Tent verkoop word. Geen bespreking
is nodig nie. Vir verdere inligting en ander konsertdatums, kontak die
Musiekdirekteur: Yolanda Botha op helderbergconcerts@gmail.com of
besoek ons Facebook-bladsy: Klassieke Klanke.
Donasies van hierdie konsert sal gaan na Canticum Novum se uitreikpogings
en sal help om hul toer aan die Suid-Kaap te befonds.
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Helderberg
Hospitaal
Projek
Hierdie projekspan besoek die
Helderberg Hospitaal elke
tweede Saterdag om liefde en
deernis uit te dra aan die
siekes en personeelPom
Jesus se hande en voete te
wees en Sy liefde te gaan uit
deel in die donker van hierdie
wêreld.
Ons besoek grotendeels die ongevalle, kraamsaal en kindersale, maar ook
soms die hele hospitaal, soos ons voorraad hou. Tydens ons besoeke deel
ons koekies, koeldrank, Bybels, Christelike literatuur en gebreide items uit.
Om vir siekes en mense wat deur moeilike tye gaan te bid en te bemoedig,
is ‘n voorreg en ‘n groot deel van ons uitreik.
Ons het ŉ groot behoefte aan meer vrywilligers wat bereid is om tyd
met pasiënte te spandeer, vir hulle te bid en te bemoedig.
Ander behoeftes van die projek: Marie-koekies, aanmaakkoeldrank, enige
klein babaseep, room, Vaseline, oorstokkies, doeke, ens, asook babaklere
vanaf newborn - 3 maande.
Baie dankie vir almal se ondersteuning en gebede vir hierdie projek.
Indien jy graag betrokke wil raak by hierdie projek, skakel gerus projekleier
Miemie Heeringa by 084 298 6608.
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Drie gesinne van die Beltsasar omgeegroep het die laaste naweek van die
skoolvakansie gaan kamp in die Cerderberge. Hulle is die Janse van
Rensburg-, Eager– en Eksteen-gesinne.As jy ook deel wil word van ‘n
omgeegroep stuur ‘n e-pos aan danieok@nghelder.co.za

Huwelikseminaar
Die realiteit vandag is dat huwelike onder baie druk verkeer. Gevolglik ly
gesinne daaronder. 'n Florerende huwelik is 'n noodsaaklike hoeksteen vir
gelukkige kinders en 'n gesonde gesin. VitaAmp help met die herstel van en
groei in huwelike.
VitaAmp huwelikseminaar word deur Rudolph en Sanet Grobler aangebied.
Rudolph is ‘n leraar by NG Kerk George-Bergsig en Sanet het ‘n agtergrond
in bedryfsielkunde en berading. Die reeks sal jou help om beter jou maat se
behoeftes te verstaan en te vervul. Op hierdie manier sal daar dieper
intimiteit en meer passie in julle verhouding wees op al die vlakke van
eenheid.
Die seminaar sal Vrydagaand 3 Mei by Helderberg Gemeente met ‘n ete
afskop, gevolg met twee sessies en dan ‘n verdere twee sessies word op
Saterdagoggend 4 Mei aangebied. Die seminaar beloop R450 per paartjie.
‘n Kinderoppassersdiens kan op versoek gereël word.
Stuur jou naam en kontakbesonderhede aan die
kerkkantoor indien jy belangstel.
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Helderberg NG Gemeente
021-851 5582
www.nghelder.co.za

Helderberg Gemeente

Bankbesonderhede
Bank ABSA Somerset-Wes
Rek nr. 2900 590 094 (tjek)
Rek naam NGK Helderberg
Takkode 632 005
Verwysing Naam of bediening
Navrae Antoinette du Toit
021- 851 5582

Leraarnoodnommer
083 988 2003
ontvangs@nghelder.co.za

Kerkkantoorure
Weeksdae: 08:00 - 16:00
Vrydae: 08:00 - 13:00
Sondae: 08:30 - 11:30
Skoolvakansie: 8:00 - 13:00

Helderberg Uitreik
Bankbesonderhede vir Art 18A
ABSA Helderberg-tak: 632005
Rek nr. 9114483080
Spaarrekening
Verwysing: Projeknaam of WBB

Gesinne in nood in ons gemeente
word finansieel en maatskaplik
deur die Versorgingsfonds
ondersteun. Dankie vir getroue
bydraes. Lees meer op
www.nghelder.co.za onder
Bedieninge, Onderlinge Sorg,
Versorgingsfonds

Beradingsentrum:
Telefoon: 079 417 3863
berading@nghelder.co.za
Annette - 021-850 6923

Versorgingsfonds
Helderberg Gemeente
Bankbesonderhede
Bank
ABSA Somerset-Wes
Rek nr.
2900 590 094 - tjek
Rek naam NGK Helderberg
Takkode
632 005
Verwysing Versorgingsfonds
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