WEEK 19 - HERHALINGS VAN BERIGTE/INLIGTING IN ‘N VORIGE VRYPOS
NUUS UIT DIE SINODE
BEDIENINGSBEGELEIDING bied aan:
NETWERK: SPIRITUALITEIT bied ‘n Retreat vir leraars en gades aan saam met dr Willem Nicol
vanaf 1 - 4 Augustus 2018 (1ste - 3de vir leraars en 3de - 4de vir leraars en gades),
te Menuha Retreat Sentrum buite Bloemfontein. Dr Nicol se boek, Oop vir die
oomblik, sal as basis dien vir hierdie retreatgeleentheid. Dit sal uit twee
afdelings bestaan:
1. Woensdag 1 Aug tot Vrydag 3 Aug: Dr Nicol hanteer die tema, Oop vir die
oomblik - slegs vir die leraars.
Koste: R550pp
2. Vrydagaand 3 Aug tot Saterdagmiddag 4 Aug: Hierdie geleentheid is vir die
leraars en hulle gades, aangebied deur dr Nicol en sy vrou.
Koste: R365pp
3. Leraars en hulle gades is welkom om nog langer aan te bly tot die Sondag. Geen formele program sal
dan aangebied word nie, net ’n saamkuier om die natuur en stilte van Menuha geniet. Dit sal dan ’n selfcatering geleentheid wees - alle geriewe is beskikbaar. Die koste hiervoor is R200pp (slegs vir die verblyf).
Daar is beperkte plek beskikbaar, bespreek dus so gou moontlik. Kontak vir Robbie du Toit op 084 401
6117, of stuur ‘n e-pos aan robbiedutoit12@gmail.com

Spesiaal vir alle leraars - VBO-Week 2018 - “Uitroep tot God...!”:
‘n Uitnodiging word aan alle leraars (al die sinodes), asook enige ander
belangstellendes gerig, om hierdie VBO-Week vanaf 2 - 5 September
2018, te Woodland Hills Gemeenskapskerk, in Bloemfontein by te
woon (dit vervang die Winterweek). Klik op die biljet regs vir ‘n groter
weergawe met al die inligting, sowel as die volledige program, daarop.
Die inskrywingsvorm kan hier gevind word, stuur dit na voltooiing per epos aan daf@ngkvs.co.za - die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag
17 Augustus 2018 (bankbesonderhede vir inbetalings kom op hierdie vorm voor). Indien verblyf ‘n
probleem sou wees, die lidmate van Woodland Hills bied gratis huisvesting aan, die inskrywingsvorm bied
‘n opsie waarop jy jou keuse kan aandui.

ALGEMEEN
Versoek: Liturgiese Voorstelle en Formuliere
Daar behoort altyd ‘n kreatiewe spanning tussen wortels en vlerke (betroubare weë en nuwe
moontlikhede) te wees… ook in oorgangstye. Die NG Kerk bevind haarself midde in ‘n gekose kultuurskuif
na ‘n missionale kerk. ‘n Ryke verskeidenheid gebede, belydenisse, simbole, rituele, formuliere en ander
liturgiese elemente is in omloop. Neem gerus kennis van die “Gebedeboek met liturgiese voorselle” wat in
2002 uitgegee is (hierby aangeheg). Die Algemene Sinode se “Missionale Kerkwees - Erediens en Liturgie”,
onderneem om ‘n dokument getiteld “Liturgiese Voorstelle vir ‘n Missionale Kerk” saam te stel om in
eredienste te benut. Die formaat vir “Liturgiese Voorstelle vir ‘n Missionale Kerk” is:

* Vier bewegings in die Erediens:
-

God versamel ons
Diens van die Woord
Diens van die Tafel
Uitsending

* Inleidend tot elke beweging:
- Wat behoort ‘n missionale gemeente AF te leer?
- Wat behoort ‘n missionale gemeente AAN te leer?
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Versoek: Stuur asseblief bydraes van liturgiese voorstelle en formuliere wat in missionale eredienste
benut kan word teen Dinsdag 31 Julie 2018 na: Suzanne van der Merwe by
suzannekleynhans@gmail.com
Bydraes sal deur die samestellers (Barnard Steyn, Suzanne van der Merwe, Dieter de Bruin en Tertius
Erasmus) oorweeg en bygewerk word.

KURSUS
Brugbedieningskursus: ‘n Premierkursus, aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by
die Universiteit van Pretoria. Hierdie kursus word op twee geleenthede aangebied, die week van 20 - 23
Augustus 2018 en 5 - 8 November 2018. Die kursusleier by dié geleenthede is prof Malan Nel. Koste
beloop R2 200 (BTW ingesluit) en sal by die UP aangebied word, 70 VBO-punte kan vir die bywoning
daarvan, verdien word. Die doel hiervan: Wanneer ‘n predikant ‘n gemeente verlaat, laat dit so ‘n
gemeente in ‘n tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is onseker totdat ‘n nuwe permanente bediening
weer in plek is. Hierdie kursus poog om Brugpredikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie
oorgangsperiode en tot voordeel van die gemeente. Belangstellendes kan vir Hesmarie Bosman kontak op
012 420 4952.
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