
Worcester-Vallei 

Watervoortjie 
Worcester-Vallei   … ‘n gestuurde gemeente 

Die afgelope Pinkster het ons nagedink oor wat dit beteken om ‘n gemeente te wees 

wat deur die Here Jesus gestuur  word na die mense en die plekke waarheen Hy van 

plan was om te gaan. (Lukas 10:1-2).  Mens sou kon sê ons moet ‘n gestuurde 

gemeente wees! 

Eintlik was dit ‘n opdrag van die kerkraad om die reeks te hou!  Hulle het gevra  ons 

moet preek oor hoe ‘n gestuurde gemeente lyk en leef.  En hulle het dit gevra omdat 

ons tans besig is om as kerkraad nuut te dink oor watter soort gemeente ons in die 

jare wat kom, wil wees.   Dis ‘n gesprek wat al lank aankom.  Maar oorheersend in 

die gesprek is dat ons getrou aan die Here en Sy Woord wil wees in ons nadenke oor 

gemeente-wees.  Ons wil ‘n gemeente wees wat die toets van die Skrif sal deurstaan,  

en wat besig is met dit wat die Here van gemeentes vra.   

In die proses is dit belangrik dat ons weer goed kyk na ons visie en missie.  En 

natuurlik ook na ons kerkraad- en bedieningstrukture.  Jy giet tog nuwe wyn in nuwe 

sakke! 

Ons gemeente het seker een van die treffendste en inspirerendste visies:  “Brandend 

vir God, vir mekaar en vir die wêreld”.  Dis ‘n visie wat mens, amper soos ‘n 

trefferliedjie, nooit los nie.  Telkens kom die “deuntjie” weer by mens op en word jy 

herinner aan die visie wat die Here aan ons as gemeente geskenk het.  En soos ‘n 

goeie liedjie se woorde en melodie by mens vashaak, so loop ons visie soos ‘n goue 

draad deur ons gemeente en sy aktiwiteite. 

Belangriker nog is ons verstaan dat die manier waarop ons uitvoering moet gee aan 

ons visie, is deur dissipelskap.  Ons missie is om self dissipels te wees, sodat ons 

ander mense kan nooi om saam met ons die pad van dissipelskap te loop.  Ons glo 

dissipelskap is die eintlike opdrag van die kerk en dis die enigste manier waarop ons 

hoop aan die wêreld kan gee. 

Omdat ons visie en missie belangrik is,  moet ons van tyd tot tyd vra:  Is ons getrou 

daaraan?  Is ons visie nog die hartklop van ons gemeente?  Is ons bedieninge belyn 

met ons visie en missie?  Verstaan ons die implikasies hiervan?  Op watter maniere 

daag dit ons nou uit?  En ook hoe raak ons visie en missie die bestuur van ons 



gemeente?  Hoe kry dit gestalte in ons strukture, bedienings, beplanning, 

besluitneming, begroting en ons elke-dag-se-geloofspraktyke? 

Die kerkraad het ‘n span aangewys wat tans besig is met die proses.  Ons beoog om 

op die 14de Augustus ‘n vergadering van al die leiers in die gemeente te hou en daar 

‘n eerste voorlegging te doen van hoe ons die pad (en strukture) as gestuurde 

gemeente sien.  Ná die vergadering sal ons graag op soveel as moontlik plekke 

gesprek wil voer met lidmate (by blokvergaderings, kleingroepe, Bybelstudiegroepe, 

werkende jongmense, katkisante, in die erediens, ens.) oor hoe hulle dink oor 

dissipelskap, ons visie, ons strukture, en hoe ons ‘n gestuurde gemeente kan wees. 

Ná die gesprekke en die verwerking van lidmate se insette wil ons teen die einde van 

November ‘n besluit neem en in 2018 begin met ‘n proeflopie waar ons begin 

gestalte gee aan ons nuwe bedieningstrukture.   

Dis belangrik om te weet geen struktuur is in beton gegiet nie, en dis ‘n proses 

waarin ons aanpassings sal maak soos ons leer en gelei word. Gemeentelike en 

bedieningstrukture is altyd ‘n “work in progress”, soos elkeen van ons se lewe met 

God. 

Ons sien die proses as ‘n opwindende geleentheid om nuut te dink oor ons visie en 

die roeping van ons gemeente in die jare wat kom.  Dis wonderlik om te sien hoe ons 

gemeenteleiers ernstig aandag gee aan die Missio Dei (God se sending na die 

wêreld).  Ons wil graag getuies wees van die opgestane Here en ‘n verskil maak in 

ons dorp en land.  Missionale kerkwees (gestuurde gemeente-wees) is tans ons 

hoogste prioriteit.  Ons maak ‘n verskil deur diensknegte van die Here te wees.  Ons 

gemeente se sopkombuise; betrokkenheid by vroeë kindonderwys (26 vroue opgelei 

wat meer as drie honderd 3-4-jariges ontwikkel met Smart Start se program); die 

Na’li Bali leesprojek wat by kleuterskole werk aan die uitbreiding van kinders se 

woordeskat deur stories voor te lees; die Embrace program wat hulp aan 

minderbevoorregte swanger mamma’s gee; die opleiding van kokke by kleuterskole;  

vestiging van ‘n netwerk vir die verspreiding van groente na kleuterskole; die 

versorging van kinders by die Herberg kinderhuis, ens., ens., is alles tekens van hoe 

die Here ons oor grense van taal en kultuur stuur met die Goeie Nuus oor Jesus 

Christus. 

Ons raak al hoe meer bewus van ons roeping om ‘n vertoonvenster van God se liefde 

te wees.  Dis asof die Gees van die Here besig is om aan gemeentes en kerke nuwe 

verbeelding en energie te gee om te getuig van die veranderende krag van Jesus se 

liefde.  Soos dit slegter met ons land en ekonomie gaan, rig die Here sy Kerk op om 

hoop te gee en liefde te leef! 

Mag ons vra dat julle saam met ons sal bid.  Want die oes behoort aan die Here.  En 

Hy leer ons om te bid dat sy koninkryk sal kom.   

Hans Steyn 



Koninkrykstyd 
Met die seisoene van Advent, Kersfees, Epifanie, Lydenstyd, Pase en Pinkster 

het ons die gebeure oordink van Jesus se koms, sy aardse bediening, sy sterwe, 

opstanding en hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. 

Nou is dit agter die rug en ons is in Koninkrykstyd. Dit is die tyd van lewe met 

Jesus as die Here, die Koning, die een wat deur sy Gees lewend by ons 

teenwoordig is. 

Belangrik is dat ons moet verstaan dat God se koninkryk anders is as ander 

koninkryke. Anders as in die geval van koning Ahasveros in die verhaal van 

Ester, is die koninkryk van God nie een waar met mag en vrees van bo af 

geregeer word en waar die onderdane maar bloot aan die koning se grille moet 

voldoen of met hulle lewe boet nie. 

Jesus het kom wys dit is anders. Hy verduidelik aan sy dissipels dat dit gaan oor 

diens aan mekaar. Hy stel die voorbeeld. Hy regeer nie met ‘n swaard nie, maar 

dien met ‘n waskom. 

Die koninkryk van God is een van heling en van versorging. Dit is ‘n bedeling 

van omgee vir mekaar en van vrygewigheid en gasvryheid. Die koninkryk van 

God bring lewe in oorvloed. 

Dit is daarom ook ‘n bedeling waarin onreg bestry word om vir die 

verontregtes heling en vrede te bring. 

In die koninkryk van God is die liefdesgebod die sentrale gebod. Deur 

gehoorsaam hieraan te lewe, laat ons die koninkryk kom, en bring ons die 

vreugde en vrede wat tekens is van God se heerskappy. 

Om volgens die waardes van die koninkryk van God te lewe, is om missionaal 

te leef. Dit is om so te leef dat die koninkryk van God voelbaar word vir die 

wêreld. 

‘n Missionale lewe is ‘n lewe wat deur dade bid: “Laat u koninkryk kom!” 

 

(Uit Kerkbode 23 Junie 2017) 



5   minute   met  ……………….. 
Jeremia  Daniël  Cronjé    (oom  Jerry) 

Ons sien elke Sondag vir oom Jerry Cronjé in die kerk, al woon hy so ‘n jaar 

nie meer in ons gemeente nie.  Oom Jerry is altyd beleefd en vriendelik, die 

perfekte “gentleman”, altyd netjies gepak en gedas. Op 95 is hy een van ons 

oudste lidmate.  Op ‘n sonnige herfsmiddag kuier ons in sy knus woonstel in 

Andries Hamman tehuis. 

Oom Jerry, waar is oom gebore, en hoe was oom se grootwordjare? 

Ek is gebore op Boplaas, ‘n appelplaas aan die voet van die Langeberge in 

Barrydale.  Toe ek so 10 maande oud was, is my moeder oorlede aan 

maagkoors.   My ma se broer en sy vrou het op ‘n buurplaas gewoon, en  hulle 

het my aangeneem.  My biologiese pa het gereeld kom kuier, netjies met sy 

perdekar, en as hy vertrek, het ek altyd  ‘n halfkroon gekry.  Ek was so 10 jaar 

oud toe ek ingelig is dat die vriendelike oom van Boplaas my regte pa is! Maar 

ek het gelukkige grootwordjare gehad, my aanneemouers was baie goed vir 

my.  

Was seker ook maar lekker stout op skool? 

Ek moes die 5km stap skool toe,  wintertye was dit bitterlik koud.  Was baie 

lekkerder om skool te bank en duiwe te gaan skiet,  het baie pak gekry!   

Lekker herinneringe van kleintyd? 

My grootste geskenk van my biologiese pa was ‘n splinternuwe saal vir my 

perd – voor dit het ek ‘n sak met toue om die perd vasgemaak.  Die leer van die 

saal het so geblink – dit was die mooiste present ooit!  Ek onthou hoe almal 

deur die Depressiejare (1933) baie swaar gekry het. Ek het van st. 3 tot st. 8  

Barrydale se dorpskool (en kosskool) bygewoon, en st. 9 en Matriek in Boys’ 

High in die Paarl. Ek het in 1928 vir die eerste keer my verwonder om in ‘n 

regte egte kar te ry – my grootmaakpa het ‘n swart Fordjie gekoop, wat maar 

stamp-stamp oor die plaaspaaie gery het!   

Was oom Jerry betrokke by die Tweede Wêreldoorlog? 

Ek het in Kaapstad aangesluit, en is na ‘n kamp in Germiston toe gestuur.  Ek 

was nog nie mondig nie, en my pa wou my nie toestemming gee om die “rooi 

eed” af te lê om oorsee gestuur te word nie.  

 



Na skool, wat het oom Jerry toe gedoen? 

Ek het onderwys gaan studeer by OKP in die Paarl.  My eerste pos as onnie was 

by Laerskool Franschhoek, met ‘n salaris van £9/10/- (R19)!  Ná ses maande 

het ek darem duidelik geweet ek is nie ‘n gebore onderwyser nie.  Ek het 

gehoor dat die Dept van Finansies adverteer vir inspekteurs. Ek het toe met ‘n 

prinslike salaris van £15 begin werk by die Inkomstekantoor, waar ek tot met 

aftrede was.  Met elke verhoging moes ons trek, ek het in al die provinsies 

gewerk, en in Durban afgetree. 

Bo oom Jerry se bed hang daar pragtige swart-en-wit troufoto’s van Oom 

Jerry en die liefde van sy lewe, Helena.  Waar het julle twee ontmoet? 

Ek het in Kaapstad gewerk.  Die SAUK het toentertyd gereeld danse gehou, en 

daar het ek die oulikste Vrystaatse onderwyseressie ontmoet.  Ek het vir Tuine 

rugby gespeel, en graag padresies fietsgery.  Ons is in die Groote Kerk getroud, 

en is geseën met twee seuns,  Johannes en Marius. Ons eerste kar, ‘n DKW, het 

£15 gekos. Dit het ‘n vreeslike power enjin gehad – eintlik maar ‘n motorfiets 

met ‘n dak op!   

 Hoe het oom Jerry toe in Worcester beland? 

Helena wou iewers by die see wees, ek wou nader aan Boplaas, wat ek geërf 

het, wees, toe “settle” ons vir Worcester, met al sy lekker wyne, tussenin!  Ek 

het intussen die plaas verkoop, die nuwe eienaar het al die ou Winter 

Pearmaine bome uitgehaal om plek te maak vir nuwer variëteite appels.  Ek 

het mooi gevra of hul een boom vir my sal spaar, nou kry ek gereeld van die 

een boom die lekker Winter Pearmaine appels! Helena is 26 jaar gelede 

oorlede aan kolonkanker, maar ek waardeer elke dag wat ek kan geniet met 

my kinders en vier kleinkinders. 

Oom Jerry vergesel my uit die gebou by die Tehuis ná ons geselsie, stap saam 

met my motor toe, maak vir my die deur oop, waai vriendelik toe ek wegry.  

In my handsak is twee goudgeel Winter Pearmaine appels.  Mooiloop oom 

Jerry.  

 

Esmé jv Rensburg 

 

 

 



LIG OP ONS JEUG  
WAT IS KLUB 13? 

‘n Geleentheid vir 11- tot 13-jariges van ons gemeente om saam met ander kinders 

hul godsdiens uit te leef.  

 

WAAR EN WANNEER? 

Elke tweede  Maandagmiddag vanaf  18:00 tot 19:00  by tannie Irma van Dijk se huis, 

op die hoek van Sutherland- en Kerkstraat (naby Laerskool Worcester-Oos). Ouers 

bring gewoonlik hul kinders en kom laai hulle weer ná die tyd op. 

 

WIE WOON DIE BYEENKOMSTE BY? 

Die getalle wat dit bywoon, wissel tussen vyf en twaalf seuns en meisies in gr. 6 en 7 

van die Laerskole Worcester-Oos, Worcester-Noord en Worcester Primêr. Natuurlik is 

leerders van ander skole ook welkom. 

 

WAT DOEN ONS? 

Ons gesels eers om ‘n gemaklike atmosfeer te skep, dan doen ons ‘n stukkie 

Bybelstudie na aanleiding van ‘n video, vertelling of gelese stukkie, met sterk klem op 

hoe ons die boodskap  daagliks kan uitleef. Daarná ontspan ons met iets te drinke, 

speel buite of sosialiseer net sonder die spanning wat ‘n besige program meebring. 

Daar is geen verpligting om die byeenkomste gereeld by te woon nie; toetse of 

ander verpligtinge kry voorkeur. 

Dis pragtig om te ervaar hoe die klublede ontwikkel van skaam kinders tot kinders 

wat met gemak kommunikeer en selfs bereid is om hardop in die groep te bid!   

 

 WAT SÊ DIE KINDERS? 

 Daar is geen verpligting om elke week te gaan nie – ons skryf dalk toetse! 

 Ons lag baie, drink koffie of Milo en speel lekker buite! Ons programme is so 

besig, dis die enigste tyd wat ons het vir net lekker lag en speel. 

 Dis ‘n goeie geleentheid om die kinders van ander skole te leer ken. 

 Dis heerlike ontspantyd saam met maats, maar ons maak ook tyd vir Jesus.     

• Dis lekker om so ‘n bietjie weg te kom van my ouers en broers af vir ‘n rukkie 

elke week. 

 



              Twee Jeugweke om die draai 
 

Oom Karoolus en Lente kom kuier – Junior Jeugweek 
 
Die jaar hardloop vinnig en dit beteken net een ding - die Worcester 
Jeugweke is nader as wat ons dink. In September van die 4de tot die 
6de   is dit tyd vir die Junior Jeugweek. Ons het hierdie jaar weer die 
immergewilde oom Karoolus en Lente by ons. Hulle het nie eintlik 
bekendstelling nodig nie. Ons gaan vir oom Karoolus en Lente vra om 
by ons oggenddiens in die saal die Jeugweek sommer goed af te 
skop. Dan elke middag van Maandag tot Woensdag sal hulle 15:30 op 
hulle pos wees by Vallei se kerksaal. Ongelukkig kan hulle net tot die 
Woensdag by ons kuier. Mammas en Pappas onthou om sommer die 
hele week julle kinders te bring vir nog ’n wonderlike Jeugweek. Ons 
moedig ook ons boere van die buitewyke aan om julle plaaswerkers 
se kinders ook aan te ry vir die geleentheid. Die laaste paar jaar het 
dit wonderlik gewerk. 
 

Jeugweek 2017 – ’n Imagine Kleur 
 
In Oktober is dit weer Jeugweektyd in Worcester. Ons is hierdie jaar 
bevoorreg dat die Nasionale Imagine komitee juis hulle beplanning 
hou in ons Jeugweektyd, hier in Worcester. Is dit toevallig? Natuurlik 
nie! Hierdie jaar gaan ons die Jeugweek nuwe energie gee. Die 
spreker van die Jeugweek is Anriette de Ridder. Anriette is ’n 
predikant en was vir baie lank betrokke by Stellenberg gemeente se 
Jeug en is tans die Wes-Kaap se PSD (Persoon in Sinodale Diens). Sy is 
die hooforganiseerde van die jaarlikse #Imagine-beweging. Ons is 
nog vroeg in ons beplanning van die week. Indien iemand saam met 
ons aan die week wil beplan, is julle welkom. Ons is ook afhanklik van 
finansiële ondersteuning. Indien jy die week wil seën met ’n donasie 
sal dit wonderlik wees. Donasies kan inbetaal word in die volgende 
rekening, met die verwysing Jeugweek. 
 
NGK Worcester-Vallei     Absa 440580033 takkode 503107. 
 
Stefaans Burden 



100dae Dissipelskap: “Reisgenote in geloofsvorming: 

‘n al groter wordende sirkel van geloofsvorming” 

Gedurende die naweek van 10 en 11 Februarie het ons begin met die vierde 100dae 

Dissipelskap seminaar wat in die Worcester-Vallei gemeente aangebied is. 

“Neem My juk op julle en leer van My.”  Matt 11: 25-30 (Die uitnodiging van Jesus aan ons.) 
 
Dr Federick Marais het die geleentheid gelei . Ons was gou vasgevang in sy besonderse 
manier waarop hy Dissipelskap verduidelik het en dit was duidelik dat sy reis om ‘n dissipel 
te wees ‘n treetjie-vir-treetjie-reis was wat hy aangepak het. Hy het verduidelik dat 
Dissipelskap nie ‘n kompetisie is tussen die reisgenote na die eindpunt van elkeen se 
bestemming nie.  “Ons is reisgenote in geloofsvorming.” 
 
Daar is vir ons geÏllustreer hoe om in afsondering met die Here te kommunikeer; om bewus 
te word wat die Woord vir jou sê; jou laste vir Hom te gee en dan daaroor met Hom te 
praat. Dan word jy bewus van die Heilige Gees se wonderlike teenwoordigheid wat jou 
betree: die lewegewende bewuswording van die Heilige Gees wat deel word van jou 
bestaan. 
 
‘n Mens sal amper ‘n boek oor die naweek se gebeure kan skryf. Dit was duidelik dat elkeen 
by die seminaar diep bewus geword het van die roeping van Jesus Christus en dan ook vir 
ons visie van die gemeente. “Brandend vir God, brandend vir mekaar en brandend vir die 
wêreld. 
 
Deel van hierdie seminaar was dan ook om ondersteuningsgroepe te maak om mekaar te 
ondersteun gedurende die 100dae van Dissipelskap. Weekliks sal daar bymekaargekom 
word om doelstellings te monitor, verantwoording te doen en dan mekaar te ondersteun op 
hierdie wonderlike reis wat ons gekies het. 
 
Gedurende die seminaar is ons bewus gemaak van die volgende belangrike 
geloofsgewoontes wat deur elke dissipel gebruik sal word vir sy/haar dissipelskapreis: 

 Daaglikse inskrywings: dit is ‘n geloofsvormende reisjoernaal waarin jou gemoed en 
gedagtes vervat word. 

 Weeklikse geloofsonderskeidende refleksie: ‘n refleksie van jou reisjoernaal waarin 
jy vrae deurwerk. 

 Die bewegings van die Gees en geloofsgewoontes: op hierdie reis neem die Heilige 
Gees die inisiatief, die seisoene van beweging wat opgedeel word deur die volgende 
Seisoene – 
Rus: Die Gees stop en suiwer ons. 
Luister: Die Gees vorm en onderrig ons.  
Leef: Die Gees bestuur en lei ons. 

 Gesprek met mentor: Watter geloofsgewoontes geïdentifiseer word waaraan elkeen 
hom/haar verbind. 

 Reisjoernale: Die aanteken van gevoelens en gedagtes wat elke dag ervaar word. 

 Weeklikse geloofonderskeidende refleksies:  
om vas te stel hoe die Here in ‘n bepaalde week teenwoordig in jou lewe was; 
identifiseer die seisoen en beweging van die Gees.  
identifiseer ‘n leierskap- of geloofsuitdaging.  

 Verbintenis tot die inoefening van geloofsgewoontes: keuse van gewoonte, hoe 
gereeld en wanneer kom die groep bymekaar. 



 
Voorbeelde van geloofsgewoontes: 
Daar is verskeie moontlikhede wat hier genoem is, maar hoofsaaklik was die volgende as ‘n 
goeie vertrekpunt genoem- 

 afsondering en stilte 
 die hou van ‘n joernaal 
 daaglikse ondersoek-“examen” 
 gebed van die hart 
 eenvoud 
 selfbeheersing 
 geestelike lees van die Bybel 
 geloofsgemeenskap 
 geloofsonderskeiding 
 beoefen die teenwoordigheid van God 
 gasvryheid teenoor vreemdelinge 
 getuienis 
 bemoediging 
 vrygewigheid 

 Dissipelskap: Jou keuses, verbintenis, die pad verder:  
Gaan ek voort? Word dit ‘n lewenspraktyk? Of word jy ‘n mentor? 

 

 
DIE BEGIN                                                                              
Die eerste tree vir nuwe dissipels 

                                                                                                                               DIE WEG  
                                                                                                                                      Ontdek die weg van  
                                                                                                                                         Jesus se dissipelskap 
 
 

  
DIE MISSIE                                                                                                                 DIE ROEPING 

Aansluit by God se Woord                                                                                               Bereken die koste  
                                                                                                                                            om by Jesus aan 

 te sluit      
 
 
 

       DIE LEWE                                                                                                   DIE WAARHEID 

Lewe die geloofsdissipline                                                                                       Raak betrokke by die 

                                                                                                                                         Fondasie van ons 
                   geloof 
 
John en Jackie Koch 

 

 

Die Weg 
 
Van 
 
Dissipelskap 


