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April  se inspirasie kom van Magé Trotskie, hoofdogter van Hoër Meisieskool Oranje 
in Bloemfontein. Sy het ‘n unieke boodskap tydens ‘n nuwelingsfunksie-toespraak aan 
die graad agts gelewer.  
 
 Magé Trotskie se woorde...  
“Vir twee weke lank moes jy nou rondloop met jou oë op die grond, met vier bollas op 
jou kop en ‘n voersak oor jou skouer... Jy het nou genoeg af gekyk. Nuwelinge, ek wil 
hê jy moet van vandag af op kyk.  
Lig jou ken en ken jou lig.  
Laat ek verduidelik.  
Lig jou ken. Lig jou oë van die grond af en wees hier. Die Here sê stop, vat ‘n oomblik, 
kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan nêrens heen nie. Ek het jou lief. Wees hier 
Oranje. Wees nou hier. Lig jou ken en gaan dans saam, gaan sing saam, gaan pluk daai 
blom vir jou ma, gaan drink daai koffie, gaan raak ‘n paar duisend keer verlief, 
waardeer die sterre en die wolke wat al jou drome dra.  
Lig jou ken en sien die mense rondom jou. Sien die nuwe dag. En as jy gister geval het 
dan staan jy vandag op, met nuwe moed en nuwe krag en daai pragtige blink-bek 
glimlag.  
Ken jou lig.  
Ps 139:14 - Jy is beeldskoon  
1 Petrus 2:9 - Jy is gekies  
Efesiërs 2:10 - Jy is gemaak vir ‘n rede  
Johannes 1:12 - Jy is ‘n kind van God  
Jeremia 31:3 - Hy sal jou vir ewig lief hê  
Hierdie is wat die Here van jou dink. Dieselfde Here wat berge en oseane en mense 
soos Chandler Bing gemaak het, Hy sê dat jy beeldskoon is, so hoe durf jy anders 
glo?...en anders na jouself kyk of op jouself afkyk en jouself oordeel as die Here sê dat 
jy beeldskoon is. Gee jouself ‘n kans. Ek en elke mens in hierdie saal glo in jou en ons 
glo dat jy op presies die regte plek is op presies die regte tyd...” 
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NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 

- Baie Geluk aan Charlene in die finansies kantoor en haar man, Jaco, met die 

geboorte van klein Carli. 

- Kerkkantoor-ure: Maandag-Donderdag 09:00 – 14:00. Vrydae: 09:00 -13:00 

- Koekies (R20) en beskuit (R40) nou in die kerkkantoor beskikbaar! 

- Druiwekonfyt (Hanepoot) nou in die kerkkantoor beskikbaar! 

- Ds. Petrie met verlof van Maandag 5 April tot Maandag 12 April 

- Sondag 11 April Erediens – Ds. Bas Peters 
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BID: Decoligny (2021-03-15) 

 
Liewe vriende, Dit is reeds Maart en as gevolg van omstandighede buite ons beheer, stuur ons nou eers die eerste 
BID van 2021.  Ons vertrou dat die Here u gedra het deur die vreemde 2020 met al sy vrese en probleme.  Wat sou 
ons gedoen het sonder 'n God aan wie ons kon vashou en op wie ons kon vertrou toe alles lyk asof dit uitmekaar 
val.  Al was ons fisies vir lang tye ingeperk, weet ons dat ons vryheid in God het.  Ek glo dat elkeen van ons baie 
geleer het die afgelope jaar; geleer het van God, van onsself, van ander mense. Daarvoor loof ons Hom.   
 
BID:  
Covid-19 het op alle terreine van ons lewe 'n invloed gehad; ook so op die kerk. Mense het hul lewens verloor, 
ander was baie siek, baie het hul werke verloor en dit het 'n invloed op ons gemeentes gehad.  Decoligny gemeente, 
asook baie gemeentes in die platteland van die Transkei het nie die uitwerking van Covid-19 vrygespring nie.  Dit 
het tot gevolg dat die gemeente ook finansieel swaar trek.  Ten spyte hiervan is dit juis nou die tyd dat die 
gemeente sy diakonale plig teenoor lidmate moet nakom.  Dit groot vraag wat gevra word, is hoe om dit in hierdie 
tyd te doen.  Tog kan die gemeente nie te lank by die vraag vashaak nie, daar is mense wat baie swaar kry en wie 
gehelp moet word.  Bid saam vir wysheid in hierdie saak. 
Nou dat gemeentes weer 100 lidmate kan toelaat in die kerkgebou, is die vraag hoe om hierdie situasie te 
hanteer.  Daar is nie fasiliteite om afsprake te maak om dienste by te woon, soos wat in baie gemeentes die gebruik 
geword het nie.  Talle lidmate het nie die selfoon fasiliteite om so iets te hanteer nie.  Bid dat die dienste binne die 
Vlak 1 beperkings 'n begin kan maak.  Bid veral vir die komende Paasfees Konferensie.  Dit is die gebruik dat die 
gemeente op 1 plek by mekaar kom vir die naweek van Donderdag aand tot Sondag middag.  In die huidige situasie 
is so iets ondenkbaar en sal dit nie kan gebeur nie.  Bid vir wysheid vir die Kerkrade wat besluite moet neem oor 
hoe om hierdie konferensie te hanteer. 

 
INLIGTING: 
Die verslag wat ons van Decoligny hoor, is dat die kompleks "in puin lê".  Die kerkgebou is nog nie herstel sedert 
die storm van November wat 'n deel van die dak beskadig het nie, die omheining van Decoligny bestaan nie meer 
nie, net die hek werk nog.  Die Regering het die water toevoer na Decoligny afgesny as gevolg van groot 
agterstallige betalings.  Die versekering het wel 'n bedrag betaal vir die herstelwerk, maar dit moet nog gedoen 
word.  Ons kan maar net bid dat die persone wat verantwoordelik is, sal begin om die herstelwerk te doen. 
Sam bly tans in Port Elizabeth en werk voltyds by Swartkops Soutwerke waar hy vroeër gewerk het.  Sy Teologiese 
studies het nie verlede jaar goed verloop nie.  Omdat talle instansies verlede jaar nie ten volle gefunksioneer het 
nie, is van die take wat ingegee is, nie nagegaan nie.  Ander take is nie deur studente voltooi nie.  Hy het nie sy 
Grieks en Hebreeus geslaag nie.  Hy het egter wel 'n aanlyn MBA Essentials kursus by die Universiteit van 
Stellenbosch se Bestuurskool suksesvol voltooi. Hy sal vir die tweede Semester registreer om van sy uitstaande 
Teologiese vakke te voltooi vir sy derde jaar. 

 
DANK:  
Dit gaan baie goed by Sinethemba.  Felicia, die personeel asook die kinders is gesond en gelukkig.  Daar is tans net 
39 kinders en 'n moontlike 3 ander kinders wat nog sal kom.  Hulle wil nie vanjaar meer kinders inneem nie omdat 
hulle bang is vir die invloed van Covid-19 op Sinethemba.  Sy noem dat te midde van 'n situasie waar baie mense 
hulle nie meer steur aan Covid-19 nie en nie maskers dra in die strate nie, hulle die situasie baie ernstig opneem 
by Sinethemba en nie vreemde mense op die perseel toelaat nie.  
(Inligting voorsien deur Sam Dandala (Decoligny) en Felicia Twantwa (Sinethemba)  

 
Groete in Jesus Christus 
Willem Botes 
083 658 2154 
wgpbotes@gmail.com 
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Sondagboodskap 
Fokusteks: Filippense 2:5-11  
 
Martin Luther, een van ons vroeë kerkvaders, het by geleentheid gesê dat daar van 
ons as gelowiges niks anders gevra word as hierdie een ding - elkeen van ons moet ‘n 
Christus vir mekaar wees. Die bedoeling is naamlik dat ons teenoor mekaar moet 
optree soos wat Jesus teenoor ons sou optree. Die vraag is egter, kan ‘n mens regtig 
‘n Christus vir iemand anders wees? Is daar waarheid in Luther se stelling? Kan jy regtig 
vir iemand anders doen wat Jesus vir jou gedoen het? Wel, nee en ja.  
 
Enersyds sal ons moet sê, nee, jy kan nie regtig vir iemand anders ‘n Christus wees nie. 
Die boodskap van die Bybel leer ons tog dat daar net één Christus was. Dink bietjie 
daaroor: jy kan nie die sondes van die mens op jou neem nie. Jesus het dit reeds op 
Hom geneem. Jy kan nie sterf vir die verlossing van die mens nie, Jesus is die enigste 
wat dit kon doen. Ons kan nie soos Christus in iemand anders se plek gaan staan nie. 
Ons kan in elk geval nie in Jesus se plek gaan staan nie, want Hy het in óns plek kom 
staan. Ons hoef Hom nie te verteenwoordig nie, want Hy verteenwoordig óns by die 
Vader. Ons kan nie die verlossingswerk wat Christus reeds gedoen het, gaan óór doen 
by ander mense nie. Net Jesus is die Redder en Bevryder. Dit sien ons in verse 6-11.  
 
Hierdie verse is ‘n vroeë geestelike lied wat deur die Christene gesing is. En dit vertel 
van die unieke lydenspad wat Jesus geloop het, en wat net Hy kon loop. Dit eindig met 
die feit dat Jesus verhoog is en waar sy Naam uiteindelik deur almal erken sou word 
as die Here. In hierdie lied sien ons hoedat Jesus vrywillig tree vir tree ‘n pad van 
vernedering geloop het, maar hoedat Hy ook vir ons opgewek en verheerlik is.  
Jesus se pad van lyding is soos ‘n stel trappe wat al dieper in die donkerte afgaan.  
 
• Jesus het Hom eerstens verneder deur van sy Goddelike gestalte afstand te doen 
(vers 6). Hy, wat al die eienskappe en kenmerke van God besit het – in besonder die 
heerlikheid van God - het nie daaraan vasgeklem nie. Jesus het nie sy bevoorregte 
posisie gebruik om die lydensweg te vermy nie, maar het uit vrye liefde gekies om ‘n 
pad van pyn en verwerping te loop ter wille van die redding van die mens en vergifnis 
van sonde.  
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• Hy was bereid om Homself vrywillig te verneder deur die gestalte van ‘n slaaf 
aan te neem (vers 7). Die letterlike betekenis van die woord, verneder, is “om leeg te 
maak.” Dit is ‘n leegmaak van sy hemelse voorregte en status. Dit is soos iemand wat 
nie probeer staatmaak op sy goeie reputasie nie. Vergelyk dit met die Griekse 
godedom van daardie tyd. Daar is geglo dat die gode soms die gestalte van ‘n mens 
aangeneem het, sonder om hul verhewe status prys te gee. Dan kon hulle, vermom as 
‘n mens, hul selfsugtige doelwitte bereik en magsugtige planne uitvoer, dikwels ten 
koste van die mense. Daardie gode het net gedoen wat vir hulself voordelig was. 
Christus is anders as die Griekse gode. Jesus gee sy hemelse voorreg prys. Hy kom nie 
as ‘n magtige Koning nie, maar as ‘n nederige dienaar (slaaf). Gedurende sy aardse 
bestaan is Hy afhanklik van sy Vader se mag, en hierdie mag sal gebruik word vir 
omgee en liefde. Vir genesing en vergifnis, vir voete was en nederige diens.  

 

• Vers 8 wys op nog ‘n trappie dieper in die donker pad van lyding in. Tot in die 
dood. Let wel, Hy het vrywillig gesterf. Dit was so bedoel en Hy het nie van sy Vader 
se wil afgewyk nie. Weer eens is dit in totale kontras met die Griekse gode. Hulle dink 
net aan hulself en sal nooit oorweeg om hulself te offer deur te sterf nie. Maar Jesus 
wys hoe die ware Christus lyk - Iemand wat bereid is om ‘n prys te betaal vir ander se 
sonde.  

 

• Nog ‘n trappie af in die doodsdal is die tipe dood wat Jesus sterf. Hy was nie net 
bereid om namens die mens vir die sonde te sterf nie, maar dit gebeur aan ‘n 
kruishout. Om aan ‘n kruishout te sterf was ‘n skande. Dit is ook gesien as ‘n 
vervloeking van God. Groter en dieper lyding as dit kan daar nie wees nie.  
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LEKKER RESEPTE 

 

GELAAIDE MALLEKKER AARTAPPELGEREG 
( Like ons Blad) 
500 gr Ontbeende hoenderborsies (rou), in 
happiegroote blokkies gesny 
6 tot 8 medium aartappels (geskil) sny in 
groterige blokkies 
⅓ Koppie olyfolie 
1½ Teelepels sout 
1 Teelepel swartpeper 
1 Eetlepel paprika 
2 Eetlepels knoffel poeier of bietjie knoffel 
vlokkies na smaak 
2 Eetlepels warm sous (bv peri peri) 
BOLAAG 
1 Koppie gerasperde cheddar kaas 
1 Koppie gerasperde mozzarella kaas 
250gr Spek (gekap) 
1 Koppie gekapte uie en paar stukkies 
spruituie gekap (die spruituie gee mooi 
kleur) 
Verhit die oond tot 200°C. Spuit ‘n oondbak 
met Spray n Cook. 
Meng die olyfolie, sout, peper, paprika, 
knoffel poeier, en warm sous goed 
bymekaar in ‘n groot mengbak. Voeg die 
blokkies aartappels en hoender by en roer 
deurmekaar tot al die blokkies vleis en 
aartappel goed bedek is. Skep die aartappels 
en hoendermengsel versigtig in die 
voorbereide oonbakbak. 
Bak die aartappels en hoender vir 55 tot 60 
minute, roer elke 20 minute tot gaar, bros 
en bruin aan die buitekant. 
Terwyl die aartappels/hoender bak, braai 
jou spek tot bros. 
Sodra die aartappels en hoender gaar is, 
verwyder uit die oond. Strooi die twee kase, 
spek, en groen uie bo-oor. Sit terug in die 
oond en bak vir nog 5 minute of tot kaas 
gesmelt is. 
Bedien warm.  
Bron: Die Armgat Chef. 
 

Hoender Cordon Bleu.  
 
Dit was absoluut heerlik en die 
hoender was so lekker sag. 
4 beenloos hoender borsie  
5 eiers 
Brood krummels 
80ml Meel 
Steak en chops spice 
Egyptian ham 
Sweetmilk kaas 
Sout en pepper volgens smaak 
Vat ‘n roller/ vleis hammer en 
verdun hoender tot dikte van jou 
keuse 
Smeer n klein bietjie sout en peper 
oor die hoender voor ham en kaas 
opgesit word en gerol word. 
(Gebruik n tande stokkie om alles 
vas te hou) 
Meng krummels, meel en spices 
saam tot smaak en sit eenkant 
Rol in geklitste eier, dan in krummel 
mengsel, weer in eier en dan 
krummels en sit in oondpan 
Drip olie oor om n lekker 'crunchy' 
dop te maak 
Bak in oond van 150°C vir 30min en 
geniet. 
Bron: Mandiese Soetgoed 
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Paasfees en pannekoek. Ons kinders is in Maart bederf met ‘n Paasfees-

partytjie en het soos in die Bybelse tyd aangetrek. Daar is geprys en 

gesing en meer oor Paasfees geleer.  

Maartmaand se pannekoekverkope was ook ‘n baie groot sukses. Baie 

dankie aan elkeen wat deeg aangemaak het, pannekoek gebak het, 

elkeen wat ‘n pannekoek gekoop het en ook dié wat skenkings gemaak 

het. Dit word opreg waardeer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkerk

k 
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My droom/doelwit 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

‘n Boek wat ek graag wil lees: 
______________________________________________________________ 

 
My gunsteling aanhaling  (Gehoor/gelees/gesegde): 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

Bybelboek/dagboek wat ek wil doen/voltooi/lees: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

Verjaarsdae: 
 

______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 


