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TORINGKERK IS AANLYN
Ons is ook op Youtube! Gaan loer na ons Youtube kanaal “Toringkerk Aanlyn”. Druk
“Subscribe” om ons weeklikse lewendige kerkuitsendings te kyk.

Stuur ‘n epos aan Jana (jana@toringkerk.co.za) indien jy nie die weeklikse inligting per
epos of Whatsapp ontvang nie.

KOM TUIS
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Ons hoop om jou Sondag te sien. Ons pas nog streng reëls toe in
terme van sosiale afstand, koorsmetings en maskers. Ons wil vir
jou vra dat indien jy nie goed voel nie of siek is, bly eerder by die
huis en word gou gesond.  Jy hoef nie te bespreek vir Sondae nie.
Gebruik asseblief die hoofdeur en tweeweste deure om in te gaan.  

Ons is tans besig met die reeks “God wat roep”. Ons kyk vir die
volgende paar weke saam na verskillende karakters in die Bybel en
dink saam oor hulle verhale en hoe dit vandag nog van toepassing
is op my en jou omdat God nogsteeds besig is om elkeen te roep.
Hierdie week is ons vierde week met hierdie reeks en ons gesels
oor die roepingsverhale van Maria en Jona.

HOE WERK KERKDIENSTE NOU?

ONS NUWE REEKS



Ek dink deesdae baie aan my oorlede moeder. Sy was ‘n yster in my lewe. Haar storie en hoe sy ons grootgemaak
het, beslaan ‘n groot deel van my boek, Die Verlore Seun Vannie Gaatjie. Sy het tot op haar sterfbed nét een wens
en gebed gehad: dat ek en my jonger broer, Peter, die Jesus aan wie sy haar lewe toegewy het, moet ontmoet. 
Ek is vandag voltyds ‘n jeugpastoor en Ma Lettie se gebede vir Peter word nou deur my voortgesit. As enkelouer sou
sy nooit geld en besittings vir ons kon agterlaat nie, maar sy het gebid. Sy het God vertrou dat ons lewens eendag
vir meer kan staan as wat sy ooit vir ons kon gee. 

Ek is oortuig daarvan dat elke ouer nét die beste vir hulle kinders wil gee; dat ouers wil hê hulle kinders moet iets
kan bydra om die wêreld ‘n beter plek te maak. Ek glo elke ouer se bedoeling is om hul kinders ‘n goeie lewe te gee;
dat goedheid en guns hulle sal volg; dat hulle lang lewens sal hê.  

Só was dit ook die geval met die moeder van Johannes en Jakobus - in Mattheus 20:20 - toe sy eerbiedig voor Jesus
kniel om Hom ‘n guns te vra: dat haar twee seuns tog net op die ereplekke regs en links van Jesus in Sy koninkryk
mag sit. Dit was waarskynlik haar doodonskuldige manier om ‘n pensioenfonds vir die kinders te probeer agterlaat.
Sy wou hê dat hulle as leiers in ereplekke gesien moes word. Ek wonder hoeveel ouers vra ook met die beste beste
bedoelings dieselfde guns van God? Dat Hy hulle kinders groot, sterk, invloedryk sal maak en in hooggeplaaste
posisies sal laat beland. Ongelukkkig vergeet hulle dan ook meestal om tot God te bid dat hulle kinders Hom in al
hul weë sal ken en dat húlle ook Sy bitter lydensbeker sal drink, wanneer Hy dit van hulle vra. Hy het dit ook van dié
moeder in Mattheus 20 gevra. 

Jy sien, ons lewe in ‘n wêreld waar alles ‘n opwaartse kurwe moet toon: beleggings, geld in die bank, vriende,
loopbaansukses, sosiale media-followers, selfs views op ons kerke se aanlyndienste. Alles moet lei tot meer, beter,
groter, voller. Jesus daarenteen nooi Sy volgelinge op ‘n afwaartse pad van selfloosheid, selfverloëning en
diensbaarheid. Kom ons leer meer hiervan vir ons kinders – sodoende sal ons ‘n generasie sien, wat ‘n nasie kan
help verander! 

Ek dink sommer aan daardie bekende gedig van Antjie Krog, waarin sy eer betoon aan haar eie moeder - die gedig
eindig met dié woorde:  

ek is so jammer mamma 
dat ek nie is  
wat ek graag vir jou wil wees nie. 

Ek hoop van harte dat my kinders veel eerder sal najaag wat hulle vir God kan wees en beteken; dat hulle Hom sal
wil tevrede stel en nie slegs die goeie lewe soek, wat ek vir hulle wil gee nie, al beteken dit dat hulle ‘n lydensbeker
moet drink! Mag jou hart se gebed ook vir jou kinders wees dat hulle Jesus sal ken en in gehoorsaamheid agter Hom
sal stap, ongeag die koste!
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Hierdie beweging se visie is om Waarde gebaseerde gemeenskappe te vestig en korrupsie aan te spreek. Die eerste
beweging was laas week op Wochester geloods met 85 sakemense wat eienaarskap vir die beweging neem. Die
beweging beteken dat ek opstaan as agent van Integriteit binne my gemeenskap. Ons help om daardie netwerk op die
been te kry. Die sleutel persoon is Prof Erwin Schwella.

Die #Integritas konferensie sal 1 - 3 Desember plaasvind in Wellington by Hugenote Kollege. Die sleutel toespraak sal
geopen word deur Prof Thuli Madonsela. Hierdie beweging in samewerking met Hugenote Kollege, Communitas, Die
Sentrum van Publieke Getuienis, Die Goeie Regerings-huis vir Afrika en die Suid Afrikaanse Raad van Kerke. Die drie
dag konferensie is R1500 en vir elke sake persoon wat nog werk of afgetree is.

Die gedagte is om kreatiewe en innoverende sakemodelle te toets wat terugploeg in Suid Afrika, werk skep en plaaslike
gemeentes ondersteun. Dink twee keer om hierdie geleentheid oor te slaan. So maak jy 'n verskil vir 'n kwaliteit
produk. Hierdie projek is 'n vennootskap tussen Hugenote Kollege, Toringkerk, Wellington Moedergemeente en
"Institute for Technology and Society".  Kontak vir Ryno vir meer inligting.

Die Olyfolie projek is 'n innovasie projek waaroor ons baie
opgewonde is. Die olyfboompies word in informele
nedersettings geplant en verkoop aan plaaslike inwoners wat
eienaarskap neem vir die groei en beskerming van die bome.
Die bome word ge-oes, olyfolie gemaak en word verkoop aan
Toringkerk en Wellington Moedergemeente. Elke liter olyfolie
dra by tot die ekonomie, skep werk & monetêre waarde vir die
plaaslike inwoners van die informele nedersettings. Toringkerk
baat by die projek omdat ons R15 vir elke liter kry wat verkoop
word.  

Die gedagte is om kreatiewe en innoverende sakemodelle te
toets wat terugploeg in Suid Afrika, werk skep en plaaslike
gemeentes ondersteun. Dink twee keer om hierdie geleentheid
oor te slaan. So maak jy 'n verskil vir 'n kwaliteit produk.
Hierdie projek is 'n vennootskap tussen Hugenote Kollege,
Toringkerk, Wellington Moedergemeente en "Institute for
Technology and Society". 

Kontak vir Ryno vir meer inligting.

OLYFOLIE-PROJEK

#Integritas  Beweging



Ons het so twee maande gelede 'n nuwe gemeenskap begin
nadat ons 'n netwerk-model vir Communitas, Stellenbosch
getoets het. Ons het toe gou 'n paar leiers in die Paarl
ontdek wat BAIE lief is vir Jesus en vir jongmense. 
 
Ons identifiseer studente van Hugenote Kollege wat optree
as mentors. Hulle fasaliteer sessies met Gr 9 leerders wat
dan later optree as mentors vir hulle maats. So impakteer
en verbreed ons leierskap-kapasiteit. Ons visie is om
potensiaal te ontlok sodat alle tieners geleenthede gegun
word om iets FANTASTIES met hulle lewens te doen. Ons
kom elke Woensdag in die kerksaal bymekaar tussen 15:00 -
17:00.  "Everything rises and falls with leadership" J.
Maxwell.  
Kontak vir Ryno vir meer inligting.

HIDDEN TREASURES

Hardloop, stap, spring of kruip 5km.
Skenk enige hoeveelheid by: 
 https://www.givengain.com/cc/5k4kin/
Deel ‘n foto op sosiale media met die hashtag
#5K4KIN
Nomineer 5 vriende om ook 5km te hardloop

5km en R5 kan ‘n groot verskil maak!

Volg ons by @kin.culture op Instagram of kincultu
op Facebook.

HARDLOOP EN HELP KINCULTURE

HARDLOOP EN HELP KINCULTURE

Ons span het die 5km gedraf in die mooie Paarlberg.
Ons daag jou uit om ook jou tekkies aan te trek en die
mooie natuur te geniet terwyl jy hierdie 5km stap of
draf vir KinCulture! Onthou om ook ‘n finansiële
skenking te maak as jy klaar gedraf het!



HERVORMING IS ’N BLYWENDE OPDRAG - Willie Jonker

Dit is in die Protestantse wêreld gebruiklik om op die Sondag wat die naaste aan die 31ste Oktober is, die
Reformasie van die 16de eeu te herdenk. Die karakter van hierdie herdenking neem lankal nie meer die vorm aan
van ’n negatiewe bestryding van die “Roomse gevaar” deur die uitspel van al die misstande wat in die 16de eeu in
die Katolieke Kerk voorgekom het nie. Groot veranderinge het in die selfverstaan van die Katolieke Kerk en sy
verhouding tot die boodskap van die Reformasie ingetree, selfs al kan daar nog nie van ’n volledige konsensus
sprake wees nie.

 Maar ook die Protestantisme kan nie op ’n onhistoriese wyse oor die Reformasie praat, asof hy self nog altyd net
gelyk het en getrou gebly het aan die destydse hervorming nie. Daar het soveel gebeur waardeur die
Protestantisme self die erfenis van die Reformasie verloën het, dat enige vorm van triomfalisme aan sy kant
volledig misplaas sal wees.

Die groot slagkrete van die Reformasie: die Skrif alleen,
deur die genade alleen, deur die geloof alleen, deur
Christus alleen – is in die loop van die eeue binne eie 
 geledere deur die voortskrydende sekularisasie en die
opdringende mag van die humanisme in groot mate
subtiel of openlik van betekenis beroof.Daarby kom nog
dat, toe die reformatoriese kerke gevestigde volks- en
selfs staatskerke geword het, hulle baie van die
oorspronklike geestelike krag verloor en hulle kritiese
hantering van die Woord ingeboet het.In baie gevalle het
hulle weinig meer gedoen as om maar net alles wat in
die volksiel gebeur, op ’n stigtelike manier te begelei en
te bevestig.

 Hulle profetiese stem het stil geword. Groepe buite hulle kring neem nou dikwels
daarin die inisiatief. Daarom moet Hervormingsfees vir die Protestantisme vandag
’n dag van verootmoediging wees, ’n dag van selfondersoek en terugkeer na die
basis waarop dit gebou is. In plaas daarvan om selfversekerd te roem in wat eens
in die verlede gebeur het, moet liewer gedink word aan ’n ander slagspreuk wat
ook deel van die reformatoriese erfenis is: Ecclesia reformata semper reformanda:
’n  gereformeerde kerk moet altyd weer gereformeer, vernuwe word. Hervorming
is ’n blywende opdrag.

Die belofte dat die Heilige Gees die kerk in alle waarheid sal lei, beteken nie dat die
kerk outomaties daaraan gehoorsaam sal wees nie. Die kerk moet altyd weer van
dwaling en verwording teruggegroep word na die waarheid. 

Maar dit beteken tog ook dat die kerk nooit heeltemal aan dwaling prysgegee sal
word
nie, maar telkens weer deur die Gees vernuwe sal word om na die Woord van God
terug te keer. Daarvoor moet alle Christene bid en werk.

Hierdie meningstuk is in Die Burger op 27
Oktober 1990 gepubliseer.
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MAAK KONTAK MET ONS
AS JY MET 'N LERAAR WIL GESELS, KONTAK ONS GERUS.

LERAARS

Jana van den Munckhof | 083 948 4233 | jana@toringkerk.co.za

Ryno Els | 083 610 1641 | 
ryno@toringkerk.co.za

JEUG/MAATSKAPLIK

Janneke Marais | 082 831 6165 | janneke@toringkerk.co.za

KANTOOR

Annelie Koegelenberg | 021 872 6730 | info@toringkerk.co.za

ORRELIS

Mario Nell | 082 852 4536 | 
marionell2@gmail.com

KOSTER

Neels Visser | 082 740 7353 | neels@toringkerk.co.za

TENTMAKER

Dawfre Theron | 082 899 3959 |
dawfre@fhbc.co.za

BID | SIEN | DEEL
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TORINGKERK
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