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’n lewe wat iets beteken
Vir die leierskap van Stellenbosch Gemeente impliseer
hierdie visie dat ons dit regkry om deel te neem aan God
se inisiatief om sy liefde en teenwoordigheid konkreet te
maak binne die gemeente. Dit beteken dat ons in staat
is om deel te neem aan die transformerede werk van sy
Gees in ons lewens, gemeenskap en die wêreld. Hierdie
jaarsverslag bevat sulke stories.
Jy is op ’n direkte en indirekte wyse deel van hierdie beweging. Ons vier dit met dankbaarheid, saam met jou! Ons
doen dit ook met die hoop dat jy self kan terugkyk op
hierdie jaar en ’n storie kan vertel van hoe jy ’n tree kon
gee nader aan ’n lewe van betekenis.
Mag die laaste paar treë van 2015 vir jou baie geloof, hoop
en liefde inhou!
André Serfontein - andre@sg.org.za
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kinders

tieners

Kinders leer deur te hardloop, te speel, te luister, te
sing en te belééf. Dit is presies wat die kinders van
Stellenbosch Gemeente tydens elke les doen. Sondae word die kinders byvoorbeeld uitgedaag om iets
in die week te doen. Sonder dat die kinders vir hul
ouers van die uitdaging vertel, neem die kinders spontaan inisiatief deur kospakkies op te maak, kos voor
te berei of sommer met hulle ouers oor iets belangrik
te gesels.

Die tienerbediening se tema van 2015 was ‘venture
out’. Met hierdie tema het die tieners hul geloofsreis
gekoppel aan avontuur - met ander woorde, hoe jou
paadjie saam met God jou dikwels vra om uit jou gemaksone te beweeg. Dit het hulle gedoen deur gereeld te gesels oor selfontdekking binne die konteks
van skool, vriende en familie, en hoe hierdie verskillende verhoudings hul selfbegrip beïnvloed.

Hierdie jaar het die Kinderkerk ook twee keer gaan
kamp wat baie energie en ‘community’ geskep het.
Die eerste kamp was by die BTK-Berghut duskant
Stanford en die tweede by die Palmiet-kampterrein in Kleinmond. Verder het die kinderbediening ’n
wonderlike groep leiers wat week-na-week hulle tyd,
energie en kreatiwiteit opoffer om met fantastiese
lesse vorendag te kom. Jaar-na-jaar ondergaan die
kinders van Stellenbosch Gemeente ’n groot mate van
groei. Die outjies wat aan die begin van die jaar nie
wou praat nie gee teen die einde van die jaar sinvolle
voorstelle oor hoe om hulle geloof uit te leef. En d í t
is lekker om te sien!

Die jaar was ook volop aktiwiteite. 2015 is afgeskop
met ’n lekker staptoer na die BTK-berghut, om die
draai van Stanford. Die tieners het ook die geleentheid gehad om saam met hul ouers die nuwe fases
in hul lewens te vier. Die graad 7’s het byvoorbeeld
tydens die Brug-kursus ’n nuwe manier ontdek om
’n mentorverhouding met hul ouers te kweek. Die
Vlerke-kursus het weer aan ouers en tieners die geleentheid gebied om op vernuwende maniere met
mekaar te praat en na mekaar te luister. Na afloop van
die kursus was dit duidelik hoe ouer en kind ’n beter
verstaan van mekaar gekry het.

Kontak vir Deon Botha

Kontak vir Francois Malherbe

deon@sg.org.za

francois@sg.org.za
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golden
oldies
Die gevorderde jeug – of dan nou die 60 plussers - het
kwartaalliks bymekaar gekom om bietjie saam te kuier.
Op hierdie manier probeer die groep hegte verhoudings met mekaar smee – dit is nou daai soort
‘ek-hoort-regtig-hier-tipe-verhoudings’. Behalwe vir
hul tasbare lewenslustigheid en fyn sin vir humor,
tree die Golden Oldies ook op as voorbidders vir die
gemeente. Hulle kan nou wel nie meer swaar goed
ronddra nie maar is swaar gelaai met wysheid wat vir
die Stellenbosch Gemeente ’n wonderlike seën is.
Die Golden Oldies-inisiatief is slegs moontlik omdat
vrywilligers uit die gemeente besluit het om iets vir
die gevorderde jeug te doen. Dit is daarom met groot
waardering waarmee die Golden Oldies uitsien na
2016!

kleingroepe
Aangesien kleingroepe ’n wesenlike plek van groei,
behoort en ondersteuning is, is die afgelope jaar
weereens gekenmerk deur geleenthede waar kleingroeplede in veilige ruimtes aktief na mekaar geluister
het. Een kleingroep – wat tans uit vyf gesinne bestaan - is byvoorbeeld eers laat in die jaar gevorm.
Ten spyte hiervan, is die groep al so gemaklik dat hulle
mekaar inspireer om op nuwe maniere op hul huwelike te fokus. Vanselfsprekend dat hierdie kleingroep
heeltemal oorweldig is deur die tydsberekening van
hul groep se vorming.
Om dít alles moontlik te maak is heelwat groepslede
opgelei om as fasiliteerders van hul groepe op te
tree. 2015 word daarom verder gekenmerk as ’n jaar
met vele getuienisse van God se teenwoordigheid in
Stellenbosch Gemeente se kleingroepe: al hoe meer
kleingroepe het wegbeweeg van debatte oor reg-ofverkeerd, en meer emosioneel-eerlike gesprekke met
mekaar begin voer. Dis asof die groepslede begin het om
eerder hul geloof te beliggaam as om dit te verdedig.
En dit was baie verfrissend!

Kontak vir Deon Botha

Kontak vir Deon Botha

deon@sg.org.za

deon@sg.org.za
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basaar
Stellenbosch Gemeente het vanjaar haar vierde agtereenvolgende basaar gehou en ’n indrukwekkende 400
medewerkers het bygedra tot die sukses van hierdie
jaar se geselligheid.
Maar hierdie basaar staar egter een groot uitdaging
in die gesig: ons woon in ’n allesbehalwe-plattelandse
gemeenskap. Dit beteken dat hier nie juis in oorvloed
gebak en gebrou word nie, en dat ons nie skaapskenkings van plaaslike boere kry nie – aspekte wat dikwels die sukses van ’n lekker, tradisionele basaar bepaal. Gelukkig kompenseer ons hiervoor op kreatiewe
maniere. Stellenbosch Gemeente se basaar is op die
moderne ‘pop-up shop’ model gebaseer, en alhoewel ons nie skaapskenkings kry nie, het ons vrygewige
wynmakers wat van hul beste wyne skenk. Op die ou
einde sorg al die hope ander skenkings - wat strek van
kos, bestanddele, wyn en nog vele meer - vir ’n basaar
met ’n tradisionele kinkel en ’n gesellige kuier-atmosfeer. Maak seker dat jy daar is by die volgende basaar
op 27 Augustus 2016!

dankfees
Vanjaar se Dankfees Onder die Bome was op ’n
snikhete Stellenbosse somersdag gehou. Ongeveer
300 plekke is gedek wat gesorg het vir ’n gesellige
kuier saam met lekker baie mense. In die verlede het
Stellenbosch Gemeente die volle onkostes van hierdie
jaarlikse feesvieringe gedek. Maar met die gemeente se hulp het die oorspronklike jaareindfunksie in ’n
dankfees verander waar elkeen vir sy eie ete betaal.
Op hierdie manier is die kostes van die dankfees lekker laag gehou. Volgende jaar maak ons weer so aan
die einde van Oktober!

Kontak vir Marissa Truter

Kontak vir Marissa Truter

marissa@sg.org.za

marissa@sg.org.za
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RETREAT
Sixteen people participated in a guided silent retreat
held in the beautiful setting
of Goedgedacht. The topic
was Encountering God.
PRAYER GUIDE TRAINING
HUWELIKE - Dewaldt de Kock - dewaldt@sg.org.za

Ons trou wat nou is ’n groeigeleentheid
wat gemik is op jong paartjies wat die
band in hul verhouding wil versterk. In
die werkswinkel word paartjies sensitief gemaak vir gesonde konflikhantering, en word hulle begelei tot ’n ruimte
wat oor meer as net verliefdheid gaan.
Ons noem hierdie spasie ‘spontane bewustheid’. In 2015 was dit mooi om te
sien hoe paartjies binne slegs ’n paar sekondes diep ‘konneksies’ tussen mekaar
gevorm het - verbintenisse waarin hulle
in die toekoms liefdevolle gesinne kan
begin. Die prentjie in Efésiërs 5 - waar
die verhouding tussen Christus en sy
kerk gelykgestel word aan die liefde tussen ’n man en ’n vrou – is ’n voorbeeld
hiervan. Hierdie jaar het ek opleiding as
’n Imago-fasiliteerder ontvang, en saam
met my vrou Suzelle, maak ons gebruik
van die tegnieke om die werkswinkel
aan te bied.

FORMATION GROUPS
Formation groups were
born out of the desire of
participants in Sacred Conversations (SC) to continue
the formation/discipleship
journey in the same listening and non-judgmental
space offered by SC. At
present there are 3 groups
meeting weekly.

Die Encountered Centered Transformation Proses, is vir paartjies wat deur
’n moeilike tyd in hulle verhouding gaan,
of selfs op skei staan. Gedurende hierdie proses word daar op ’n intensiewe
manier met ’n paartjie gewerk. Ek en
Suzelle help die egpaar om volkome
teenwoordig in mekaar se geselskap
te wees, en om uiteindelik die wêreld
van hul maat met empatie te betree.
Ons gee hulle as’t ware gereedskap om
meer ‘connected’ te wees. In 2015 het
ek en Suzelle gesien hoe hoe paartjies
na slegs ’n paar weke jarelange pyn in
heelheid verander. Die afgelope jaar het
beide ek en Suzelle opleiding by Hedy
and Yumi Schleifer gekry om die proses te kan aanbied.

term 3. Sacred Conversations continues to run at full
capacity and the response
has been very encouraging. There are also quite
a number of people who
are volunteering to serve as
group facilitators, and see
it as their ministry, which is
great.

SACRED CONVERSATIONS

STRENGTHSFINDER

Stellenbosch
Gemeente
presented Sacred Conversations module 1 Conversations with one another, in
terms 1 and 2, and Sacred
Conversations module 2,
Conversations with God, in

Hierdie jaar was daar altesaam 37 deelnemeres tussen die twee geleenthede
wat aangebied was. 28 het
deur die hele proses gegaan
wat 2 groepsessies insluit,
asook ’n persoonlike fasi-

Nine participants took part
in an intensive prayer guide
training course facilitated
by experienced spiritual directors. It was for many of
them a turning point in their
journey of faith.
PRAYER GUIDE FORMATION
The prayer guides are meeting once a term for ongoing personal development,
input and practice in accompanying others in their
prayer lives.
SPIRITUAL DIRECTION
At Stellenbosch Gemeente
we accompany people in
their faith journey by giving
ongoing spiritual direction
once a month to individuals.
COMMUNITY BIBLE EXPERIENCE

literingssessie. In Augustus
is Strengthsfinder ook gefasiliteer met die paartjies
wat deelgeneem het aan
‘Ons trou, wat nou?’ en
die plan is om dit weer in
Februarie 2016 te doen.
Strengthsfinder het 6 fasiliteerders wat al vyf jaar lank
die groeigeleentheid fasiliteer. Saam probeer hulle die
sessies so organies moontlik
hou omdat elke groep verskil.

Kontak vir Karen Krige;
karen@sg.org.za
of Sandra Fourie
sandra@sg.org.za

Net meer as 1000 mense
in SG het ’n ‘alternatiewe
Bybel’ geneem en hulself
verbind tot ’n nuwe manier van Bybel lees: reading
big, reading real en reading
together. Ons sien uit daarna om die vrug hiervan te
beleef, asook verdere inisiatiewe deur Biblica rakende
die lees van die Ou Testament.
WEEK OF GUIDED PRAYER
The newly trained prayer
guides had the opportunity
to practice their skills during
a Week of Guided Prayer.
Sixteen people took part in
a week long “retreat in daily life” to talk about their
relationship with God and
their life of prayer. They
learnt new prayer skills and
discovered how to become
aware of God in their daily
lives.
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2015 se hoogtepunte
LEGACY PERSONEEL
Die Legacy personeel het
hierdie jaar op hulle eie
voete gestaan en verantwoordelikheid
geneem.
Hulle het werklik as ’n span
saamgewerk en eie inisiatief
geneem.
GRAAD 11-LEERDERS

© lassedesignen - Fotolia.com
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Vir die eerste keer was daar
’n naskoolprogram vir Graad
11-leerders. Hierdie groep
word die ‘Khulani Captains’
genoem en hulle het hulself
as leiers en rolmodelle bewys.
GROEIGELEENTHEDE

Nuwe lewe by die
Legacysentrum
2015 was ’n besonderse jaar vir betrokkenes by Legacy Community Development. Louise Fourie vertel vir ons wat hierdie jaar so spesiaal gemaak het.
Legacy Community Development se
visie is om God se liefde, hoop, genade
en geregtigheid bekend te maak. Die
Legacysentrum se fokus is Kayamandi
en meer spesifiek almal wat deel vorm
van die Legacysentrum se programme.
Die invalshoek is om te onderskei hoe
God na die gebeure van die dag kyk en
om dan daarvolgens op te tree.

As gevolg van hierdie uitgangspunt gaan
elke aktiwiteit by die Legacysentrum
oor mense. Al die programme fokus
daarop om mense soveel as moontlik te
laat groei in plaas daarvan om getalle na
te jaag. Die verhoudings en vertroue
wat so gebou is, werp dan al hoe meer
vrugte af.

Die Sentrum se holistiese
benadering tot die groei van
hul begunstigdes en personeel het ook ’n hupstoot
gekry a.g.v. ’n weeklikse
groeigeleentheid wat deur
Jaco Botha vir die personeel
aangebied is asook ’n werkswinkel deur Character for
Life.
Laasgenoemde het
nuwe lewe geblaas in die
waardestelsel waarop die
Khulani
naskoolprogram
gebou is.
UVUYO CRAFTS
Die uVuyo Crafts-program
vir vrouens het ook van krag
tot krag gegaan. Die stelsel
waarvolgens die opleiding
plaasvind is verfyn, pragtige nuwe produkte word
gemaak en is selfs in Nederland verkoop.
SISEKO

Wat’s nuut in 2016?
Die
Khulani-naskoolprogram het fondse ontvang
wat hulle instaat gaan
stel om ’n groot fokus op
Wiskunde te plaas. Nuwe
personeel gaan aangestel
word en elke kind gaan minstens twee maal per week ’n
Wiskundeklas bywoon. Hier
gaan ons baie medewerkers
nodig hê.

Khulani gaan ook vir die
eerste keer Graad 12-leerders bedien.
Die doelwit hier is om te sorg dat
die ‘Khulani Captains’ van
2015 goed presteer in hulle
matriekeindeksamen.

Die nuwe Siseko-program
gaan die Sentrum waarskynlik instaat stel om hul vlerke
wyer as Kayamandi te span.
Die kliniek in Jamestown
stel reeds belang om met
die Legacysentrum saam te
werk.

’n Nuwe program wat fokus
op die eerste 1 000 dae van
’n kind se lewe (van konsepsie tot ouderdom twee) het
sy loodsfase oorleef. Die
program word “Siseko” genoem wat fondament beteken.
WEBTUISTE
’n Belangrike hoogtepunt
was ons nuwe webtuiste
(w w w.leg ac y k ayamandi.
com)

Kontak vir Louise Fourie
louise@sg.org.za

5

p r o j e k

t e

Missie in magiese Mosambiek
Op 26 Junie het ’n groep van Stellenbosch Gemeente vir Francois en Alta Rauch in
Mosambiek gaan kuier. Francois Malherbe vertel ons meer van hierdie avontuur en verduidelik hoe die band tussen Stellenbosch Gemeente en Francois-hulle versterk is tydens
hierdie ekspedisie.
Stellenbosch Gemeente bou al vir ’n
geruime tyd aan ’n hegte verhouding
met Francois en Alta Rauch in Mosambiek. Hierdie jaar was baie spesiaal omdat ’n groep van ongeveer 26 studente
en jongwerkendes vir Francois by hul
splinternuwe projek in Vilanculos gaan
kuier het. Die groep het op 26 Junie met
groot afwagting op ’n ‘overlander’ geklim en die pad na die ongerepte kusdorp in Mosambiek aangedurf. Soos
elke jaar, het Francois en Alta die Stellenbossers hartlik ontvang, maar hierdie jaar was dit in ’n gebied waar daar
nog nie voorheen ’n groep was nie. Die
Stellenbossers het die voorreg gehad
om te sien hoe Francois en Alta vir die
heel eerste keer met ’n onbekende gemeenskap ‘connect’ en ’n nuwe projek
benader - alles om gemeenskapsbetrokkenheid en volhoubaarheid te bewerkstellig.
Tydens hul besoek het die groep by die
voorman van die gebied besoek afgelê
en saam met hom die mees basiese

behoeftes van die gemeenskap ondersoek. In die aande het die groep om die
vuur gesit en gesels - 100 meter van die
see - en begin bou aan hegte verhoudings. Tydens bosbesoeke, skoolbesoeke en gesprekke met Francois, is
elkeen uitgedaag om uit sy/haar gemaksone te beweeg en hulself in die leefwêreld van die plaaslike gemeenskap te
onderdompel.
Die avontuur was ook tasbaar toe almal
(Francois en sy kollega Prosper inkluis)
in die gietende reën geswem het, saam
vir kampgrappies gelag het en selfs met
die ‘overlander’ in ’n sandpad vasgesit
het. Hegte vriendskapsbande is gevorm
en die groep het geskaaf en geskuur aan
mekaar se perspektiewe oor geloof, gelykheid en gemeenskapswerk. Francois
en Alta het ons gewys hoe jou werk
werklik die hoogste uitdrukking van
God se avontuur vir jou lewe kan wees.
Is dit nie ’n fantasiese uitdaging om na te
streef by die huis nie?

“Hoe kan mens
iemand van
die Here vertel
as hulle maag
skree van die
honger?”
- Francois Rauch

gaan kyk wat die groep aangevang het by

vimeo.com/137132080
Kontak vir Francois Malherbe
francois@sg.org.za
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meente daardie behoeftes moontlik gemaak. Selfs toe
ons gekonfronteer was met die harde realiteit dat ons
groot kapitale uitgawes moes aangaan - soos dat die
syverhoog in die saal vervang moet word en dat die
moederskamer en die beligting opgradeer moet word
- is die nodige fondse daarvoor in ons bankrekening
gedeponeer. Soortgelyk het ons ’n donasie ontvang
wat die noodgedwonge herstelwerk aan die kantoor
se dak ten volle kon betaal.
In 2015 het die inkomste uit tiendes die begrote syfer
met 9% oorskry, terwyl die offerandes wat op Sondae
ontvang is, 11% laer is as dit waarvoor begroot is. Die
inkomste uit die basaar het R65 000 opgelewer, terwyl
donateurs die Gemeente met eenmalige skenkings
van R 650 000 geseën het. Hierdie spesiale skenkings
het ons in staat gestel om kapitaaluitgawes wat nie in
die normale bedryfsuitgawes ingesluit is nie, te dek.

Vennootskap deur
finansies
deur Attie Jonker - attie@sg.org,za
Aan die begin van die jaar het ons ’n uitnodiging gerig
dat u ’n finansiële vennoot van God se beweging in
en deur die Gemeente word. Dit is met groot dankbaarheid dat ons kan getuig dat 2015 ’n jaar van seën
was op al die aktiwiteite waarby Stellenbosch Gemeente betrokke was. U finansiële ondersteuning het
dit moontlik gemaak dat ons al die projekte en programme waarvoor beplan is, met groot sukses kon
uitvoer. Ons behoeftes het die inkomsteprojeksies
oorskry, maar uiteindelik het die bydraes uit die Ge-

Die Gemeente is baie bevoorreg om ’n finansiële komitee te hê wat groot insette maak om die beskikbare
fondse optimaal aan te wend, en om toekomsgerigte
finansiële prioriteite te identifiseer. So is ’n voorsieningsfonds vir kapitale uitgawes soos toerusting klank
en rekenaars op die been gebring. Daar word ook
maandeliks sowat R42 000 weggesit sodat die huur
van die saal eenmalig jaarliks aan Paul Roos Gimnasium oorbetaal kan word. Die komitee beywer hulle
ook om die vergoedingspakette van die personeel
mettertyd in lyn te bring met die van ander gemeentes
in die dorp.
Die projekte vir die volgende finansiële jaar oorskry
weereens ons verwagte inkomste soos weerspieël
word in die konsepbegroting van nagenoeg R5,6 miljoen. Die bestuur van Stellenbosch Gemeente het volle
vertroue dat al hoe meer lidmate roeping sal ontdek en
onderneem om die geloofsreis na ’n lewe van betekenis, saam met ons te stap. Ons is ook oortuig daarvan
dat die inkomste wel die behoeftes sal kan aanspreek.

Totale inkomste - uitgesluit spesiale bydraes

Uitgawes

R 6, 000, 000

R 5, 050, 000

R 5, 000, 000

R 5, 000, 000

R 4, 000, 000

R 4, 950, 000

R 3, 000, 000

R 4, 900, 000

R 2, 000, 000

R 4, 850, 000

R 1, 000, 000

R 4, 800, 000

Totale inkomste

BEGROTING
R 4, 887, 427

PROJEKSIE
R 5, 020, 056

Uitgawes

BEGROTING
R 4, 899, 331

PROJEKSIE
R 5, 026, 987
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besoek die webtuiste van Kin Culture by

www.kinculture.org

’n Storie oor stilstaan
en geregtigheid
Johan Conradie het met sy aftrede stilgestaan en die werking van die Gees raakgesien.
Toe hy dit waargeneem het, en gekies het om daarop te reageer, het ’n nuwe wêreld
vir hom oopgegaan. ’n Wêreld wat die lewens van honderde kwesbare kinders gaan
verbeter. Dewaldt de Kock vertel vir ons wat hy by Johan geleer het.
Al ooit opgelet hoe ons belangstellings geprikkel word
wanneer ons vrye teuels het om dit uit voer? Dis soos
wanneer jy op vakansie is en jy uiteindelik tyd het om
daardie een boek klaar te lees, of om na maande se
bloedsweet by jou skilderwerk uit te kom. Dit verg dikwels net ’n ruskans om weer uit te kom by dít wat ons
verbeeldings aangryp. Johan Conradie, ’n afgetrede
boer in Stellenbosch Gemeente, is ’n goeie voorbeeld
hiervan. Na sy aftrede het Johan gou besef dat hy nie
kans sien vir te veel stilsit nie, daar was net te veel wat
hy nog wou doen. Dit was in daardie tyd wat Johan
van Kin Culture gehoor het, en dat hy gedink het: ‘by
hierdie inisiatief móét ek betrokke raak!’
Kin Culture is ’n organisasie wat hulle beywer vir die
welstand van wees- en kwesbare –kinders. Op die
oomblik pak hulle ’n revolusionêre projek aan wat die
bou van ’n volhoubaar-bestuurde dorpie in die WesKaap inhou. Die idee is om ongeveer 1000 kwesbare
kinders in hierdie uitstekend-toegeruste dorpie te
huisves. Die model is geskoei op die sogenaamde ‘cluster foster care’ sisteem waar ses kinders en ’n liefdevolle ouerpaar in een huis tuisgaan. In hierdie dorpie sal
kinders selfs toegang tot die beste mediese sorg hê.
Wat hierdie model egter van ander kindersorg-initiatiewe onderskei is die fokus op volhoubaarheid. Die
idee is dat die dorpie tot ’n groot mate self-onderhoudend moet wees. Eko-vriendelike landbou sal daarom

’n sentrale rol in die funksionering van die dorpie speel
aangesien die boerdery se inkomste ’n gereelde inspuiting vir die dorpie sal wees.
En dit is juis landbou waarby Johan onlangs betrokke
geraak het. Vandag bestuur hy die landbou-aspek van
Kin Culture saam met beleggers en belangstellendes.
En as dit alles te goed klink om waar te wees, gaan
kyk gerus na die LIV-projek in Kwazulu Natal waar
’n soortgelyke inisatief al vir jare aan die gang is by
www.youtube.com/user/livvillage.

Donald Miller skryf in sy boek ‘A Million Miles in a
Thousand Years’ dat die basiese elemente van ’n storie
die volgende is: “a character who wants something and
overcomes conflict to get it.” In dieselfde boek skryf
Miller dat ’n groter storie as dit die volgende inhou “a
character who wants something larger than himself
(and for the good of others) and gives his life to get
it’. Dis wonderlik om hierdie soort beweging in Johan
se lewe te sien. Nie net belê hy sy eie kapitaal in hierdie projek nie, maar ook sy tyd en ervaring. Dit is met
dieselfde gesindheid wat Jesus soveel opgeoffer het
sodat ons kinders van God genoem kan word. En dit is
waaroor ‘uitleef’ gaan. Om mense te lok na ’n wêreld
van groter betekenis. Om soos Johan - die stories te
vertel om ander aan te moeding. Mag jy hierdie somervakansie tyd kry om stil te staan en te sien waar God
se Gees beweeg.

Kontak vir Dewaldt by dewaldt@sg.org.za
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