
Eredienstye
Vanaf 1 November keer die eredienstye terug na 
normaal (voor “lockdown”). 

Daar sal om 08:00 ‘n eietydse diens plaasvind, en 
‘n tradisionele diens om 10:00 elke Sondag. Sien 
jou Sondag in die kerkgebou!

Gemeentemenings
Het jy ‘n gedagte wat jy wil deel oor die kerk? Het jy ‘n gedagte wat jy wil deel oor die kerk? 
Terugvoer oor die basaar, miskien, of hoe jy 
daaroor voel dat ons uiteindelik weer in die 
kerkgebou kan erediens hou? Stuur vir ons ‘n paar 
sinne en dan publiseer ons dalk jou mening in ons 
maandblad se Gemeentemenings-afdeling!

Maak ‘n 
nota 
hiervan:

my absoluut ‘n hoogtepunt in Hartenbos, hierdie 
Bybelskool.”

Charl se vrou, Miranda, hou van die geselligheid Charl se vrou, Miranda, hou van die geselligheid 
en groepsgesindheid van die Hartskool. “Wat vir 
my ook wonderlik is, is dat die mense die 
vrymoedigheid het om te kan saam praat. Om 
dom vrae te kan vra - Willem het vir ons geleer 
daar is nie ‘n ding soos ‘n dom vraag nie. Die 
Hartskool is iets wat ons nie wil mis nie.” 

Maryna Maryna Terblanche woon al vir vier jaar die 
Hartskool by. Sy het aangesluit nadat sy afgetree 
het as hoërskoolonderwyseres, en besluit het dat 
sy haar tyd wil benut deur geestelik te groei. 
“Want ek glo mens moenie stagneer in jou lewe 
met enige iets nie, en geestelik moet mens ook 
groei en kennis verwerf. En hier is mense wat 
soveel kennis het van die Bybel. En ook dan soveel kennis het van die Bybel. En ook dan 
Willem, die manier wat hy dit aanbied is eintlik so 
verrykend vir ‘n mens, die kennis wat mens 
opdoen en jou persoonlike groei.”  

Kom maak gerus ‘n draai by die Hartskool, elke 
Dinsdag om 17:30, om ‘n stukkie van die 
wonderlike kennis rondom God en sy heilige 
Woord te ervaar. Almal is welkom!

vriende bymekaarkom om saam te leer en te 
gesels oor die konteks en dieper betekenisse van 
die Bybel. 

Ds. Ds. Willem sê hy leer self ook baie uit die 
Hartskool-groep uit. Die tema word ‘n week 
vooruit bekend gemaak, en baie lede doen ekstra 
leeswerk oor die beplande teks of onderwerp. So 
dra elkeen nuwe kennis by wat die fokuspunte in 
die aand se agenda aanvul. 

Die groep is nou besig om vir ‘n tweede keer al Die groep is nou besig om vir ‘n tweede keer al 
die boeke in die Bybel te hanteer - een boek per 
week. Volgens ds. Willem vat dit altesaam omtrent 
twee jaar om só deur die hele Bybel te werk. Die 
afgelope Dinsdag, 20 Oktober, het hulle oor 
Markus gesels en alles wat hulle oor God leer 
deur hierdie boek. Markus is bekend daarvoor dat 
dit een van die eerste Nuwe dit een van die eerste Nuwe Testament-boeke is 
wat die evangelie van Jesus Christus deel.

Daar is lede van die Hartskool wat al vir jare 
daarvan deel is, soos Charl Conradie wat al vir 
amper ses jaar elke week bywoon. “Dis vir my 
lekker om Jesus al hoe beter te leer ken en beter 
te verstaan,” sê hy. “Dit beteken vir my geweldig 
baie, vir my geestelike groei. Dis vir 

Het jy geweet dat die skrywer van Markus se 
Grieks nie eintlik baie goed was nie? Eienaardig, 
sou ‘n mens dink, vir iemand wat juis die boek 
oorspronklik in Grieks moes skryf, omdat dit die 
mees algemene kommunikasietaal van die tyd 
was. Of wat van die feit dat Markus die enigste 
evangelieboek in die Bybel is wat die woord 
“euangelio“euangelion”, wat “goeie nuus” beteken, gebruik?

Dit is maar net sommige van die interessante 
punte wat vandeesweek by die kerk se weeklikse 
Hartskool bespreek is. Hierdie spesiale samekoms 
vind elke Dinsdag om 17:30 in die binnehof plaas, 
onder leiding van ds. Willem wat dit in 2013 begin 
het. “Ons eerste groepie was so tussen 12 en 15, 
en ons het daar in die klein saaltjie 
bymekaargekom,” vertel hbymekaargekom,” vertel hy. “Toe groei die groep, 
en toe’s ons naderhand te groot vir die klein 
saaltjie. Toe het ons eers kerksaal toe gegaan, en 
toe die binnehof se dak opgesit is - dit was seker 
so in 2015 - toe het ons hiernatoe gekom, na die 
binnehof. Ons was al, voor Covid, partykeer so 
oor die 100 mense by ‘n samekoms gewees.”

By die Hartskool word daar oor die Bybel geleer. 
Elke week kry hulle ‘n nuwe stukkie kennis oor 
God se Woord. Dis ‘n deelnemende groep wat as

Waar lede weekliks bymekaarkom om vir God beter te leer ken

‘n Aand by die Hartskool
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