
Arlington is een van die kleinste NG Gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë
in die Riemland, ‘n vrugbare landboustreek in die Sentraal-Noord-Oos Vrystaat. Arlington is ‘n bitter klein dorpie, maar soos
die geval is met meeste sulke plattelandse dorpies, is daar ‘n groot township, met geweldige werkloosheid en armoede.

Oor ‘n klompie jare reeds is daar ‘n paar lidmate (meestal boere) van die gemeente wat op ‘n baie konstruktiewe manier by
die swart mense van die township en op die plase betrokke is. Een so ‘n projek is om die kerkleiers van die groot aantal
kerkgroepe in die distrik beter toe te rus vir hulle bediening. Soos in enige township is daar inderdaad ‘n groot
verskeidenheid kerke, meestal Afrika Onafhanklike Kerke. En die leiers van die kerke noem hulleself profete, priesters,
pastore, profete, apostels, biskoppe of selfs aartsbiskoppe, self al het hulle maar karige teologiese opleiding.
  
Dirk van Rensburg en Llewellyn Angus, dominee Piet Taljaard, evangelis Pheko en tans ook dominee Attie Roux, het ‘n
klompie jare terug begin om weekliks klasse vir dié leiers aan te bied. Hiervoor het hulle materiaal van die CLF gebruik, o.a.
Prof Jaap du Rand se bekende kategismus U woord is ‘n lamp. Die laaste twee jaar het hulle deur die Vertel-Vertel reeks
gewerk – ‘n reeks van 5 boeke wat die Bybelverhale (elke boekie het dertig lesse) vir kinders oorvertel en van daaruit dan ‘n
gesprek stimuleer – ‘n metode wat op die Oral Learning vertel-tegnieke baseer is en waarin die Bybelverhale self vertrou
word om die boodskap en waardes te laat insink sodat dit weer oorvertel of uitgeleef kan word. Die idee is dat die kerkleiers
dan hierdie materiaal ook in die jeugbediening van hul kerke sal aanwend. “Maar”, vertel hulle entoesiasties, “onsself het só
baie geleer uit die verhale. Dit het vir ons die Bybel oopgemaak.”

Onlangs is daar ‘n spesiale “gradeplegtigheid” gehou, waar elkeen ‘n bywoningsertifikaat ontvang het. Dié leiers is baie
entoesiasties en wil graag verder studeer sodat hulle uiteindelik werklike diplomas en grade kan verwerf. Intussen het hulle
met nuwe kursusse van CLF begin, oor die betekenis en viering van Lydenstyd en Paasfees, en ‘n kursus oor
huweliksberaad. 

Wat hier gebeur is werklik ‘n verhaal van hoop, en ‘n storie wat ander gemeentes kan inspireer om gerus by soortgelyke
projekte betrokke te raak. Die wonderlikste is egter om te beleef hoe daar in hierdie boerderygemeenskap hegte en
respekvolle verhoudinge gebou word, ook oor kleurgrense heen.   
Gideon van der Watt 
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HOE GAAN JOU MOVIE EINDIG?

… MÔRE, IS DALK TE LAAT
… VIR ’N LEWE VAN MEANING

Indien jy vandag aan iemand dink met een van dié drie
opskrifte in jou gedagtes, lees verder!

Daar is soveel jongmense in ons gemeenskappe wat nie die
Here ken nie, wat nie ’n Bybel het nie of wat selfs nog nooit
van Jesus gehoor het nie.

ASSEBLIEF! Help ons om dit te verander.

CLF wil die boek “WEES ’n WENNER! Jou race na geluk en
meaning” met dagstukke vir ’n jaar, in jongmense en kinders
in minder-bevoorregte gemeenskappe se hande plaas.

WEES ’n WENNER is ’n projek van I LOVE MY BIBLE, ’n
inisiatief wat in 2014 in die Kaapse Skiereiland geloods is
om minder-bevoorregte mense van Bybels en Christelike
leesstof te voorsien.

En daarom het CLF hande gevat om saam ’n verskil te
maak.

Die skrywer, André de Villiers begin die boek so:
“Oukei, so boek lees is nie eintlik vir jou nie. En geloof
goeters is nie rêrig jou scene nie. Briek net daar! Hierdie
boek in jou hande is nie ’n gewone boek nie. Heavy
godsdienstige issues gaan jy nie hier kry nie. En verseker
nie fancy taal nie. So kom ons chat eers ’n bietjie lekker.”

Goed, jy het hieroor gedink en besluit jy wil help. Of die
Heilige Gees het baie hard op jou hart gedruk om ons
jongmense, veral in die minder-bevoorregte gemeenskappe,
saam met Jesus as oorwinnaars uit die stryd te laat tree.
Dan is dit …

TYD VIR ACTION … VANDAG!

WEES 'N WENNER!
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Jou race na geluk en meaning.

Kliek hier om
meer oor die
boek te lees

*Al die hoofletter tekste is opskrifte van
verskillende dagstukke in die boek!

https://shop.clf.co.za/product/wees-n-wenner-jou-race-na-geluk-en-meaning/


CLF se doelwit is om die boek “WEES ’n WENNER! Jou
race na geluk en meaning” met dagstukke vir ’n jaar, teen
Jeugdag (16 Junie) in 20 000 jongmense en kinders in
minder-bevoorregte gemeenskappe se hande te plaas.
Ons gaan dit in samewerking met ons
gemeenskapsvennote doen wat hierdie jongmense op
hulle journey sal ondersteun.

Jou minimum donasie van R50 gaan dit moontlik maak!

Die Christelike Lektuurfonds is ’n nie-winsgewende
organisasie (020-595_NPO).
Artikel 18A sertifikate kan vir belastingdoeleindes
aangevra word.

Direkte inbetaling:
ABSA Bank
Rek no: 47 01 88 502
Verwysing: WENNER

WEES 'N WENNER!
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Jou race na geluk en meaning.

Iviwe Lubanga is 15 jaar oud en woon in
Bloekombos in die Weskaap.

Sy is alreeds halfpad deur die boek
en sê sy wil net aanhou lees!

https://clf.co.za/donations/
https://clf.co.za/donations/


“Woord en brood” aan die VGK Darling

Die VGK Darling gemeente was in die tweede groep van tien instansies vir wie CLF met R10 000
vir voedselhulp kon ondersteun.

Ann Pharao skryf aan CLF: “Hiermee wil VGK Darling hul opregte dank en waardering uitstpreek
vir die donasie t.o.v die verskaffing van voedsel aan behoeftige lidmate.

Ons Barmhartigheid en Sorg kommissie in samewerking met Ds Botha het hul goed gekwyt van
hul taak om vir ses weke warm maaltye aan 1420 (1080 volwassenes en 340 kinders) te
voorsien.

Tydens hierdie moeilike tyd van COVID-19 was hierdie maaltye vir die groot meerderheid van
ons mense die enigste wat hulle gehad het om te eet. Ons het terselftertyd die pamflette wat u
verskaf het saam met die kos aan hulle uitgedeel en hulle net telkemaal herinner aan Jesus se
liefde vir sy kinders. Ons glo êrens sal daar wel ’n saadjie in vrugbare grond geval het.
Groot waardering en seënwense.”

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'

Wil u 'n bydrae maak tot die CLF
Dankbaarheidsfonds?

Kontak Ina Willemse by 021 873 7134
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“Woord en brood” aan die Gereformeerde Kerk Krugersdorp 

Die Gereformeerde Kerk Krugersdorp was in die vierde groep van tien instansies vir wie CLF met
R10 000 vir voedselhulp kon ondersteun.

Dr Janet du Plooy skryf aan CLF: “Aangeheg foto’s van die noodleniging in Munsieville, ‘n
plaaslike swart gemeenskap wat onlangs deur vloedwaters groot skade gely het. 50% van die
CLF-donasie word in hierdie gemeenskap aangewend vir kospakkies. Ons het ook komberse,
klere en ander benodigdhede in die gemeenskap gekollekteer vir hulle. Ons maak gebruik van
The Thoughtful Path Charity, ‘n plaaslike gemeenskapsprojek, om die nood van gesinne te
evalueer sodat die kospakkies ens. by die regte persone uitkom. Ons kon tot dusver 20 gesinne
help. Daar is nog 31 gesinne wat hulp nodig het, maar die getalle groei daagliks soos wat die
nood in die geteisterde gebied ge-evalueer word.

Die ander 50% van die donasie het ons aan die diakonie oorgelaat om in die gemeente en
gemeenskap hulp te verleen met die uitgee van kospakkies.”

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'
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“Woord en brood” aan die Strooidakgemeente Paarl

Die Strooidakgemeente Paarl was in die derde groep van tien instansies
vir wie CLF met R10 000 vir voedselhulp kon ondersteun.

“Met hierdie skrywe bedank ons CLF uit die diepte van ons harte vir die
skenking en jul handevat met die dames van Williston. Strooidakgemeente
is al vir 18 jaar in ‘n vennootskap met Willistongemeente en nog nooit het
ons ons vriende so swaar sien kry nie, geestelik, emosioneel en
finansieel. Die situasie is hartverskeurend moeilik en daarom het
Strooidak op 6 November 2020 met ‘n bus vol gemeentelede na Williston
vertrek.

Die Saterdag het ons by die onderskeie families gekuier om hulle te
bemoedig, saam te lag en traan stort te deel. Die Sondagmôre is ons
saam na die oggenddiens waar ons met die Strooidak se eie Nagmaalwyn,
Nagmaal kon vier.

‘n Handelshuis voedselgeskenkbewys van R200 is saam met 5 pamflette
van bemoediging, aan elke vrou oorhandig. Strooidakgemeente het die
ekstra geldjie voorsien om te verseker dat elkeen ‘n Handelshuis
voedselgeskenkbewys ontvang.

Die dankbaarheid wat uitgestraal het, het ons in trane gehad. Om te sien
dat so min, so baie kon beteken, het vir ons Strooidakkers net weer laat
besef dat ons tevrede moet wees met dit wat ons het. God se Genade is
vir ons genoeg.

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'
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Woord en Brood aan die VGK Stellenbosch gemeente

Die VGK Stellenbosch gemeente was in die derde groep van tien instansies vir wie CLF met R10
000 vir voedselhulp kon ondersteun.

Ds. Clive Jacobs skryf aan CLF: “Weens die tweede vlaag van die Covid-19 Pandemie, die
gepaardgaande inperkings, en die aanbreek van die vakansieseisoen, het die komitee wat
werksaam was met die projek die besluit geneem om liefs die pakkies in die nuwe jaar
beskikbaar te stel, en juis wanneer mense ‘n tekort het aan kontantvloei, die kospakkies dan
meer doelmatig aangewend en meer waardeer sal word.

Ons gemeente kon na vele uitdagings rondom die COVID-19 pandemie ons span mobiliseer om
die nodige aankope te doen en die kospakkies op 23 Januarie uit te deel aan behoeftiges in die
gemeenskap van Cloetesville, Stellenbosch.

As diensbare gemeente in die gemeenskap van Cloetesville, waar armoede, werkloosheid,
bende-geweld, misdaad, swak behuisingsomstandighede, en ander sosio-ekonomiese
agterstande aan die orde van die dag is, is dit ons visie en missie om daadwerklik “kerk” te wees
in ons gemeenskap.  Ons gemeentevisie lees as volg:  ONS WIL GOD SE LEWENDE FAMILIE
WEES, WAAR ALMAL TUIS IS, GROEI IN DIE HERE, EN WAT HOOP GEE AAN DIE WêRELD.

Onder die huidige omstandighede van die verwoestende pandemie wat ‘n wurggreep op die
ganse mensdom het, en in besonder op mense soos ons hier in Cloetesville, is ons dankbaar vir
die hand van diensbaarheid en die harte van deernis wat u organisasie na ons uitreik.

Ons vertrou dat met hierdie gebaar van welwillendheid daar ‘n nuwe vennootskap tussen die CLF
en die VGK gemeente van Stellenbosch gevestig is, en dat dit in die toekoms net verder en
groter kan groei.”

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'
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Woord en Brood aan die AGS Kingsway Ministries Durban Noord

Die AGS Kingsway Ministries Durban Noord was in die vyfde groep van tien instansies vir wie
CLF met R10 000 vir voedselhulp kon ondersteun.

Shania-Lee, CLF se Een miljoen Bybels projek ambassadeur skryf aan CLF: “Daar het verskriklik
baie voorbereiding in die tweede besoek aan die Drakensberg gemeenskap van Kwa’ Simahla
ingegaan. Die raadslid en skoolhoof was baie opgewonde om ons terug te verwelkom en hierdie
keer met kospakkies vir die kinders, maar ook met die woord van God in hul eie moedertaal,
isiZulu.

Kort voor ons vertrek, nadat al die kospakkies in die waentjie gepak was, het Paul, die raadslid
ons gekontak om te vra of ons ook kan help met kospakkies vir die 20 pensioenarisse. Te danke
aan CLF se skenking vir voedselhulp kon ons die 200 kinders en 20 pensionarisse met
kospakkies bedien.

Ons het spesifiek gebid vir ’n sonskyn dag, waarmee die Here ons wel geseën het, aangesien dit
erg gereën het met ons vertrek die vorige dag.

Elias, die skoolhoof, was baie bly om ons weer te sien en die kinders het uitbundig vir ons
gesing en dans. Elke kindjie het ‘n kospakkie met ’n handgemaakte worsbroodjie, noedels, sop,
’n aangemaakte koeldrankie, suigstokkies, pap, koekies en 5 lekkers ontvang. Hulle grootste
geskenk was egter hulle eie isiZulu Storieboek Bybel.

Met die uitdeel van die kospakkies en Kinderbybels het ons net breë glimlaggies gesien en ogies
wat van Jesus se liefde straal. Dit was ’n onbeskryflike ervaring. Een seuntjie het sy kospakkie
en Bybel ontvang en huilend gaan sit en die Here begin prys en dankie sê dat Hy na sy gebede
geluister het. Dit was aangrypend en die besoek onvergeetlik, spesiaal en geseënd.”

Kingsway Ministries se jeugspan wat saam met Shania-Lee op die uitreik gegaan het was Ash
Muruven, Bernadine Jansen van Nieuwenhuizen, Megan Viljoen, Tian le Roux, Jamie Clinton,
Shalom Matomela en Gian Gagiano.

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'

8



“Woord en brood” aan die NG Kerk Wellington-Oos

Die NG Kerk Wellington-Oos was in die vyfde groep van tien instansies vir wie CLF met R10 000
vir voedselhulp kon ondersteun.

Die skriba skryf aan CLF: “Daar is nie ‘n gesin wat nie in hierdie uitdagende tyd direk of indirek
deur Covid geraak is nie. So baie mense kry swaar. Soms is daar finansiële nood, soms
geestelike nood en baie dikwels beide.  Die NG Kerk Wellington-Oos probeer om mense by te
staan en daarom is ons opreg dankbaar vir die onbaatsugtige skenking van R10 000 deur die
Christelike Lektuurfonds. Die Dankbaarheidsfonds kon met hierdie bydrae sewe gesinne in nood
tydens Januarie en Februarie help. Hierdie gesinne kan danksy CLF se skenking, kop bo water
hou en daarom sê die Dankbaarheidsfonds van NG Kerk Wellington-Oos opreg dankie!”

DANKBAARHEIDSPROJEK -
'WOORD & BROOD'
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Besoek gerus die @OneMillionBibles Facebook blad om na Shania-Lee se getuienis-
video en ander videos van hierdie onvergeetlike uitreik, te kyk.

https://www.facebook.com/OneMillionBibles
https://www.facebook.com/OneMillionBibles


Tegnologie het gedurende 2020, weens die pandemie, 'n baie groter rol in mense se lewens begin speel.
CLF se dinamiese webtuiste het dit vir ons moontlik gemaak om steeds in 'n tegnologiese wêreld relevant
te bly. CLF se gratis literatuur - ons pamfletbediening, is nou ook elektronies beskikbaar en aflaaibaar. 
Besoek www.clf.co.za, kliek op Resources/Equip communities en daarna op die kategorie van u keuse.
Bemoedig mense en gee hulle hoop deur 'n ePamflet met hulle te deel. 
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CLF se Een miljoen Bybels-projek
seën vir meer as 10 jaar reeds
kinders met hulle eie Storieboek
Bybel. Daardeur moedig ons kinders
aan om in hulle eie taal te lees, leer
hulle Bybelse waardes en word hulle
sodoende moreel toegerus om die
leiers van môre te wees.

Dit is egter u as donateur se bydraes
wat dit moontlik gemaak het om
reeds 107 074 Kinderbybels te skenk
en so kinders van Jesus se liefde te
leer. Ons opregte dank!

Ons wil in 2021 nog 'n groter impak
maak. U donasie sal 'n verskil maak.
Verwysing: 1MB
https://clf.co.za/donations/

E-PAMFLETTE

BYBELPROJEK

CLF se gratis
ePamflette kan ook
gebruik word om
informele opleiding
in minder bevoor-
regte gemeenskap-
pe te gee.

U kan so bydrae tot
die heling van ons
gemeenskappe!

https://clf.co.za/equip-communities/

https://clf.co.za/


NUUT BY CLF
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“Saam in God se Teater” – Praktiese Teologie in Afrika konteks

Die gewilde nuwe publikasie van Prof Ian Nell, Together in God’s
theatre, is nou ook in Afrikaans beskikbaar – Saam in God se
Teater.

Prof Ian Nell se boek, “Saam in God se Teater” – Praktiese Teologie
in Afrika konteks open ‘n nuwe hoofstuk in Praktiese Teologie. Dit
benader dié belangrike dissipline vanuit die (Suid) Afrikaanse
konteks. Dit neem die geloofspraktyke van die Afrika Onafhanklike
(Geïnisieerde) Kerke ernstig, terwyl dit gelykertyd ook in verband
gebring word met die hoofstroomkerke en tradisionele dissipline van
Praktiese Teologie. Op kreatiewe wyse ontwikkel Nel hier 'n Theo-
dramatiese benadering tot Praktiese Teologie Praktiese Teologie word definieer as die strewe na “faith
seeking understanding”: ’n Belangrike aanname waarmee geloof werk, is daarom die teenwoordigheid
en aanspraak van die A(a)nder, naamlik God en ander mense, op jou lewe het. Ons praat van die
sogenaamde praesentia Dei. Hierdie boek is uitstekend geskryf en word aantreklik aangebied. Dit word
sterk aanbeveel vir teologiese studente, leraars, vakkundiges en dit kan handig te pas kom in
instansies vir teologiese onderrig reg oor Afrika en selfs wêreldwyd.  

Die Kerk in beelde - Dagstukkies oor die Kerk, deur Dons Kritzinger is gratis vanaf CLF se webtuiste
aflaaibaar - https://clf.co.za/resource-toolkit/
Met hierdie gratis hulpbron word daar nagedink oor wie en wat die kerk is.

GRATIS HULPBRON
Die Kerk in beelde - Dagstukkies oor die Kerk

https://shop.clf.co.za/product/saam-in-god-se-teater/
https://clf.co.za/resource-toolkit/


valid until 31 March 2021

12

https://shop.clf.co.za/product-category/books/academic-theology/

