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Sentrums se kinders sê baie dankie

H

ier by CLF is ons oorweldig
oor die terugvoer van
ons ondersteuners om aan drie
Jeugsorgsentrums se kinders Bybels
te gee vir Kersfees.
Die Môrester Kinderhuis,
Vrystaat
Jeugsorgsentrum
en
die Louis Botha Kinderhuis se
kinders het elk ’n Kinderbybel vir
Kersfees ontvang. Moet asseblief
nie ophou om die Een miljoen
Bybels vir een miljoen kindersprojek te ondersteun nie. Dit is
ons droom om aan elke kind in
ons land ’n Bybel in hulle eie taal te
kan gee. Ons vra u dus om steeds
die inisiatief van die Een miljoenprojek te ondersteun sodat ons aan Rista Hattingh van Senekal Jeugsorgsentrum laat weet: Ons kinders
nog kinders hulle eie Bybel kan gee. blaas vir u soentjies om baie dankie te sê! Baie dankie vir u pragtige
gebaar. Dit het verseker ’n verskil in hierdie kinders se lewe gemaak.
Lees meer op bladsy 2.

CLF hou weer gewilde Vrouedag in Augustus

C

LF se gewilde vrouedag ten
bate van die Een miljoen
Bybels vir een miljoen kindersprojek vind vanjaar DV op 16
Augustus op Kronenburg, Paarl
plaas.
Vanjaar gaan Jannie Moolman
ons gaste musikaal vermaak terwyl
Monique Strydom ’n inspirerende
praatjie sal lewer. Lise Swart sal die
MC wees.
Dit is met diepe dankbaarheid

dat ons vanjaar se hoofborg,
BERNINA erken vir die fantastiese
pryse wat vir die dag geborg is.
Besprekings kan reeds gedoen
word by info@clf.co.za of skakel
Driekie by 021 873 0198.
Koste beloop R275 pp.
Na afloop van 2013
se vrouedag kon daar
250 Bybels aan kinders
uitgedeel
word.
Van
die Bybels is deur Kona
Brown by die Rays of Hope
organisasie aan kinders
gegee terwyl ’n gedeelte van
die Bybels aan die Elvis Blue
Music Academy gegee is. Sien
foto’s van die oorhandiging aan
Rays of Hope op bladsy 4.
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Children excited about own Bible

Almost 800 Bibles
were distributed to the
three centres as mentioned on page 1, for
which an appeal was
made to our donors
last year. We are so
thankful to each and
everyone of you who
helped CLF to give
these children their
very own Bible.
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CLF neem afskeid van Christelle

N

a ’n dienstermyn van bykans
sewe jaar tree Christelle Vorster
uit as bestuurshoof van CLF. Dit is
met groot hartseer dat die beheerraad
en personeel van haar afskeid neem.
Sy gaan gemis word! Christelle was
’n uiters bekwame en toegewyde
bestuurshoof, wat al die fasette van
CLF uitnemend uitgebou het.
Christelle gaan haar werk by CLF
mis: “Ek het die laaste paar maande
net weer bewus geword van hoe vinnig
tyd verbygaan. Ons werk en ons lewe
is maar tydelik. Ek wil graag nader
aan my kinders wees om die spesiale
‘eerstes’ van hulle skoolloopbaan met
hulle te deel. Omdat ek in Malmesbury
woon, maar in Wellington werk, is
dit nie vir my moontlik nie. Toe die
geleentheid hom voordoen om in my
tuisdorp te werk, het ek dit met ope
arms aangegryp... maar nie sonder ’n
tikkie heimwee oor dit wat ek agterlaat
nie.”
Christelle was deel van groot
veranderinge en vernuwings binne
CLF. Sy het ’n reusebydrae gemaak ten
opsigte van fondswerwing, bemarking,
die uitbou van vennootskappe en die
verspreiding van produkte. Sy het
die fondse uitstekend bestuur. ’n

Indrukwekkende lys van pragtige
publikasies is in haar dienstermyn
gemaak, onder andere die “Vertel,
vertel!” reeks, die “Vertel my meer
Bybel” en vele ander produkte. Die
gratis pamflettereeks is uitgebou en
letterlik miljoene is versprei. Christelle
was veral ook persoonlik betrokke by
die Een miljoen Bybels vir een miljoen
kinders-projek, waardeur boeke in
verskillende tale reeds aan byna 40 000
kinders versprei is. Dit kon sy doen
omdat sy kon staatmaak op die lojale
ondersteuning van haar personeel. Daar
is regtig groot waardering vir Christelle
se bydrae tot die uitbou van CLF.
Prosesse is tans in plek om ’n
opvolger vir Christelle te vind. Ons glo
dat die mooi werk wat sy gedoen het,
voortgesit sal word.

New pamphlets

Three new pamphlets are now available.
Gemeente-uitreike gee handige wenke aan
gemeentes hoe om uitreike te benader en
te hanteer. Are people with disabilities at
home in the church helps congregations
to realise what more they can do to make
people living with disabilities feel welcome
in the church. Geregtigheid - om God se
liefde te leef geregtigheid is nie
net die versorging
van diegene in
nood nie. Dit is
ook die aanspreek
van die omstandighede wat aanleiding gee tot
hulle nood.
As always, these
pamphlets
are
available free of
charge in limited
quantities from
CLF.
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Ondersteuners help self ook Kinderbybels versprei

H

ier by CLF is dit vir ons ’n
heerlike voorreg om geseënd
te wees met ondersteuners wat ons
bediening ondersteun – nie net ons
pamfletbediening nie, maar ook
die Een miljoen-projek.
Dit was onlangs vir ons baie
lekker om donateurs sommer
tweeledig te betrek by dié projek.
Nie net is Nelis Franken, Sonel
van Deventer en Jo Laubscher
al jare lank ondersteuners van
CLF nie, ons het hulle sommer
ingespan om Bybels namens CLF
te gaan uitdeel.
Mullersrust Primêr, ’n skool

naby Swellendam is op Donderdag
30 Janaurie deur Nelis, Jo en Sonel
besoek.
Nelis skryf: “Eers het ons ’n
boodskappie aan hulle gebring
waar daar vir hulle gesê is dat
almal maak maatjies. ‘Om altyd
die regte maatjie te kry wat ’n
mens help om die mooi dinge in
die lewe te doen en regte paaie
te kies, is die belangrikste. Die
boekie wat ons vandag vir julle gee
vertel van ’n Maatjie oor wie daar
al baie mooi stories vertel is. Dit is
’n nuwe en baie mooi boekie. Die
boekie vertel van ’n Maatjie wat

die moeite werd is om te kies. As
ons hierdie boekie goed lees dan
weet ons baie van Jesus af en dan
sal ons vir Hom ja sê, ja liewe
Jesus ek wil u maatjie wees.’”
Nelis het sy boodskap afgesluit
met die gedagte dat nie alle
maatjies so ’n mooi boek kan hê
nie en ons altyd ander van Jesus
moet vertel.
Ons is baie dankbaar vir elkeen
van ons ondersteuners – of dit nou
met donasies, hierdie tipe hulp
of selfs in gebed is – u dra by tot
die groter prentjie wat ons hier op
aarde moet skilder.

Nelis Franken, Sonel van
Deventer en Jo Laubscher het
onlangs Bybels namens CLF by
Mullersrust Primêr gaan uitdeel.
Die kinders was baie opgewonde
oor hulle Bybels. Baie dankie aan
elkeen van u wat die Een miljoenprojek ondersteun en hierdie
aksies moontlik maak.

KONA BROWN - guest speaker
at CLF Women’s Day of 2013
took a hands on approach
when handing out the Bibles at
the Rays of Hope Foundation.
Handing out these Bibles were
made possible by funds raised at
the Women’s Day of
2013. A portion of the
Bibles was given to
the Elvis Blue Music
Academy. Elvis Blue
is Kona’s brother.
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Só gebruik Marinda CLF-lektuur

M

arinda Lemmer van Wellington, leef elke dag haar liefde
vir haar hemelse Vader uit na die
kinders van die Drakensteinvallei.
Die plaaskinders van Welvanpas
se kinderklub kan nie wag vir haar
weeklikse besoek waar hulle speelspeel van God se liefde leer nie. Vir
Marinda is dit net so ’n verrykende
ervaring – omdat sy kan sien hoe
hulle met omgee, geduld en liefde
uitstyg bo hulle omstandighede. So
is een van “haar kinders” vanjaar
hoofmeisie in graad 7 – ’n kind wie
se pa in bendegeweld dood is en wat
“ouer” in die huis moet wees omdat
drankmisbruik oorgeneem het.
Baie van hierdie kinders word
groot sonder dissipline en liefde en
word daar met speletjies, spanbou
en selfvertroue gekweek, maar ook
om sommer net weer kind te wees.
Hulle word geleer om verder te dink
en toekomsvisie te kry en weg te
breek uit die negatiewe kringloop
van verkeerde lewensbesluite.
CLF se pragtige kinderpamflette
is vir haar ’n groot hulpmiddel om
kinders te help om regte keuses in
die lewe te maak en aan God as hulle
anker vas te hou. Sy maak al 16 jaar
gebruik van CLF se lektuur.
Tydens ’n lessie oor hoe belangrik
dit is om elke dag Bybel te lees, moes
sy hoor dat daar nie ’n Bybel in die
huis is nie of dat net Ouma ’n eie
Bybel het. Groot was haar vreugde
dus om ’n CLF Bybel vir elke kind
van die kinderklub in die hand te gee.
Twaalf jaar gelede het die
geleentheid om te bedien ook by
die Paarl Hospitaal ontstaan om
die boodskap van die Bybel aan
kinderpasiënte te bring. Dinsdae en
Donderdae besoek sy pasiëntjies in
die kindersaal en bring die Woord
aan hulle en hulle ouers. Dit is vir
haar heerlik om vir die mamma ook
’n CLF-pamflet in die hand te gee om

met haar kind te behandel of een om
haar na die Here te lei of geestelik
te versterk. Van die mammas het al
vertel hoe hulle kinders elke aand
weer die pamflette wil “lees” voor
hulle gaan slaap – ’n bewys dat God
se liefde daardeur aan hulle harte
geraak het!
Marinda is ook betrokke by
Arbeidsbediening en lei weekliks ’n
biduur by die plaaslike kinderhuis en
aftree-oord. Elke oggend bedien sy
ook die studente van Wamakersvallei
Opleidingsentrum en tree as hulle
geestelike mentor op. Verskeie CLF
pamflette word gebruik om onderwerpe soos byvoorbeeld vergifnis
aan te spreek en dit is vir haar
kosbare oomblikke as die studente
na die geleentheid kom pamflette vra
om verder oor die onderwerp te lees.
Marinda is ’n vrou wat met geduld,
nederigheid, deursettingsvermoë en
baie Jesusliefde na ander rondom

haar uitreik om hul lewe positief aan
te raak. Of dit nou ’n prostituut is wat
moet weet dat iemand haar liefhet,
’n plaaswerkerkind wat omgee en
leiding nodig het, ’n bejaarde wat
nodig het om te hoor dat God hom
liefhet en nog graag wil gebruik,
’n 12-jarige dogtertjie wat na ’n
motorongeluk alleen in die hospitaal
moet aansterk of ’n jong vrou wat
aan tik verslaaf was en in ’n CLF
boek kan lees “Ek is goed genoeg”…
Sy deel graag haar ervaring
met ander wat dalk reeds hulle eie
bediening het of ’n bediening wil
begin.
En, as daar iemand is wat
Marinda graag in haar roeping
wil bystaan, kontak haar by 082
4985 142. Sy benodig ook boeke,
tydskrifte, inkleurboeke, kryte en
opvoedkundige speletjies.
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Uit ons possak:

Baie dankie vir die pamflette wat
julle aan ons beskikbaar gestel het.
Dit het baie handig te pas gekom
by ons Bybelse Kersliggiefees.
Die Bybelse Kersliggiefees het
oorspronklik ontstaan omdat ons
op ’n kindervriendelike wyse die
Bybelse boodskap van Kersfees
aan ons gesinne wou deurgee.
Ons wou wys dat sinterklaas en
sy takbokke en die oordadige
geskenke en spandering nie
die hooffokus van Kerstyd vir
gelowiges kon uitmaak nie. Ons
het die afgelope 6 jaar alreeds
meer as 26 tonele wat in liggies
uitgebeeld word.
Daar is talle sulke verhale en
elkeen maak sy eie appèl op die
besoeker.
Nadat die Bybelse Liggieboodskap beleef is, kuier almal in
die kerksaal, waar daar mense is
om mee te praat of probleme mee
te bespreek. En dis juis hier waar
die pamflette opgeraap is deur
die besoekers. Dit lyk of CLF ’n
paar goeie “are” raak geboor het
met veral die pamflette oor die
krisisse van die lewe, veral dinge
soos depressie en selfmoord en
dat jy nog waarde het.
Nogmaals dankie vir julle
wonderlike aanvulling van ons
Bybelse Liggiefees!
Johan Burger

Dit is die mooiste Bybels ooit! Baie,
baie pragtig. Ek kan nou al sien
hoe straal die kinders se gesiggies
wanneer ons dit vir hulle uitdeel.
Weereens van my kant en die span
van die Mighty Man Of Valour
Ministries, wil ons julle bedank vir
julle mooi gesindheid en skenking.
Dit word hoog op prys gestel en
opreg waardeer.
MR
Ek het die pamflette ontvang met
vreugde en sê vir u baie dankie
daarvoor. Ek is opgewonde oor al
die verskillende titels en geniet
die inhoud daarvan en om dit oor
en oor te lees so baie! Ek gaan
dit ook uitdeel aan vriende en
kennisse met die vetroue dat dit
vir hulle net soveel sal beteken
en dat hulle dit weer kan oordra.
JH
Dankie vir my plakkertjie wat ek
ontvang het. Dit is voor op my
bakkie se ruit en hou sy lisensie vas
vir die jaar! Dankie vir die geskenkie
en al die leesstof. Dis ’n plesier om
dit te ontvang. SMT
Dankie vir die groot klomp
pamflette wat ek ontvang het.
Ek waardeer dit baie. Ek is
besig om dit onder gesinne van
diens en barmhartigheid en die
sopkombuis te versprei. Dan ry
ek ook daarvan in my motor en
gee by plekke waar ek stop. Op
die manier word Jesus se woord
aan die wêreld uitgedra. CP
Daar het heelwat belangstellendes
by my navraag gedoen oor die
verspreiding van u verskeidenheid
pamflette. Onge-lukkig is my
voorraad reeds alles uitgedeel.
Dit doen ’n mens goed om te hoor
dat jou koninkrykswerk oral oor
wortel skiet. Seënwense ook aan u
lektuurfonds. AVT

Ons dank vir die verskeidenheid
pamfletjies wat u so spoedig
versend het. Ons waardeer
alles geweldig baie - alles
tot die uitbreiding van Gods
koninkryk op aarde en vir die
grootste taak waarmee u besig
is in diens van Sy koninkryk,
redding van siele, vertroosting,
bemoediging,
rigtingwysers
na die regte pad, keuses, lering,
raad en wysheid en soveel
meer. Ons is dankbaar vir die
geleentheid wat ons kry om
geestelike leesstof te help
versprei en daardeur ook saadjies
te help saai. Telkens bid ons dat
dit op vrugbare grond sal val. A
Baie dankie vir die leesstof wat ek
so gereeld ontvang. Elkeen is ’n
kampioen op sy eie maar die groot
kampioen is die een van die twee
broers. Die terugvoer wat ek kry is
oorweldigend. Oom Evert
Ek glo dat julle wonderlike werk
hoop, troos en moed bring, dat
dit ’n verlorene sal aanraak. Mag
julle elke dag ondervind dat daar
geen einde aan sy ontferming is
nie. Dit is elke môre nuut. APB
Dankie vir die laaste nuusbrief, ek
het dit terdeë geniet. MH
Elke woord in jul Monitor is ’n
juweel. Geseënd is julle vir die
werk wat julle doen. EK
Baie dankie vir jul flinke diens. Dit
word opreg waardeer. Seën op jul
werk. MH
Baie dankie vir die lektuur wat
ek soms ontvang. Dit is regtig
waardevol. HS

