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VOORWOORD:
“For behold, the winter is past; the rain
is over and gone. The flowers appear on
the earth, the time of singing has come,
and the voice of the turtledove is heard
in our land.” Hooglied 2:11-12
Daar is ‘n belofte dat die lente vir ons
wag na die winter. Maar soms baklei die
winter met die lente, en dit voel of die
winter nooit wil ophou nie. Dit is nie net
die koue nie, maar ook die modder en
smerigheid wat die winter bring. Omdat
dit so moeilik is om te beweeg in die
koue verkies ons om eerder binne te bly.
Dan loop ons die gevaar dat die koue ‘n
tronk word.
Dit hoef nie ‘n tronk te word nie. ‘n
Beter woord wat die Bybel gebruik vir
hierdie ervaring is eerder: broeikas. Dit is
presies wat die koue en modder doen,
‘n Voorbereiding vir die nuwe groen lote
wat alreeds besig is om hulle verskyning
te maak! Waarom keer jy dan die nuwe
lewe wat reeds teenwoordig is in die
koue en die modder? Die blomme is
oppad... Kan jy ook die voëls hoor sing
oor jou?

Jailbreak
(Maya Spector)
It’s time to break out –
Jailbreak time.
Time to punch our way out of
the dark winter prison.
Lilacs are doing it
in sudden explosions of soft purple,
And the jasmine vines, and ranunculus, too.
There is no jailer powerful enough
to hold Spring contained.
Let that be a lesson.
Stop holding back the blossoming!
Quit shutting eyes and gritting teeth,
curling fingers into fists, hunching shoulders.
Lose your determination to remain unchanged.
All the forces of nature
want you to open,
Their gentle nudge carries behind it
the force of a flash flood.
Why make a cell your home
when the door is unlocked
and the garden is waiting for you?

LiefdeTheo
1.

INVIA STELLENBOSCH
Span wegbreek

Die personeel het in Julie maand
weggebreek vir ‘n spanbou. Ons het
twee maande voor die tyd begin werk
aan ‘n strategiese plan om te kyk na die
nuwe uitdagings na Covid. Die rede
daarvoor was dat daar meer tyd vir kuier
by ons wegbreek kon wees!
Daar is tans ‘n menigte artikels
gepubliseer oor die post-covid kerk in
die toekoms. Dit het geweldige psigiesemosionele,
sosiaal-maatskaplike,
ekonomiese, politieke, tegnologiese,
teologiese en ander gevolge. Iemand
som dit so op: Onseker, kompleks en
dubbelsinnig. Die wêreld word nou
geken aan superdiversiteit. Vir my was
een die grootste verteurings: Angs, en
ons kan miskien praat van vrylatingsangs wat kop uitsteek in soveel
psigosomatiese siektes. In tye van
onsekerheid draai die wêreld terug na
fundamentalisme en sekerheid. En, dis
die groot gevaar. Dit is amper om
blomme op ‘n tafel te sit - maar dit bly
wortelloos en sal gou verlep.

Hier is ek so dankbaar vir die
kontemplatiewe tradisies wat pyn en
verlies net so belangrik ag as die
oorwinnings en deurbrake. Ek is nog
meer dankbaar vir die ongelooflike
personeel by Stellenbosch wat saam
soek en woorde van God probeer gee
in hierdie nuwe uitdagende wêreld.
Dankie aan Maarten en Leanie vir hulle
plekkie
in
Hermanus,
dit
is
betowerend!

Theo
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VROUERETREAT
Christian Brother's Centre
Op ‘n koue, nat naweek in Augustus
het sowat 20 vroue – sommige wat
mekaar dikwels by InVia sien en ander
van die uithoeke van die land –
ontmoet. Ons ouderdomme het, soos
elke jaar, gewissel van vlak in die 20 tot
diep in die 70 en wat ‘n fees! Nie soos
‘n skemerkelkie of ‘n dag by die spa nie.
‘n Ander tipe fees. ‘n Binnefees wat niks
met gemak of oordadigheid te make
het nie. Eintlik meer ‘n soort stroping
van daai goed.
Iemand het geskryf (en ek kan glad nie
onthou wie dit is nie): “Sometimes
people think when they do inner work,
it’s going to be like a retreat. I’m
saying that most retreats that are real
aren’t really retreats. They’re confronts.
Confronts with the way we’ve been
lying to ourselves. We’ve been in an
illusion about what we’re doing / how
we’re spending our time / who we
really are.”

En dan, ironies genoeg, maak die
konfrontasies met ons eie leuens
nuwe lewenskrag los. Om vir myself
te lieg, vat baie energie en die rus lê
in die ontmaskering, in die afgooi
van die mondering. Iemand anders
het weer gesê: “Retreats are more
about magical encounters than selfexploration” en ons kon regtig
daarvan getuig.
Ons het met ‘n klomp vrae gesit in
die sirkel, maar ek deel graag een
groot vraag:

“How do we say yes to a life
we did not choose?”
Jan Richardson
Daar
was
minder
konkrete
antwoorde as opregte uit-die-hart
deel. Ek het weer besef: “ek” het “ons”
nodig en “ons” het “U” nodig. Ek voel
so bevoorreg om ‘n vrou te kan wees.
En om deel van InVia te wees. Om ‘n
vrou in InVia te kan wees.

Frieda
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Hier is 'n paar gedagtes rondom die ervaring:
Twintig spesiale vroue was gegroet die
12de Augustus deur die mooiste
reënboog. Die Vrydagmiddag was
reeds soos ń goudpot met die gevoel
van hoop en nuwe skoonheid na die
storm…

Seënwense vir die brawe vroue wat
hulle wysheid kon deel - om ander te
seën. Mag julle krag kry op julle pad.
Tot volgende jaar!

Tanya

Frieda wat ń spasie vorm dat vroue
mekaar kan bedien en sien, was
weereens ongelooflik. Saam het ons in
veilige sirkels gesit, “Darling I am here
for you!” Dit was ń wonderlike refleksie
van oë wat dieper as diep kyk. Daar was
nuwe vrienskapsbande gebou, lekker
gelag en met nuwe kennis van die lewe
as vrouwees weggestap. Sondag het
ons verskeie vroue gegroet soos ń
matriarg,
vriendinne,
prinsesse,
moeders, weduwees, en dogters.
Frieda het ons opnuut laat kyk na
Seënwense.

Ek voel VOL na ’n onvergeetlike naweek
van saamwees en deel met medevroue. Van 20 jaar oud tot in die 70’s
het ons in ’n sirkel gesit en - hoe
cliché’d dit ookal mag klink - ons lief
en leed met mekaar gedeel. Wat ’n
voorreg om oor ouderdoms- en
generasiegrense
heen
ervarings,
gedagtes, pyn en vreugde te kon deel,
en nuwe vriende en lewensreisgenote
te kon ontdek.
Frieda het dit alles begelei met
gedigte, voorlesings en musiek. Ek het
omarm, beskut en veilig gevoel en was
die hele tyd bewus van die heiligheid
van ons bymekaarwees.

Ek is besiel en gevul en dans van voor
af uitbundig met die LEWE!

Ounin

“…You formed my inward being,
You knit me together in my mother's womb...
Your mysteries fill me with wonder!
More than I know myself do You know me;
my essence was not hidden from You,
When I was being formed in secret,
intricately fashioned from the elements of the
earth…”
- Nan Merrill, "Psalm 139"
in PSALMS FOR PRAYING

SEËNWENSE VIR SELFKENNIS:
My wens is dat jy die tyd sal maak,
om stil te staan,
stil te raak,
Om die vrae te vra, en te luister;
vir jouself te luister…
om jouself te leer ken.
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SEËN VIR DIE FUT-UIT-VROU
Jou lig skyn
Al voel dit flou
God die grote Skepper
sien jou.
Hy wil jou toevou in sy wolk karos.
Vee af jou trane na 'n snik-huil
want jy mág lag
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Mag die son skyn en
die bome bot waar jy loop
Die reënboog lag oor jou

KURSUSSE
Enneagram 1.0

“Your vision will become clear only when you can
look into your own heart.
Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.”
Carl Jung
By InVia is daar soveel stories wat
getuig
dat
die
Enneagram
’n
lewensveranderende kursus is - juis
omdat dit ons ‘wakker maak’ tot ons
eie storie, en gevolglik hoe om God
met meer eerlikheid in ons eie lewens
raak te sien. Ook om ons eie patrone
te sien en verstaan wat ons verhinder
om in God se liefde te leef teenoor
onsself en mekaar.

Dankie vir elkeen wie saam in
gemeenskap hierdie geskenk ontdek
en ontgin! Hierdie kwartaal was daar
naweek- en weeksgeleenthede om
verskillende groepe in die narratiewe
Enneagram-styl te begelei.

WHO LOOKS INSIDE,
AWAKES.
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Hier is 'n paar gedagtes na aanleiding van die laaste kursus:
Vreeslik baie dankie vir die naweek se
Enneagram.
Dit
was
vir
my
ongelooflik baie interessant en baie
'healing'. Dis die mees 'healing'ste
ding wat ek nog ooit in my hele lewe
vir myself gedoen het! Ek waardeer
ongelooflik dat jy vulnerable geraak
het saam met elkeen - dit het
persoonlik verskriklik baie vir my
beteken! Ek is nog lank nie klaar
gejourney nie, ek journey nog een
stryd voort. En ek moedig almal aan
wat ek ken om dit te doen!
Baie, baie dankie.

Doreen

My reis met die Enneagram is nog
lank nie klaar nie en dis okay. Dit voel
vir my of ek kan asemhaal nou. Dit
voel of 'n swaar gordyn weggetrek is.
Eers was dit vreesaanjaend, maar dit
raak al hoe meer net so mooi en
verligtend! My lewe is soveel ligter en
daar is soveel druk van my skouers af.
Dit het regtig 'n groot rippel-effek op my, my kinders, my kliënte.
Dankie daarvoor!

Elonie

#Innerlike Werk Insig:
"As jy besig is met transformasie,
is geen element belangriker as om 'n
liefde vir Waarheid te ontwikkel nie.
Die waarheid sluit beide ons
vreesaanjaende reaksies en die groter
hulpbronne van ons siel in."

9.

"eers het ek
gedink
my pad
loop na buite
nou weet ek
my reis is
toenemend
gekeer na binne
na my begrensde self
my weggesteekte
verlore, vergete self
my ware self
wat nog altyd daar was
steeds is
maar waarvan die deur
toegegroei het
met ‘n lig in my hand
met ‘n lig in my hart
reis ek
soms alleen
soms saam met ander pelgrims
deur die donker
binnekamers
na die wond
na die kind
wat bang roep
om redding
en smeek
om saam met my
en my skadu
Besoek gerus www.invia.org.za/enneagram
om meer te lees oor die kursusse wat ons

tuis te kom
in die Vaderhuis”

aanbied.
Jy is ook welkom om

- Willem van der Colff

inviagemeente@gmail.com te kontak om
jou naam voorlopig op 'n waglys te sit .
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MEDEWERKERS
Sondag-byeenkomste

Ons het hierdie kwartaal 'n geleentheid gehad om vir die
Medewerkers dankie te sê vir hulle betrokkenheid in ons
gemeenskap en net lekker saam te kuier! Lees gerus die volgende
twee stories van getroue medewerkers, wat al jare 'n pad met InVia,
asook Theo en Wilma stap:

Die pad van my as medewerker het net
êrens gedurende 'n Sondagdiens begin
gebeur.... Ek het die nood vir hulp
raakgesien en vandaar 'n helper
geword. My ervaring kom al vanaf Invia
Kaapstad dae saam met Theo en is vir
my baie kosbaar om nog deel te mag
wees van die reis hier in Stellenbosch.

'n Groot dankie aan Carmen, Hilke,
Francois en al my mede-medewerkers
wat elke Sondag alles moontlik maak!

Paul

In persoon dienste spreek tot my siel,
en so poog ek om deel te wees van God
se projek en die gemeenskap van Invia
te ondersteun.

8.

Theo Geyser het ons Desember hierdie
jaar presies 20 jaar terug getrou. Voel
soos gister. Ons het dadelik ń
konneksie met Theo gehad . Jou gutfeeling wat net vir sê dit is reg en
opreg! ń Paar jaar later het ons vir
Wilma ontmoet en hulle het dadelik
deel van ons lewe geraak. Sonder hulle
in ons lewe weet ek nie waar ons sal
wees nie. Wilma sal altyd een van my
beste vriendinne wees en Theo vir
Morkel. Ons is so dankbaar om Invia en
die Geysers in ons lewe te hê. By Invia
voel on tuis, geliefd en ons kan net
onsself wees. Die minste wat ons kan
doen is om vir Invia te help en wat ń
voorreg!!!

Liefde,
Morkel snr en Monique

Karen Zoid skryf die volgende liedjie
en dit is hoe ons voel oor Invia:

“As ek naby is aan jou
As ek naby is aan jou
Deur die skare soek ek net na jou
Jaar na jaar, jy's al wat ek onthou
Al die kitare speel weer net vir jou
Serenade, sang en dans vir jou
Ek gaan nooit verloor nie
Ek gaan nooit wen nie
Jou ten volle verstaan
Of ken nie
Maar ek is useless sonder jou
Ek is useless sonder jou
Ek lewe klein en uncomplicated
Die eenvoud is so underrated
As ek naby is aan jou
As ek naby is aan jou
In n kroeg of in n kerk
As ons slaap of as ons werk
Ons is swak maar ons is sterk
Ons is vry maar in geveg
Sonder liefde het ons niks
Sonder liefde is daar niks
Sonder liefde is ek niks
Sonder liefde
Deur die skare soek ek net na jou
Jaar na jaar, jy's al wat ek onthou
Al die kitare speel weer net vir jou
N serenade, sang en dans vir jou
Ooh ooh ooh
Net vir jou”

Baie lief vir jou Invia!!!!
12.

LEEF-TYD | LIFE TIME
Wyse Gryses Podcast

Wat ‘n voorreg om saam met Ounin en
die hele Invia gemeenskap te mag kyk
in die binne-spasie van mense in die
laaste deel van hul lewensfase. Dit is
voorwaar heilige grond.
Ounin en haar “Kamera – vrou”, Carmen
skep ‘n veilige, kreatiewe en gemaklike
spasie waarin “diep” soms ongemaklike
vrae gestel word - die verassing is die
eerlikheid
waarmee
hierdie
vrae
beantwoord word. Ek sien elke keer uit
na die nuutste opname en binne elke
onderhoud
lê
daar
‘n
geskenk
opgesluit.
Ons as Westerlinge vermy hierdie fase
en word nie daarmee gehelp nie. Ek
geniet die eerlikheid en humor
waarmee die onderhoud gevoer word
en leer vanuit elke onderhoud. Dit is
heerlik om met die pitkos vanuit die
onderhoude verder gesprekke te voer
met byvoorbeeld my bejaarde ouers en
te hoor hoe hulle ouerword ervaar.

Ons leer deur refleksie en die geskenk
van ouerword is dat tyd gegun word vir
refleksie. Op die einde is dit liefde en
die Kleiner (“groter”) dinge wat die
meeste lewensvreugde bring. Die
onderhoud met Denise Ackerman bly
sover my gunsteling – haar liefde vir
Christus en die feit dat sy swaarkry nie
onderdruk nie, maar deelmaak van
haar lewe, het vir my gedien as
inspirasie. En selfs terwyl sy haar fisiese
sig verloor, nooit haar visie kan verloor
nie - het my diep geraak. Die laaste
onderhoud met Magda was ook
verfrissend! Dit het my uitgenooi na
'Magda' (mag daar) nog vele “Carpe
diem” oomblikke wees. Dit gaan
weereens oor die gawe van kyk en sien.
Dankie Ounin dat jy jou roeping uitleef
en deel met die Invia gemeenskap. Jy
bring geur in die lewe deur die
wyshede terug en in te ploeg.
Dankie daarvoor!

Alesta

Uit die Leeftyd/LifeTime podcast kom
daar telkens ryke voeding vir die hart,
gees
en
brein.
Ounin
se
gespreksgenote deel hul lewensreis
met absolute openheid en eerlikheid ’n mens kan nie help om diep
aangeraak te wees nie. Die aanslag is
fyn en natuurlik, dis ’n absolute plesier
om mense se verbasende uitlatings,
skerp insigte en heerlike vermoë om vir
hulself te lag mee te maak.

En natuurlik ja, ook die kwesbaarheid
van menswees wanneer mens nader
aan die einde as aan die begin van die
lewensreis is. Die wysheid wat Leeftyd
bring is eintlik ’n kosbare geskenk vir
enige iemand.

Barbara

Ons deel 'n paar refleksie-woorde vanuit Denise Ackerman se onderhoud:
“…a life time of trusting God in all things, because that is what I believe…”
“…self discovery is for me the true way to go…”
“…be true to your own self, be who God has made you to be.”
“I am diminishing, diminishing intellectually, physically, in every sense. That’s what
happens when you grow old.”
“That’s what makes conversation across the ages so fruitful and meaningful…”

INVIA LEES VOORSTELLE:
On The Brink of Everything. Grace, Gravity and Getting Old. Parker J. Palmer
Ageless Soul. The Lifelong Journey Toward Meaning and Joy. Thomas Moore

Gaan kyk gerus die episodes op ons InVia Youtube kanaal
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VIRIDIS

Groen | Jonk | Vars
In lockdown het Viridis (InVia se
jonger volwassenes van ±20-40) op
Zoom in kleingroepe begin bymekaar
kom. Ons het bewus geword van die
nood vir kleiner spasies waar mense in
dié ouderdomsgroep kan ontmoet.
Nou, meer as twee jaar later, het ons
ook nou geleenthede om elke 3de/4de
Woensdag aand In Persoon bymekaar
te kom. Met 3 byeenkomste agter die
rug is ons opgewonde oor wat voorlê!
Mense in ons gemeenskap leer mekaar
ken en saam ontdek ons deur
verskillende kontemplatiewe temas
hoe ons meer bewus van God in ons
alledaagse lewe kan wees.

Die byeenkoms vind ook plaas in ’n
sirkel wat ’n veilige spasie bied om
met ons harte, en nie ons koppe, in
gesprek te tree. Ons Konnekt@Zoom
gaan ook steeds voort omdat ouers
met jong kinders dit maklik vind om
19:30/20:00 op ’n weeksaand te
ontmoet.
Indien jy meer wil weet of saam wil
konnekt, kontak vir Francois by
inviamusiek@gmail.com. Hou ook ons
Sosiale Media platvorme dop!

Francois
Richard Rohr skryf: “Our fast-paced lives are
filled with distractions, frequently leaving us
disillusioned and dissatisfied—with ourselves,
with others, and even with God. Spiritual
practices that used to sustain us fall short when
life circumstances bring us to the limits of our self.
In solitude, we develop the capacity to be
present.
In silence, we cultivate the ability to listen.
In stillness, we acquire the skill of self-control.
Contemplative prayer helps us discern the voice
of God, uncover our true self, and live a life of
meaning and purpose.”

15.

Ervarings van die laaste Konnekt@Zoom reeks 'The Bible tells me so'
met Pete Enns:
Ek het nog altyd dit baie geniet om
Bybel te lees en na mense se stories te
luister wat hulle raak gelees het in die
Bybel. Die afgelope paar jaar was dit
asof daardie liefde stadig verdwyn het
en lewe oorgeneem het. Skielik was
daar soveel dinge om te doen en
soveel dinge wat moet gebeur dat tyd
al hoe minder raak, en voor ek myself
kon
kry
het
ek
heeltemal
disconnected gevoel van die Woord.

Na die eerste aand het dit soveel vrae
in my ontlont en soos die tyd
aangestap het na die tweede en derde
sessie het ek ‘n nuwe honger na God
se Woord en dit wat daarin staan
begin
ervaar.
Die
Bybel
is
‘n
ontdekkingsreis van nuwe stories,
wonderwerke en boodskappe aan
elkeen van ons en ek is so opgewonde
om die sessies klaar te maak, die Bybel
te herontdek en weer connected te
wees met God en Sy Woord.

Ek het toe besluit dat ek graag die
‘The Bible Tells Me So’ sessies wil
bywoon. Ek en my man het dit begin.

Juzaan
Om weekliks saam as groep te kon stil
word in verwondering vir die Woord in
al sy kompleksiteit - die ryk verweefde
saamvloei van die inspirasie, konteks
en teikengehoor van die skrywers, en
om vars en uitdagende perspektiewe
hieroor te verken was vir my ‘n voorreg
en verrykende avontuur.

Danielle

15.

DROOMWERK
InVia Droomgroep

Ons het hierdie jaar weer begin met ‘n
droomgroep, danksy Dr. Kobus van der
Walt wat ingewillig het om weer die
leisels te vat! Ek lees toevallig hierdie
week ‘n baie bekende teoloog David
Tracy wat reeds in 2012 voorspel dat
daar ‘n nuwe opkomende spiritualiteit
aan die kom is waar mense God sal
ontdek, in hulle ware geskapenheid, in
hartspasies en nie net in kop of denke
nie, die kosmiese werklikhede van God
se wêreld en dan in droomwerk! Jy
verwag
nie
van
hierdie
groot
linkerbrein
proffie
om
sulke
voorspellings te maak nie!

Hier is so stukkie uit ons webblad:
“Daar is ‘n Joodse gesegde wat sê: “A
dream unexamined is like a letter
unopened”, of anders gestel: Drome
sonder droomwerk is daar onvoltooide
drome. Indien dit wel ‘n brief is wat God
aan ons stuur, is dit soveel meer belangrik
dat ons daardie brief belangrik ag, en dit
lees! Hierdie ‘leeswerk’ is soos kuns.
Skilderye, poësie, beeldhoukuns en ander
kunsvorme help ons om simboliese verskeie
betekenismoontlikhede te betree. Daarom
fokus alle tegnieke in droomwerk eerder
op die kreatiewe proses wat ons verbind
aan die God wat die groot Skepper is.
Drome is ook ‘n vorm van aanbidding. Ons
gee bloot ons drome terug aan God in
gebed, as ‘n gawe en lewende offer sodat
ons deur die gawe van drome self kan
verander en meer soos Christus word. “
In die volgende nuusbrief sal ons kan
lees van die inspirende stories van
drome wat briewe van God word en
ons lei en vorm. Ons sal ook volgende
jaar ‘n nuwe groep begin. Die proses is
eenvoudig: Jy val in en as daarby baat
bly solank as wat jy wil, totdat jy reg
voel om jou eie droomwerk te kan
doen.

Theo
Kontak gerus inviagemeente@gmail.com om jou naam op 'n waglys te sit vir volgende jaar.

SEISOENALE TEE
Konnekt-geleentheid

Waar voel jy lente in jou liggaam? - is dit
die geur van jasmyn wat jou siel verkwik,
die blomme prag wat jou laat glimlag of
die effense koel oggend luggie wat jou
uitnooi om die dag met ’n openheid aan
te vat? Haal jy dieper asem? Word jy
vroeër wakker? Voel jy, sonder enige
spesifieke rede, ligter?

Ons het saam met geure van wit en groen
tee besin oor die ritme van lente, hoe die
Hoop van lente ons uitnooi om met
determinasie en intensie , bloeisel vir
bloeisel opwaarts en uitwaarts uit ons
winter te beweeg. Dit was so groot voorreg
om elkeen se storie te hoor en saam oper
en ligter oor te gee aan die nuwe seisoen
se ritme..

Hilke

The day the Lord created hope was
probably the same day he created Spring
– Bernard Williams
Omring deur liggroen blaartjies orals, het
ons as gemeenskap van vroue, saam kom
sit en die sagte seisoen van die lente kom
beleef en indrink. Op Hilke se welkom
stoep, d.m.v. die blootstelling van geurige
tee in deurskynende potte, kon ons
reflekteer en deel... dié ontwaking! Ons
kon- ná die woelinge (of wroegings) van ’n
donker winter.
Die heerlike bevestiging, LIG en nuwe
seisoene, is daar altyd… in en om ons.
Nét die Skepper van als wat wonderlik is,
doen dit… immer hoopvol vernuwend.

André-Louis
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INVINO

met Guillaume Nell - Lysa Wyne
InVia het die eerste keer met
Guillaume Nell van Lysa Wyne kennis
gemaak
met
hierdie
InVinogeleentheid waar Ounin kos voorsien
het wat uitstekend die Verdelho, Pinot
Gris en Albarino gekomplimenteer het.

Dit is altyd lekker om wynmakers te
leerken en hulle passie beter te
verstaan. Wynmakers is kunstenaars
wat probeer om die gawe wat die
natuur aan ons gee na vore te bring.
Guillaume doen dit baie goed.

Vir julle wat wyn goed ken sal verbaas
wees dat enige wynmaker hierdie
kultivars aandruf. Guillaume is tans
besig om met sy werk baie persepsies
oor kultivars te herskryf, en almal was
verbaas dat Suid Afrikaanse terroir
hierdie kwaliteit kan gee.

Loer gerus na Guillaume se werk:
www.lysawines.co.za en hou ons Sosiale
media dop vir opkomede InVinogeleenthede.

Theo
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SIRKELWERK

Fasiliterings-opleiding by Umami
Die afgelope paar jaar is InVia
blootgestel aan sirkelwerk waaroor ons
passievol geraak het. Die idee is om 'n
groep te lei in diep hartspasies. Ons
almal het al ervarings in kleingroepe
wat soms net die kop aangespreek het
en soms ontaard het as intellektuele
gimnastiek.
'n
Ware
gemeenskap
bestaan om mekaar te help om binne
hulle ware self of geskapenheid te kan
leef.

Baie InViaers het al die voorreg gehad
om op 'n Onderskeidingtydperk te kon
gaan. Ons almal ken teen die tyd al vir
Simon Bowley wat dit lei en die
ongelooflike gawe wat hy het om
hartspasies te kan lei. Ek en Simon
gesels al die laaste 4 jaar oor hoe ons
moontlik leiers kan oplei wat hierdie
werk kan voorsit. Nou kyk ons hoe dit
prakties gaan werk aan die beginsels
en prosesse wat 'n Onderskeidingstydperk vra.

Ons het reeds die eerste byeenkoms
met sirkelfasiliteerders vanuit ons
gemeenskap by Umami ontmoet vir 'n
naweek, wat vir die volgende paar jaar
opgelei gaan word om Onderskeidingstydperke te kan lei.

Theo

"Binne daardie spasie kan ons eenheid, heelheid
en iets van die ewigheid ervaar.
Ewigheid beteken bloot om iemand die gawe van
hulle ware self te gee."
InVia Sirkelwerk Handleiding

8.

'n Psalm van...
PSALMBUNDEL

Ons is dankbaar vir almal wie se geskrewe deel gevorm het van ons onlangse
Psalmbundel - Volume 1. Hierdie is eerlike Psalms vir allerdaagse mense, soos
ons, wat ook Psalms in hulle harte het:

'n Psalm van iemand
Loof die Vader
Die aanvaarder
Van die onaanvaarbares
Loof die Seun
Die geseënde
Vir die onseënbares
Loof die Heilige Gees
Die wese
Van die onwesenlikes
Sy optel onthou waarde
Sy vashou behou vrede
Sy neersit hou staande
Loop ek wye sirkels ver van die Vader, ego-gerig
Verken ek donker roetes ver van die Seun, wysheid-vervreem
Verklee ek my valse hart ver van die Gees, waarheid-ontneem
Kraak die erd eg in my binneste
Wis my menswees se wese
Die hele hemel is nog altyd nét hier
Die Vader in die Seun in die Heilige Gees in my

Lukie

21.

BERGSKOOL
LEWENSOORGANG

Ek het die voorreg om elke jaar saam met
Theo die voorbereiding vir die Bergskool
kamp, asook die groep wat reeds deur is, te
fasiliteer.
Ek is elke jaar van vooraf verstom oor die
ongelooflike diepte en wysheid wat daar in
13-jariges lê. Dis ‘n “sacred” spasie waar ons
regtig kan wonder oor dinge en dit sê soos
dit is.
Met ons groep wat hierdie jaar deur die
oorgang begelei word het ons gewerk
rondom temas soos emosies, waardes en
maskers. Ek's keer op keer verbaas hoe
hierdie groep met die sessies engage,
ongeag hoe ongemaklik dit is.
Ek is so opgewonde om te sien hoe hierdie
jaar se kamp, ‘n anker kan wees vir hierdie
jongmense en die ongelooflike pad wat
voorlê.

Vir ons groep wat verlede jaar deur die
proses was, het ek ook min woorde! Hulle
laat my sonder woorde en inspireer my
met hoe braaf en eerlik hulle met die
sessies en mekaar omgaan.
Ek kan nie wag vir hierdie jaar se kamp
nie. Ek weet dat ons warriors reg is om
die holding space te wees vir ons
nuwelinge! Ek's opgewonde dat ons
sommer baie saam gaan lag, huil en net
pure pret hê!

Melissa
“The first task of seeking
guidance then is to touch your
own struggles, doubts, and
insecurities—in short, to affirm
your life as a quest.
Your life, my life, is given
graciously by God.”
- Henri J.M. Nouwen

22.

HOËRSKOOL BEDIENING

Wat is 'n tiener
Ons het hierdie kwartaal by Vallei
begin met ’n vraag om vas te stel wat
’n tiener is en of daar eens so iets
bestaan. Ek het al gehoor party mense
glo tieners is eintlik ’n relatiewe
onlangse verskynsel. Voor dit het
mense sommer direk van kind geupgrade na grootmens toe. Daar rus
nogal baie op jongmense se skouers
deesdae. So ek kan my indink dat die
samelewing in die verlede ook groot
eise vir tieners kon stel. Soveel so dat
hulle
dalk
amper
nes
ander
volwassenes kon lyk. Toe onthou ek
die storie van die twaalfjarige Jesus. Ek
het nie geweet of vandag se tieners
iets daaruit kon leer nie, want daar is
byvoorbeeld nie fone in daai storie nie.

Tog is dit verrassend om te hoor dat
selfs Jesus weggedwaal het van sy mahulle af. Die feit dat hy toe al die tyd in
die tempel was, klink wel minder
rebels. Iets sê vir my dis nie net ’n
storie wat jongmense wil oortuig om
liewer kerk toe te gaan wanneer hulle
na ’n partytjie toe wil wegglip nie. Die
woord tempel beteken eintlik ‘plek vir
waarneming’. Dis wat Jesus gaan doen
het by die tempel daai dag. Hy’t gaan
luister en vrae gevra. Dis nogal iets wat
pas by ’n tiener.
Om te soek na iets wat jou help om
sin te maak van waar jy nou eintlik by
alles inpas. Die tempel was ook nie
altyd so mak plek met Jesus daar nie.
’n Sekere storie oor geldwisselaars en
tafels wat omgegooi word klink
minder soos ’n Sondag by die kerk as
’n opskrif in die Sondagkoerant. Party
kenners sê Jesus was dalk juis daai
dag ontsteld omdat die tempel nie so
oop was vir almal soos wat dit kon
wees nie.

Wat is
'n
tiener?

25.

HOËRSKOOL BEDIENING
Dis wat ek vir Vallei ook hoop. Nie dat
ons
omstrede
raak
en
’n
koerantopskrif word nie. Eerder dat
tieners kan vrae vra en luister na hulle
lewens en wat God daardeur sê. Want
dis waar die tempel is. Daar waar jou
lewe is en jy bewus raak daarvan.

UIT PSALM 130
Here, ek praat
hier doer van onder af
ek lê op die grond
en ek vermoed
my mikrofoon is ook af
sal U luister of my lewe
’n voice note inpas
en dit terugspeel
dat ek kan hoor
asof ek buite staan
ek weet daar’s baie
waaroor ek
my eintlik sal skaam
maar U vergewe
dis hoekom
ek bewend met U praat
ek vertrou op U, my Heer
en ek wag
totdat u woorde
soos skilderye
in my gange hang
en so deel word van my lewe
en so wyd om my span
dat ek voel ek is ’n noot
in ’n diep ou gesang

Dit lyk vir my asof daar iets soos ’n
tiener bestaan. Die gerugte is ook
waar – hulle het deesdae fone, maar
dis nie al nie. Ek ken ’n klomp van
hulle en ek kan sien hoe hulle lewens
wonderlik,
wild,
ingewikkeld
en
kosbaar is. Dis veral sigbaar omdat
tieners nog soveel ontdek, soms met ’n
geworstel,
maar
ook
met
verwondering. Ek dink ons het dit
nodig en ek is dankbaar daarvoor.

groete Deon

nes dit voel asof dit ’n ewigheid vat
as ek uitsien
na laat slaap
op ’n reënerige dag
Here, dis nog meer as dit
wat ek vir U wag
mense wat die Here ken
en met Hom stoei
wag op Hom
Hy vergewe al trap ons mis
soms sonder om te bedoel
en soms aspris
wag op Hom
omdat Hy goed is.

24.

KINDERBEDIENING

Kids@InVia
Hier by Kids@Invia is die Here is so goed vir ons in elke aspek en ervaar
ons seën in oorvloed.

Ons het die voorreg gehad om hierdie
kwartaal meer te fokus op gebed.
Die kinders het geleer hoe om met God
te praat, hoe om na Sy stem te luister,
hoe God met ons kommunikeer en die
gawe wat dit is om met God te kan praat
en in verhouding met hom te kan staan.
Die kinders het elke oomblik van hierdie
kwartaal geniet. Die lekkerste was, as die
maatjies Sondag na Sondag terug kom
en kan onthou wat ons laas week oor
gesels het en honger is vir die volgende
les.

Dankie aan elke medewerker wat
deel was van hierdie afgelope
kwartaal en wat dit moontlik gemaak
het om Invia se kinders te kan bedien.
Dit is ‘n voorreg om saam met julle te
kan dien.
Ons sien so baie uit na die laaste
kwartaal van 2022 en dit wat die Here
in en deur ons kinders gaan kom
doen.

baie groete
Juzaan

25.

KINDERBEDIENING

Indien jy wil betrokke raak hetsy jy bloot net van kinders hou, of daarvan hou
om met hulle te werk of selfs al is jy net ‘n mamma of ‘n pappa wat graag
wil deel raak van ons kinderbediening,
is jy welkom om vir Juzaan te kontak vir meer inligting:
juzaanschutte@gmail.com

AKSIE:

Ysskaats-uitstappie
Invia probeer elke vakansie ’n uitstappie
reël vir die kinders van die kinderhuise.
Dit gee vir elkeen iets om na uit te sien!
Tydens die Junie/Julie vakansie is die
kinders van die kinderhuise na die
ysskaatsbaan in Grand West geneem vir ’n
dag van groot pret. Die ysskaats is gevolg
met ’n lekker ete in die Food court. Hier
het almal saam om die tafels gesit, na
mekaar se stories geluister en dit was
veral een van die drywers van die dag wat
die kinders op ’n besondere manier
bemoedig het.

Ek het dit baie geniet. Baie geval aan die
begin maar later reg geskaats. Dit was
my eerste keer op ‘ n ysskaatsbaan.
- Gershwin

Sjoe dit was baie lekker. Ek het dit baie
geniet. Dit het al my ou memories terug
gebring toe ek klein was. Die ysskaats is
amper soos 'n les "maak nie saak hoe
baie jy val nie jy moet weer opstaan.
#Never give up
- Shakira

Ek het dit baie geniet, baie bly vir die uitstappie.
- Vivihano.
Ek was baie excited vir die ysskaats
uitstappie, especially wanneer jy om die die
skaatsbaan geskaats het. Die ete was
besonders. Baie dankie vir die mense wat iets
spesiaal vir ons doen. Ek waardeer dit.
- Levern

27.

AKSIE:

Village Projek
Nuus

N

Stats:
Invia ondersteun tans 3 kleuterskole
2 x Kayamandi
1 x Eersterivier
88 kinders
R2.37 / bord pap

Maryna Wasserval en 'n paar vriendinne
ondersteun Invia se pap projek. Verder
ontmoet hulle weekliks met die oumas
van 12 kinders in ’n kleuterskool in
Jamestown. Saam word daar gesels oor
die uitdagings wat ervaar word en saam
bid hulle vir elke kind en ouma. Meeste
van die kinders se ouers lei ongelukkig
aan ’n verslawing en kan nie na hul
kinders kyk nie. Maryna en haar groep het
’n praktiese manier gesoek om die oumas
en kinders te ondersteun en borg tans
weekliks n emmer pap wat dan in porsies
verdeel word sodat die kinders by die huis
’n goeie ontbyt kan hê.

As jy die projek wil ondersteun
kontak ons gerus by
inviagemeente@gmail.com
of besoek www.invia.org.za/aksie

28.

AKSIE:

Vineyard Kinderhuise
Garnet het ’n rekenaar gekry en Emichle ’n naaldwerk masjien!
Baie dankie aan elkeen wie ons kinderhuise ondersteun en
persoonlike bande met die kinders bou!

29.

ONS GROET VIR PIERRE
InVia Kaapstad
Lieste Invia
Ek skryf hierdie brief met ‘n bly en
hartseer hart. Die kort van die lank is
dat ek na ‘n tydperk van onderskeiding
besluit het om te bedank as die
kampusleier van INVIA Kaapstad. Ek sal
nog steeds betrokke wees by die
gemeenskap as prediker en ons het
geen planne om te trek uit die Kaap nie
(waarheen sal ons gaan?!).
Ek het die laaste paar jaar weer begin
studeer in Sistematiese Teologie by
Stellenbosch Universiteit en wil graag
verder daarop fokus, ek beleef ‘n diep
vertroosing, ‘n “consolation” wanneer ek
besig is met daardie werk en voel dat
die Here my uitnooi om meer daarop te
fokus.

Ek het ook in die laaste jaar betrokke
geraak by Coachbit.com as direkteur
van hulle kurrikulum. Hulle het onlangs
vir my ‘n groter kontrak aangebied wat
moontlik maak dat ek op my studies
ook kan fokus terwyl ek saam met hulle
werk.
Ons Kerkraad het besluit om iemand in
my plek te beroep wat DV Januarie
2023 sal begin. Indien jy van iemand
weet wat dalk sou belangstel dan laat
hulle gerus ‘n cv en ‘n dekbrief stuur
aan inviakaapstad@gmail.com. INVIA
Stellenbosch sal ook betrokke by
hierdie proses wees en ons is dankbaar
vir hulle ondersteuning.
INVIA Kaapstad is ‘n baie spesiale
gemeenskap met ‘n spesifieke roeping
binne die universele kerk en ook in
Kaapstad,
om
‘n
inklusiewe
gemeenskap te wees wat mense saam
nooi op ‘n transformerende reis.
Ek is diep dankbaar vir alles wat ek
geleer het en geword het as deel van
INVIA die laaste amper 6 jaar. Julle is
ons hartsmense.
Vrede

Pierre
30.

DATUMS VIR 2022:
Kwartaal 3
OKTOBER
3-6

Vallei Onderskeidingstydperk

11

Bergskool Fasiliteerders byeenkoms

12

Invia Musikante Byeenkoms

14-16 Bergskool kamp

NOVEMBER

17

Droomgroep

17

Wyse Gryses

18

Wyse Gryses Fasiliteerders debrief

23

Bergskool homecoming diens

1

Bergskool 2023 ouers byeenkoms

23

Bergskool 2022 debrief

3

Viridis Zoom Konnekt Sessie1

24

Bergskool warriors debrief

3-6 Wyse Gryses Onderskeidigstydperk

24

Droomgroep

7

26.

Viridis Konnekt@Home

9. Viridis Konnekt@Home

31

Droomgroep

10 Viridis Zoom Konnekt Sessie2

Droomgroep

12 Viridis Adventure Stap
14 Droomgroep
17 Viridis Zoom Connect Sessie3
17-20 Onderskeidingstydperk
21 Droomgroep
24 Viridis Zoom Konnekt Sessie 4

DESEMBER
1

27 Kersdiens
28 Droomgroep

Viridis Zoom Konnekt Sessie 5

6-8 Kinderhuis wegbreek
10 Viridis braai
11 Laaste In persoon diens
15 Kantoor sluit

Meer inligting & registrasies is beskikbaar op www.invia.org.za
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invia stellenbosch

invia gemeente

inviastellenbosch

invia gemeente

In PERSOON DIENSTE:
Elke Sondag 10:00
Protea Hotel Techno Park

IN GEMEEN:
ELKE SONDAG 8:30
OP YOUTUBE

Jou ondersteuning maak
hierdie reis moontlik!
Hier volg ons inligting om 'n
bydrae te maak:

Verwysing: Stellenbosch

BANKBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Tjekrekening
No: 9277 510 340

www.invia.org.za

|

inviagemeente@gmail.com

