


Ons intern groep gaan nog sterk aan. 


Die Lockdown het ons nie belemmer nie, omdat ons nogsteeds intentioneel was. Die kerk het ons 
nogsteeds betrek by hulle verrigtinge. 


Ons het gedurende die Lockdown ‘n boek van Mike Bickle gelees met die naam “Passion for Jesus” en ons 
het aan gegaan met ons vak-sessies van I-HOP, “Excellencies of Christ.”


In die Lockdown het ons almal gegroei, die alleen tyd het gemaak dat ons intimiteit met Jesus ontwikkel het. 


Die eenheid tussen die intern groep het ook regtig versterk vandat ons weer terug is by die kerk, al was ons 
nie saam nie het ons nogsteeds nader gegroei as gevolg van ons eenheid met die Here en Sy hand in ons 

lewe, wat konstant aan ons werk en ons vorm. 


Die aktiwiteite van die kerk het ook verander, as gevolg van die regulasies en dit het ons fokus meer gerig op 
gebed en om die mense op ‘n digitale vlak te bereik. Met hierdie nuwe benadering leer ons nuwe 

vaardighede en kweek ons ‘n leefstyl van gebed, omdat daar meer gebedsessies is. 


Ons het ook ‘n nuwe intern in ons groep verwelkom, terwyl ons ’n ander gegroet het.

Luan Wessels is die nuwe intern in ons familie en ons is baie opgewonde oor die unieke geur wat hy na die 
groep toe bring. Anrique Boshoff is nie meer deel van die groep nie, maar ons weet dat sy baie gegroei het 

in die tydperk wat sy saam met ons was en dat daar baie goeie dinge vir haar wag. 


Ons almal is baie dankbaar vir die belegging in ons lewens, dit dra vrug. 

Dankie aan al die borge en die kerk. As gevolg van julle belegging kan ons die lewe sterk aanpak. 




Dankie vir almal wat in my belê, ek ervaar regtig groei 
in my lewe. 


Tydens die inperking het ek baie gegroei, dit was vir 
my ‘n vormingstydperk gewees. Ek het weer opnuut 
besef dat tyd alleen saam met die Here die enigste 

metode is wat jou gaan dra en bou. 


Dit voel vir my asof die interns mekaar meer verstaan 
en baie sterker saam as ‘n span funksioneer. Ons 

werk en kuier baie goed en lekker saam. Ons word 
nou ‘n hegte span. 


Ek leer ook al hoe meer vaardighede aan, omdat die 
kerk ons al hoe meer blootstel aan die verskillende 
departemente van die proses om mense te bereik. 

Ek het kamera werk aangeleer en ek het geleer hoe 

om posters op ‘n ander manier te doen. 


Die belangrikste van alles is dat ek nader aan die Here 
gegroei het, en dit is my hartsbegeerte. 


Dankie

Ciré Joubert



Sjo waar begin mens? Eerstens wil ek dankie sê aan 
elke liewe persoon wat in my as intern en werker van 

die Koninkryk geïnvesteer het. 


Die afgelope 3 maande was vir my super wins 
gewend: fisies en geestelik. 


 Ek het in meer as 3 maande geleer klavier speel en 
ek is baie dankbaar vir Willem ons intern Vader wat 

my druk om die beste te doen. 


 In Augustus begin ek swot en ek is so dankbaar vir 
die deure wat die HERE vir my oop gemaak het. 


 Ek wil dankie sê aan ons uitstekende leierspan wat 
ons het en vir alles wat hulle vir ons doen. 


Ek is so excited vir die journey wat Vader my op vat 
en ek sal enige iemand aanraai om hierdie internship 

te doen, want Vader kom gee vir mense so baie 
openbaring. My gebed is dat ons Hemelse Vader 

almal sal seën, veral die mense wat in ons as tieners 
en ‘Kingdom builders’ in saai, mag julle gebless 

wees in alles wat julle doen.


Dankie

Bernardt de Beer



Dankie dat julle belê in my toekoms. 

 Dankie vir die geleentheid wat julle my gee om te kan 

groei.

Aan die begin van die jaar het ek baie twyfel gehad 

rondom my toekoms en of ek die regte keuse gemaak 
het om die jaar toe te wy aan om meer van God te leer 

en om my identiteit te vind in Hom. 


Die jaar het my baie geleer wat ek nie in die wêreld sou 
leer nie soos byvoorbeeld: wat my waarde is en wie 

God is, alhoewel ek nog nie al Sy kenmerke verstaan of 
ken nie het ek wel ‘n beter idee van wie Hy is en dat ek 
as mens niks sonder Hom sal kan doen nie, omdat Hy 
my die krag en wysheid gee om deur die lewe te gaan.


Ek is oortuig dat ons nooit ons volle identiteit sal ken 
as ons nie die volheid van God se glorie ken nie.


Ek moet erken dit is nie altyd maklik om te dink soos 
wat Hy dink of om te leef soos wat Hy geleef het nie, 

omdat dit ’n stryd vir jou gedagtes is moet ek elke dag 
my mindset fokus op die bietjie van Sy glorie wat Hy al 

aan my openbaar het.


Die jaar het lig geskyn op my toekoms ek het aansoek 
gedoen en aanvaarding gekry om Teologie te studeer.


Weereens dankie vir die voorreg.


Lica



Goeie dag.


Ek is baie bevoorreg om by Kruisgenerasie 
Middelburg te kan werk. Ek het geweldig baie 

gegroei in die tyd en ook meer van God se hart 
leer ken.


Baie dankie vir die belegging wat julle in my 
maak asook julle getrouheid aan God. 


‘n Mens sien nie altyd die vrug onmiddellik nie, 
maar ‘n saad kan nie groei voor dit nie eers 

doodgegaan het nie.


 Ek glo dat ek in die wil van God is en dat Hy 
besig is om iets in my groot te maak en aan te 

wakker. My hoop is dat deur my prediking 
mense na Jesus Christus sal terugkeer en/of tot 

geloof in Hom sal kom.


Dit gaan immers alles oor ons Here Jesus 
Christus. Aan Hom kom die eer toe tot in alle 

ewigheid! Amen. 


Groete 

Hanro



Heel eerstens wil ek aan die Kerkraad asook elke ander borg wat met hierdie 
internship in my lewe insaai, dankie sê. My lewe is deur hierdie internship 
verander. Ek kyk na die wêreld met ander oë, en wat eens vir my belangrik 

was is net glad nie meer nie. Ek kan met alle eerlikheid sê dat die internship 
die beste besluit was wat ek nog in my lewe, vir my toekoms, gemaak het. En 
deur jou borg het jy ‘n aandeel in my groei en vorming. Ek spreek ‘n blessing 

oor jou.

Ek kan nie glo dat die jaar al verby halfpad is nie, ek raak eintlik bietjie 

emosionaal om te dink dat die jaar amper verby is. Die laaste paar maande 
het ek ongelooflik baie gegroei geestelik en in myself. Ek het sterk 

vriendskappe gebou en my karakter word elke dag gevorm.

My journey met die Here het die jaar begin, en my laat besef dat ek niks is 

sonder God nie of enige iets sonder God kan aanpak nie. Hy is my leiding, my 
toevlug, my voorsiener en my Eerste liefde. Hy is my hartsbegeerte die Een 

wat my hart na hunker elke liewe dag.

Die jaar het my help besef wie en wat ek eintlik is, dat ek absoluut in die wil 

van God wil loop en bly. Voor ek Hom begin "pursue" het, was Hy die een wat 
my eerste "pursue" het.


Ek het geleer dat God mense in jou lewe plaas vir ń rede. Sy hand is in elke 
vriendskap en verhouding. Hoe nader jy aan God se hart is en in Sy 

teenwoordigheid, hoe meer vorm Hy jou in die persoon wie, Hy jou van die 
begin af jou geskape het, om te wees.


Hierdie internship is besig om die fondasie te lê vir my toekoms, ek is nog nie 
doodseker wat ek vorentoe gaan doen nie, maar ek bly by Jesus se voete en 

Hy sal my sê.

En laastens wil ek net ’n gedagte los wat so deel is van my gedagtes die 

laaste ruk, ek is nie seker wie dit gesê het nie - "It's not about the destination, 
it's all about the journey.” 


Simoné 



In die laaste drie maande het die Here 
baie vir my kom openbaar, soos dat Hy 

eerste vir ons lief was en dat Hy ons elke 
een uniek geskape het vir n spesifieke 

rede. 


Ons almal het ’n rol om te speel in Sy 
koningkryk. 


Hy het ons elke een perfek gemaak net 
soos Hy ons wou gehad het. 


Hy maak ook vir ons deure oop, maar as 
ons nie die geleenthede vat nie gaan ons 

nie groei nie. 


Ek sien nog baie uit vir die res van die 
jaar, baie dankie dat julle in my lewe belê.


Reuben



Ek het al ‘n geruime tyd geweet dat ek geroep 
is vir die bediening. Toe ek uitgevind het van 

die “internship” aan die begin van die jaar was 
dit op my hart gewees dat ek daaraan wou 

deel wees, maar ek was op daardie stadium in 
ń ander seisoen.


 Ek is darem nou in ‘n nuwe seisoen  waar 
Heilige Gees vir my gewys het dat ek ‘n 

seisoen betree waar ek gaan rus en toegerus 
gaan word en dat God my gelei het om by ons 

familie betrokke te raak as een van die 
“interns”. 


Ek glo en vertrou dat ek in die tyd baie gaan 
groei en dat God vir my groter dinge beplan. 


Om daar uit te kom, kan ‘n mens nie anders 
as om een tree op ‘n slag die padjie te loop 

nie. Die ondersteuning van die kerk asook die 
borge maak dit by die dag meer en meer 

moontlik om die padjie te loop en daarvoor is 
ek baie dankbaar.


Dankie 

Luan




