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’N DEKADE LATER!

10 Jaar het verby gevlieg! Dit voel soos 
gister toe ‘n paar jongmense in die 
Masoniekesaal langs die Parlement sit 
en probeer uitvind oor wat kerkwees 
beteken. Uit lang gesprekke het 17 
persone ‘n manifesto oor ‘n tydperk 
van 9 maande geskryf wat ons gedink 
het wat dit beteken om Jesus te volg. 
InVia is gebore. InVia beteken: Op pad. 
Dit was bevrydend om lidmaatskap nie 
meer te definieer in terme van ‘n 
waardigheidslysie of dogma nie, maar 
eerder in terme van Christus se 
inklusiwiteit en liefde vir die hele 
wêreld.


Ons reis het ons geneem na Reddam, 
Tamboerskloof, In The Vineyard, Old 
Biscuit Mill en dan helaas Protea Hotel 
en Rondebosch. Wanneer ons vandag 
terugkyk kan ons beter sien en 
verstaan wie ons geword het. Ek is so 
dankbaar vir die ure se gesels, saam 
soek en probeer verstaan, want op 
hierdie stadige pad is ons telkemale 
verras.


Ons pad het eerstens by stilte gestop. 
D i e S e n t r u m v a n 
Spiritualiteit,  Taizé,  Desmond Tutu, 
Denise Ackerman, Richard Rohr, my 
broer Johan en ander persone het ‘n 
bewese invloed op ons denke gehad. 
Ek het ook die voorreg gehad om 
gedurende hierdie tyd my PhD studies 
by Nijmegen in Holland te doen, oor die 
rol wat stilte in jongmense wat in die 
stad bly, se lewens speel. Die kampe, 
retreats en onderskeidingstydperke se 
grootste gemene deler het stilte 
geword. Ons het as leiers besef ons 
hooftaak is om mense aan God oor te 
gee, sodat verstaan en “weet” van God 
vanuit die stilte kom.


Dan was daar die geboorte van 
Bergskool. Dit wat ‘n gesprek van 2 jaar 
met mense wat beter wou verstaan hoe 
om God ook in ons lewensfases te kan 
sien, en dan spesifiek die oorgang van 
kind na adolessent. Dit het ook die 
gesprekke gebaan vir twee nuwe 
lewensoorgange na volwassenheid en 
Wyse Gryses wat volgende jaar begin. 
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Die Enneagram was ook nooit beplan nie, maar een van die grootste gawes wat ons 
woorde gee vir die reis na binne en hoe om vanuit jou ware self en geskapenheid in God 
te leef.


In 2019 het InVia Kaapstad in Rondebosch gevestig en begin stadig hulle eie stem en 
ritme vind. Einde Junie 2020 word hulle as't ware “mondig” met hulle eie stem en kan 
hulle met die grootste vryheid binne hulle eie unieke kultuur ‘n gemeenskap van gebed 
en aksie groei.


Dan het InVia Stellenbosch reeds ‘n jaar terug begin gesels oor die moontlikheid om 4 
hektaar te bekom waar die Grappa tans staan en daar te vestig. Ons glo dit is moontlik 
die pad vir ons toekoms en alles hang tans af van die hersonering en prosesse wat die 
ontwikkelaars in plek probeer kry.


Die eerste 10 jaar was goed vir ons, en ek hoop en bid dat die volgende tien ons ook kan 
neem na verrassings, nuwe plekke en diep heelheid wat God aan ons en die wêreld gee.


-


InVia se 10de verjaarsdag is by die Grappa Shed gevier saam met mense wat van die 
heel begin af saam InVia stap asook mense wat in die dekade iewers saam met ons 
gestap het.  Ramon Alexander en sy jazz-band het ons entertain saam met 6 uitstaande 
sangers van Agri’s got Talent. Baie dankie vir ‘n onvergeetlike aand. Dit is ‘n voorreg om 
deel van so ‘n geloofsgemeenskap te wees.



’N BRIEF VAN TOBIE

Leierskap impliseer velerlei uitdagings - lerende uitdagings. Tussen "good 
governance", begrotings, personeelsake, grondwette, strategiese planne, doelwitte, 
"reviews" en operasionele planne en konflikbestuur kan die kontemplatiewe reis 
maklik gemis word. Die vraag wat ek myself deurentyd in my tydperk as dienende 
leier moes afvra is dus hoe kan kontemplatiewe leierskap gefasiliteer en geleef word?

In artikels wat ek gelees het in my eie soeke na hoe kontemplatiewe leierskap 
gefasiliteer en geleef word was die boodskap duidelik:


"The highest form of leadership arises from a place of Stillness. Recognising 
the extraordinary pace at which most leaders are working, spending time in 
reflection has become a critical, albeit rare commodity. Contemplation has a 
direct impact on our capacity to take in the reality around us with precision and 
depth so that vision naturally arises”. 

"Sit down and shut up. You are not that important. Stop cramming your brain and 
learn and listen to God through Silence”.


Wat leer ons hieruit? Kontemplatiewe leierskap daag ons uit op ons lerende reis om 
te strewe na "the highest form of leadership that arises from a place of Stillness" en 
ook om te “learn and listen through Silence”.


Dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om saam InVia te lei en te leer “from a 
place of Stillness” en kon “learn and listen through Silence”.


Mag InVia mooi loop met die paaie van die lewe en mag die paaie van die lewe mooi 
met InVia loop.
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VROUE RETREAT 2019

Vlerk-vroue 

“Dis wat die naweek vir my bring, jaar na jaar, weef ‘n groep vroue aan my vlerke, ons 
vlerke, saam in ons kort tydjie weg. Ek vind soveel waarheid daarin om bloot te 
connect in eerlikheid, in stories en in saamwees. Ek kan nie genoeg dankie sê vir die 
spasie wat geskep is vir elkeen van ons, om ons pakkie te bring na die kring, en dit 
neer te sit in die middel daarvan. Dis altyd daar waar ek weer opnuut asem kan skep, 
soos ‘n goeie skeppie water vir ‘n dorstige keel. Dis wanneer ek weer kan sluk voor 
die volgende seisoen, asof daar altyd nuwe dinge gebore word in die kring. Dis die 
vroue - ‘n groep wewers. ‘n Leerskool vir vroed-vrouens. ‘n Klomp vry-gewers, wat 
my herinner van my vryheid wat opgesluit lê in vrou-wees. Julle leer my soveel van 
die geskenk van vroulikheid wat God vir ons gee in ons eie lywe, ons eie lewens.” 
 
- Carmen Platt


“Bekende (mooi en dit word mooier en groter) plek, vroue: jonk, enkel, ma’s…

Nuuskierig, moeg, maar dankbaar-verbaas om HIER te wees (maar praat en dink nog 
oor  daar). Honger, maar nie na kos: ons hunker. Die vraag: “Wat is 
jou diepste begeerte / hunkering? Om die ken te ontKEN… Die ontkenning van ons 
diepste hunkering en donkerte van verknogtings en verslawings.


‘n Sirkel-bewing word heilige grond en harte maak oop, versigtig, broos sonder 
oordeel. Want in ons menswees is ons saam – stukkend gesoek en gejaag. 
Interaksie, stilte en persoonlike psalms word (amper heiliger) as gebed. Dit het hier 
gebeur: dit gebeur waar ons mekaar se gevoelens eer. Ons ontdek die bekende 
verskans en is werklik saam, saam en ons Onpeilbare, limitless God, kry gestalte in 
elkeen van ons se trane en lag. Koppe knik instemmend en die onbekende word ons. 
  

“Wat jy doen met jou gees word jou realiteit” … Roetine word heilg en die kyk en 
reflect bring begrip en aanvaarding: vergifnis en balsem siele-geeste-medemense.

Ek kyk terug op hierdie naweek met innige dankbaarheid. Wens nou ek kon 'n BluRay 
DVD met elke woord van elke vrou daardie naweek weer-speel: dit was manna uit die 
hemel.” 


- Karen Diesel



WYSE GRYSES

Ek en Chris Erasmus gesels die 
afgelope paar jaar oor wat dit sal 
beteken om ouer mense te help met ‘n 
lewensoorgang bloot omdat soveel 
mense wat ouer word geïsoleer voel en 
met betekenis sukkel. Die oorgang van 
‘n volwassene na ‘n wyse gryse is baie 
groot en het selfs ‘n nuwe vakgebied 
op universiteite ontketen wat bekend 
staan as Gerontologie (die leer van 
veroudering). Langlewendheid gaan 
een van die grootste uitdagings, en 
seker ook ongelykhede, in die toekoms 
bring.


Na die preke oor ouerword het baie 
mense die behoefte uitgespreek om 
deur daardie lewensfase begelei te 
word. Omdat ons potgooi preke ‘n baie 
wye gehoor raak, het ek selfs navrae 
vanuit verskillende dele van die land 
ontvang.


Volgende jaar skop ons af met die 
voorbereiding en begeleiding van ouer 
mense. Ek kombineer materiaal van my 
broer, Trevor Hudson en die afgelope 
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paar jaar se leeswerk. Dit sal ‘n 6 weke 
kursus wees en ons gaan ook een 
Onderskeidingstydperk hou in 2020. 


Ons gaan werk rondom die volgende 
temas:


1. Ontkenning

2. Dankbaarheid

3. Verlies

4. Roeping

5. Innerlike Lewe

6. Hoop 


Registeer asb op die web indien jy 
belangstel.







SPEAK UP 2019 

Op Saterdag 7 September, by die Nassau Auditorium in Nuweland, het 11 sprekers 
van verskeie hoërskole in die Grassy Park area deelgeneem aan Bottomup se 
jaarlikse Speak Up Festival onder die tema “Recognise. Analyse. Reimagine.”


Vir van dié sprekers was dit ‘n eerste om voor ‘n gehoor ‘n toespraak te lewer of op ‘n 
verhoog in die kollig te staan en iets van hul realiteit te deel. Elke liewe spreker het die 
gehoor verstom gelaat met die durf waarmee hul die verhoog betree het en hul stem 
laat hoor het. Temas het verskeie sosiale kwessies ingesluit wat dié jeug se realiteite 
beïnvloed, naamlik behuisingskwessies, geslagsgeweld, teleurstelling en 
bekommernis van die jeug, skoonheidstandaarde en rassisme. In hul toesprake het 
sprekers nie net kwessies en hul impak beskryf nie, maar ook ‘n dieper analise 
gebied oor waarom hierdie kwessies bestaan, dominante narratiewe omtrent die 
kwessies uitgedaag en voorstelle gemaak van hoe die kwessies verander kan word.   


Bottomup is opgewonde oor die potensiaal van Speak Up om aan jeug van 
gemarginaliseerde gemeenskappe ‘n platform te bied om hul perspektiewe te laat 
hoor oor die kwessies wat hul hede en toekoms ten diepste raak, maar het die 
finansiële ondersteuning nodig om hierdie en ander projekte voort te sit wat fokus op 
kritiese opvoeding en aksie saam met jeug. Ons moedig graag individuele InVia 
gemeentelede aan om teen so min as R120 ‘n maand die werk van Bottomup te 
ondersteun. Sien gerus patreon.com/Bottomup vir meer informasie. 


Dankie aan Pierre du Plessis en Adriaan Rowan van InVia Kaapstad vir jul 
betrokkenheid by en ondersteuning van die projek oor die afgelope jaar. Ons hoop 
om vele ander InVia gemeentelede in die toekoms te verwelkom by dié en ander 
Bottomup geleenthede.


-


Vir meer informasie oor Speak Up of Bottomup, kontak gerus vir Gerda von Benecke 
by gerda@bottomup.org.za. 



INVIA KIDS, STELLENBOSCH 

Al die medewerkers/ouers by die kinderkerk in Stellenbosch het ‘n beplanningsaand 
gehou en bietjie saam gekuier. Ons het ‘n SWOT-analise gedoen om te kyk hoe ons 
kan groei en verbeter. Ek lig net ‘n paar hoogtepunte uit van die analise:


Sterkpunte:  

• Die kinders geniet dit, hou daarvan om te kom. Die lesse het baie verskeidenheid 
van aktiwiteite in soos crafts, speletjies, eksperimente ens. 


• Die lesse is baie goed uitgewerk, enige iemand kan dit kom aanbied. Die inhoud 
is baie relevant vir die kinders. 


Waaraan ons moet werk: 

• Die ouer kinders (Gr 5-7) ken reeds die Bybelstories en voel dis vir klein 
kindertjies. Vroeg 2020 gaan ons ‘n nuwe groep stig wat nie deel is van die 
kinderkerk nie en wat spesiaal vir hierdie ouderdom is. Hulle gaan ‘n ander 
kurrikulum en ander aktiwiteite doen wat gefokus is op ouer kinders en meer 
challenging is. 


Geleenthede: 

Daar het verskriklik baie oulike idees uitgekom. Net ‘n paar daarvan:


• Familiediens 2 keer per jaar waar hele gesin saam in kerk is en die diens 
kindervriendelik is.


• Ouer kinders word meer betrek in die liturgie van diens, bv. lees van Skrifgedeelte, 
kers aansteek, ens.


• Wil kinders ook meer deel maak van belangrike seremonies en rituele in die diens 
bv. babatoewyding, nagmaal, Bergskool, ens. 


• Om meer pa’s (en nie net ma’s) betrokke te kry by die kinderkerk. Veral die seuns 
het ouer mansfigure nodig.








Die Threats is:


• Lokale by Protea is nie altyd beskikbaar nie en ons moet maar werk met wat ons het. 

• Veiligheid by veral die kleintjies.


Baie dankie weereens aan al die ouers en studente wat help om vir die kinders ‘n positiewe 
ervaring van God en die kerk te probeer gee.  Indien jy 1 of 2 keer per kwartaal kan help by 
die kinderkerk, laat weet gerus vir Wilma.  

INVIA KIDS, KAAPSTAD 

Invia Kaapstad se bloedjong kinderbediening is sterk aan die groei! Ons het alreeds twee 
groepies wat hardloop op ‘n Sondag tydens ons dienste, en van ons tieners help selfs om 
te fasiliteer. Bring gerus jou kinders saam op ‘n Sondag om 17:30 (en ons het ‘n moeders/
vaderskamer ook vir die pienkvoete!)



BERGSKOOL ONDERSKEIDINGSTYDPERK

Bergskool het hierdie jaar hulle eerste Onderskeidingstydperk gehou. Ons het 
aanvanklik gedink dat die kinders te jonk is om 4 dae blootgestel te word aan 
innerlike werk. Na vele beraad en beplanningsessies het ek en Simon die taak 
aangepak waaroor ek vandag ewig dankbaar is. Ons is opgewonde om elke jaar 
Bergskool kinders wat 15 jaar en ouer is te neem op hierdie avontuur. My leerervaring 
was dat kinders vanuit hulle geskapenheid hulle eie lewe en drome in God kan 
ontdek. “They've got what it takes!” 


- Theo Geyser 

“Die onderskeidingstydperk kan in een woord beskryf word: lewensverbetering. Ek 
gebruik hierdie woord, en nie lewensverandering nie, omdat ek voel dat die 
onderskeidingstydperk my lewe meer verbeter as verander het, want om jou lewe te 
verander kan goed of sleg wees, en hierdie tydperk was beslis net ‘n positiewe 
verandering. Om te sit in die bos, sonder tegnologie, afleidings, ander mense en om 
te praat oor jou hart is ‘n ondervinding en gevoel wat teen aan amper niks kan 
vergelyk word nie. Hoe jy met jouself en die ander mense in jou groep connect is so 
ongelooflik powerful en dit gee vir jou ‘n verskriklike groot gevoel van oneindelose 
vertroue wat jy met baie min ander mense deel en sal deel.


Die dag wat ek op my eie spandeer het was ‘n dag wat ek altyd sal onthou. Dit is toe 
ek besef het dat wat ek in my lewe het, iets wonderlik is wat net aan my behoort. Om 
so iets te besef het my gewys hoe bevoorreg ek is om die lewe te leef wat ek leef en 
dat elke sekond wat ek op hierdie aarde het ‘n sekond is wat baie mense nie kry nie. 
Hierdie tydperk het my nader aan my familie gebring, en mees belangrik ek het nader 
aan myself gekom en hierdie tyd het vir my gewys wie ek werklik is.”


- Dylan Pienaar 



“We’ve never met, but you’ve always known me.


We’ve never spoken, but your voice, soft as silk, always comforted me in the storm. 


And we’ve never touched, but I hold your hand every second of the day.


The journey will not be easy, but it will not break you. It will take from you what you most loved, but it 
will not leave you empty-handed. It will also give to you, but what it shares will not be yours to keep. 
At the end, all that will stay with you is what you gave, what you built in the place of what you lost, 
that’s all that will ever matter.”


- Kirsten Heyns 





BERGSKOOLKAMP 2019

“My ervaring by bergskool kamp was anders as al die ander kampe. Ek het so baie nuwe 
goed geleer en fun aktiwiteite gedoen. Die naweek het te vinnig verby gegaan.”


- Luan Wenzel


Wat is die punt van Bergskool? “Om kinders te help met die oorgang van kind tot tiener. 
Bergskool help jou om uit te figure, wie jy is, om vrede te maak daarmee, om te kyk na dinge 
wat jy as ’n jong man gaan face en hoe dit inpas met wie jy is.”

 
Wat het ek die meeste geniet?  “Die swaai oor die rivier was vir my ‘n hoogtepunt.” Wat het 
my die meeste uitgedaag?  “Die kingswing, ek het amper nie gegaan nie!”

 
Waarom sal ek my vriend aanbeveel om Bergskool te doen? “Dit is ’n baie lekker ervaring. Dis 
lekker om mense beter te leer ken, ook kinders van ander skole. Die aktiwiteite is baie fun en 
die groep mense wat jou lei deur hierdie moeilike proses is baie vriendelik en goedhartig.”

Hoe het Bergskool my gehelp? “Dis vir my baie moeilik om oor my emosies te praat, 
Bergskool het my meer geleer oor emosies. Dat dit okay is om te voel soos ek voel en dat dit 
my sal help om oor hierdie gevoelens te praat... dis makliker gesê as gedaan, maar dis darem 
’n begin.”


- Juan Mouton 



“Ek het Bergskool baie geniet ek is sommer alreeds opgewonde oor volgende jaar se kamp. 
Dit het vir my baie gehelp om te besef dat dit okay is om nie die beste in alles te probeer 
wees nie.


Ek het baie veilig gevoel die hele naweek lank.


Ek is baie opgewonde oor die graad sewes van 2020 wat deur dieselfde proses gaan gaan.

Dankie aan die span.”


- Emma Nel 

Indien jy Bergskool wil doen in 2020, registreer asb onmiddelik op die web, 
www.invia.org.za 





ONDERSKEIDINGSTYDPERK: 
FRANSCHHOEK

"And into the mountains I go, to lose my mind and find my soul." - John Muir


Einde Oktober het 7 mense (saam met my en Simon Bowley) 'n 
Onderskeidingstydperk in Franschhoek in die berge gedoen. Dis 'n ongelooflike 
geleentheid om beter te verstaan wie ek is, meer bewus te word van God in my en Sy 
werking in my lewe. Die proses behels 2 dae voorbereiding in die natuur, 'n 24 uur 
solo op my eie en sonder kos, en 'n halwe dag van integrasie. 


- Wilma 

'n Paar mense deel hulle belewenis.


Die Onderskeidingstydperk was 'n kern gebeurtenis vir my. Dis 'n tyd van nodige 
selfondersoek, stil raak, en met jou hart en hartsverlange weer kennis te maak. Dis 'n 
tydperk van vrede maak, vergifnis vra en gee, en om te "surrender to God". Ek glo 
elke persoon moet so 'n tydperk bywoon. Dis ongelooflik wat stilte aan die siel kan 
doen. Dankie vir die geleentheid, dit is "life changing!" 


- Anelle Erasmus 

Ek som my paar dae in die berge soos volg op:

‘n Tyd om stil te raak,

'n Tyd om te reflekteer,

'n Tyd om met jou seer te sit,

'n Tyd om die natuur te waardeer,

'n Tyd om jou kop stil te kry, sodat die hart kans kan kry om haar sê te sê. 


- Karlie Liebenberg 

Ek is baie dankbaar vir hierdie geleentheid, dit het my gehelp om groot besluite te 
maak. Dit was baie tough... fisies en geestelik... introspeksie, omgedop, oopgevlek... 
maar het 'n geweldige impak gehad en ek is opgewonde oor hierdie metamorfose 
wat ek in myself ervaar. 


- Willie Prinsloo





POSITIEWE OUERSKAP KURSUS

Op 8 en 15 September het ons weer 'n Kursus oor Positiewe Ouerskap o.l.v. 
Marié Sonnekus by Invia aangebied. Die terugvoer was weer oorweldig positief. 

“Ek kan definitief die naam POSITIEWE OUERSKAP benadruk - alles in hierdie kursus 
fokus daarop om jou kind se opvoeding en ontwikkeling in ’n positiewe lig te benader 
en dit was inderdaad ’n BAIE positiewe ervaring om die kursus self ook by te woon!

Ek en my man was maar lui die eerste Sondag-middag toe die kursus aangebreek 
het, maar vanaf die verwelkoming en bekendstelling het Marié ons geboei met haar 
stories, leringe en regtig praktiese, maklik toepasbare raad en beginsels wat sy op so 
’n lekker gemaklike, vriendelike en toeganklike manier aangebied het.  Sy praat 
definitief uit haar ondervinding met haar eie dogters en baie jare in die veld.  Sy bied 
ook tyd vir introspeksie en die geleentheid om bietjie uit jou eie gemaksone te klim en 
die nuwe beginsels wat geleer is prakties te oefen.   


Dit was vir my nogal moeilik om in my verlede te gaan delf en na antwoorde vir my eie 
optrede en ouerskapstyl te gaan soek, maar ek dink sulke geleenthede is soms 
skaars en tog baie waardevol en belangrik - ook vir elkeen van ons se eie 
ontwikkeling. Ek het net weereens besef hoe belangrik dit is wat jy vir jou kind sê en 
watter groot invloed dit later in haar lewe sal hê en weereens besef watter uiters 
belangrike taak ons as ouers het.  Mens dink jy doen alles so oulik, tot jy 
gekonfronteer word met ’n paar waarhede en besef hoeveel goed jy eintlik verkeerd 
doen (of effens kan verbeter).  Ons het so lekker gelag - my man spot altyd dat hy so 
“perfek” is en hy sê nogal voor die tyd, hy sal maar gaan - hy weet nie of hy veel gaan 
leer nie, en hy was absoluut oorbluf oor die waarde van die nuwe kennis wat hy 
opgedoen het!  Selfs hy het toe na die tyd besef hy kan ook verbeter op ’n paar 
plekke!  :)


Ek sal hierdie kursus vir enige ouer of onderwyser aanbeveel - jy belê verseker in jou 
kind se toekoms en wie wil nie ’n kind met ’n positiewe selfbeeld en hope selfvertroue 
hê nie! - en net jy as ouer of onderwyser het daardie mag met jou woorde en/of 
optrede en regte benadering!”


- Carla en Dieter Schnetler




“Ek wens elke persoon wat met kinders werk kan die kursus bywoon.  Dit help my om met 
ander oë na die kinders te kyk en net om hulle anders te hanteer as waaraan ek gewoond is 
of wat aan my bekend is.  Marie het my ook laat besef hoe groot rol ons as ouers in ons 
kinders se lewens speel en dat ons eie wellbeing net so belangrik is in die hele proses. Ek is 
dankbaar vir die geleentheid.”


- Mia Holder


Indien daar enige ouers is wat in 2020 die kursus wil bywoon, kontak gerus vir 
Francois by francoisvdmerwe@me.com om belangstelling te bevestig. 





TAIZÉ PILGRAMAGE OF TRUST IN 
KAAPSTAD

Invia Kaapstad en die NGK Rondebosch het ons huise en ons harte oopgemaak vir 
die pelgrims van reg oor Afrika en die res van die wêreld. Hierdie pelgrims het die 
Pilgramage of Trust einde September kom bywoon saam met duisende ander.


Dit was ‘n ongelooflike belewenis om saam met die Broers van Taizé, ‘n protestanse 
klooster in Frankryk met ‘n sterk roeping om die jeug te bedien met onder andere 
gebed en gebedsang (ons sing gereeld van die Taizé gebedsange by Invia se 
dienste), die jeug te kon bedien met ons gasvryheid en tye van gebed en sang. Dit 
was ‘n voorreg om te kon hande vat oor kerk, ras, spiritualiteit en taal grense en die 
stories van hoop te kon deel. 


As jy sou belangstel in ‘n pelgrimstog na Taizé in Junie 2020, gaan kyk gerys by 
www.invia.org.za/pelgrimstogte vir meer inligting of kontak vir Francois by 
francoisvdmerwe@me.com.



SIRKELS BY INVIA KAAPSTAD

By Invia praat ons gereeld oor sirkels, selfs ons embleem is ‘n sirkel! ‘n Sirkel is ‘n 
simbool van eenheid, van die heelheid waarin ons reeds bestaan en moet begin leef. 
Sirkels is ‘n geloofsgewoonte wat ons by Invia in beide Kaapstad en Stellenbosch 
gebruik om juis hierdie heelheid, wat reeds binne ons is, te ontdek of te herontdek. 
Sirkels het bepaalde reëls, dit is ‘n veilige ruimte, daar is geen oordeel, geen 
‘regmaak’, en geen advies nie. Dit is bloot ‘n ruimte waar elkeen kan sê wat nodig is 
om te sê. Sirkel is ‘n plek waar jy na geluister kan word, ons samelewing is tog so 
luister arm, meeste wag net bloot vir hul beurt om iets te sê. As jy dalk by ‘n sirkel wil 
inskakel of meer wil uitvind gaan kyk gerus op ons webtuiste www.invia.org.za. 

 
- Pierre


“In vandag se gejaagde lewe bied die Sirkel 'n veilige hawe waar jy kan stil raak, jou 
gedagtes noukeurig bymekaar kan skraap en jou diepste vrese en vreugdes kan deel 
sonder enige oordeling. Jy kry die geleentheid om jouself te wees, kwesbaar te wees, 
en dit speel 'n groot rol in sielvolle genesing.” 


- Marlize Steenkamp 

“Sirkel is vir my ‘n plek van kalmte en rustigheid. ‘n Plek van stil word en reflect. ‘n 
Plek waar ek gehoor word. ‘n Plek waar ek soms uit my comfort zone is maar dis 
worth it.”  


- Shikara Nel 

“Sirkel is vir my ‘n wonderlike spasie om rustig te word, saam met ander mense te 
kan dink, reflekteer en bietjie stil te staan van die alledaagse gejaag! So ‘n gebruik en 
gewoonte is iets wat ek regtig nodig het in my geloofs/spirituele reis.” 


- Nina 







INVINO KAAPSTAD

IN VINO VERITAS, in wyn is daar waarheid, so loop die gesegde. By INVINO 
geleenthede in INVIA ontdek ons God op ‘n tasbare, sintuiglike, verhoudingsgedrewe 
manier. Vas en feesvier is beide belangrik, INVINO is die feesvier. Hou ons nuusbrief, 
Facebook en Instagram kanale dop vir die volgende INVINO.


“Hierdie was my eerste Invino. Vir my bied dit ‘n gemaklike, gesellige geleentheid om 
mede Invia mense op ‘n sosiale vlak beter te leer ken en saam nuwe, interessante 
restaurante en eetplekke te ontdek. Die andersheid van ‘House of H’ waar die Invino 
was, was besonders en ‘n plek waarheen ek mense juis vir die ‘andersheid’ sal vat.” 


- Tommy Thompson



KARLIE GROET

Karlie Liebenberg, ons sekretaresse van die afgelope 14 maande, groet ons 
ongelukkig einde van die jaar. Maar ons is dankbaar vir Anelle Erasmus wat in 
2020 haar pos gaan oorneem. 

-


Beste Invia,


Met groot opwinding deel ek met julle dat ek volgende jaar my praktiese jaar by die 
NG Kerk in Franschhoek begin en beplan om daarna voltyds in die bediening te tree. 


By julle het ek geleer wat dit is om :


kerk te wees,

kwaad te wees,

deel te wees, 

stil te wees,

mens te wees 

en ek te wees.


Dankie vir wonderlike geleenthede, blootstelling, gasvryheid en baie lesse wat ek kon 
leer.


Mag die paaie van die lewe mooi loop met InVia.


- Karlie







WOORDFEES 2020 INVIA

Sondag oggend 8 Maart: 

InVia-Gespreksreeks: Ouderdomsdiskriminasie 

Langlewendheid gaan die nuwe ongelykheid word. Die grootste groeiende deel van 
die populasie is dié oor 65 jaar oud. Die arbeidsmark sukkel alreeds om afgetredenes 
te befonds. Niemand wil regtig oud word nie want die apokaliptiese demografie van 
veroudering herinner jou dat dit die ergste ding is wat met jou kan gebeur. Soos 
besetenes gryp ons na die goeie nuus van anti-ageing en die wonderkure van die 
ewigheid.


Theo Geyser en Frieda van den Heever gaan met Dr Martin de Villiers en Prof John de 
Gruchy gesels oor ouderdomsdiskriminasie en kyk na die rol wat 'n gesonde 
spiritualiteit binne veroudering kan speel.


Vrydag aand 13 Maart: 

"Hallo, My Naam Is Johnny Cash!" 

Aangebied deur InVia


Met Francois van der Merwe, Sven Blumer, Etienne Terblanche, Frieda van den 
Heever, Sophia van Taak en band.


Johnny Cash, ’n plaasjapie van Arkansas, bekend vir sy diep baritonstem en sy 
opstandige dog depressiewe Johannes die Doper-temperament, se lewensreis was 
vol liefde en leed. Sy blootstelling aan Baptiste, hell-fire-and-brimestone, demone en 
gospelmusiek het ’n bewese invloed op sy lirieke en musiek gehad. Hy is die 
Amerikaanse paradoks: ’n Republikein met ’n groot hart vir die ander.




Sondag oggend 15 Maart: 

Digterby  

DJ Opperman het glo dikwels digters afgeraai om hulle te vereenselwig met die kerk 
omdat hulle vrye denke en kreatiwiteit sou beperk. Ons digters sit steeds nie altyd die 
kerkbanke vol nie, maar is dikwels van die mees geestelik ingestelde mense wat daar 
is. 


Om klassieke digters soos Sheila Cussons, NP van Wyk Louw en Breyten 
Breytenbach, Antjie Krog, Lina Spies, Zandra Bezuidenhout, Olga Kirsch se werk te 
verken asook nuwe opwindende digters soos Pieter Odendaal, Jolyn Philips en W.L. 
van der Merwe maak mens bewus van 'n spirituele landskap ver anderkant die 
kerkmure. Een waarin twyfel en geloof nie teenpole is nie en waar die digkuns sy eie 
dogma voorlê. 


Ons wil dit graag ontgin en aan 'n wyer gehoor toeganklik maak met voorlesings en 
toonsettings.


Sondag aand 15 Maart: 

Opera-gebede  

Opera-gebede word opgevoer deur passievolle professionele musikante in die Wes 
Kaap wat hulle talent en tyd wy aan 'n groter droom vir Suid Afrika: Om die kunste te 
sien floreer in alle segmente van ons verdeelde samelewing. Die mooiste gebede 
deur die eeue gesing en gebid is, word nou in opera gesing. InVia in samewerking 
met AGL Opera droom dat hierdie gebede vir ons land waar word.






BELANGRIKE DATUMS

8 Des 2019	 	 Laaste dienste


12 Jan 2020	 	 Eerste dienste


14 - 17 Jan	 	 Leaving Home Onderskeidingstydperk Franschhoek


19 Jan		 	 Kinderkerk Registrasie en Openingsdag


26 Jan		 	 Bergskool (gr 7’s)


30 Jan – 20 Feb	 Groep Geestelike Begeleiding (Kaapstad)


1 - 2 Feb	 	 Enneagram (Deel 1)


1 Feb	 	 	 StrengthsFinder (Kaapstad)


21 -22 Feb	 	 Practices Retreat (Stellenbosch & Kaapstad)


22 – 23 Feb	 	 Enneagram (Deel 2)


24 Feb - 6 Mrt		 Gifberg Onderskeidingstydperk (Stellenbosch)


26 Feb		 	 As-Woensdag, Lent begin


13 – 15 Mrt	 	 Stilte Retreat (Kaapstad)


6  - 15 Mrt	 	 Woordfees


25  - 29 Mrt	 	 Roei in Oranje rivier vir gesinne (Stellenbosch)



In solitude, at last, we’re able to let God define us 
the way we are always supposed to be defined—
by relationship: the I-thou relationship, in relation 
to a Presence that demands nothing of us but 

presence itself.  

Not performance but presence. 

- Richard Rohr



PERSONEEL 

Theo Geyser | Spanleier | Kampusleraar Stellenbosch 

Wilma Geyser | Kids@InVia | Enneagram | Finansies 

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking 
Pierre du Plessis | Kampusleraar Kaapstad 

Karlie Liebenberg | Administrasie 
Francois van der Merwe | Musiek en Kreatiwiteit | Tegnies 


KONTAK BESONDERHEDE 

Kantoor telefoonnommer: 021 882 8339 
E-posadres: inviagemeente@gmail.com 
InVia kantoor: Suidoosterstraat 11, Jonkerspark, Stellenbosch. 

InVia posadres: Posbus 6003, Uniedal, 7612 


BANKBESONDERHEDE 

Kaapstad:  
Bank: ABSA 
Takkode: 632 005 Tipe: Tjek 
Rek No: 4077 262 847 Swift code: ABSAZAJJ 


Stellenbosch:  
Bank: ABSA 
Takkode: 632 005 
Rek No: 9277 510 340 SWIFT CODE: ABSAZAJJ 

Snapscan is beskikbaar. 

* Gebruik Snapscan om by te dra.


