30 Julie 2017
WELKOM BY ONS EREDIENS!

FOKUSTEKS: Mat 13:31-52

Diens: Ds Leopold Van Huyssteen

Daar waar die kinders van die
Koninkryk ingeknie word in die deeg
Fokusteks uit Leesrooster: Mat 13:31-52
RCL tekste: Gen 29:15-28; Rom 8:26-39; van die daaglikse lewe – daar kom die
Koninkryk. Dit is werklike grootheid!
Ps 105:1-45
Deurkollekte: Uitreikfonds
Om dit werklik raak te sien – is om 'n
BELOFTELAND: 09:00 (3jr - Gr R)
skat te ontdek, die lewe te vind. Hier is
God se Koninkryk.
DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15
AGSTE WEEK IN KONINKRYKSTYD

Sanel & Hennie: Gr 1 tot 4 in saal
Karin: Gr 5 in Klaskamer op verhoog
Jackie & Lizeri: Gr 6 in die “Gat”
Liesbet: Gr 7 in die “Gat:
Navrae: Sanel Woodward:
021 854 8276 OF 0827068642

LIFELINE JEUG: Gr. 8 - 12
in Kerk @ 17:30
Constant @ 072 224 3267
JT @ 082 585 7578

KNIEWERK:
 Bid

Leopold vir boodskap

vir waterkrisis, SA en volkome
toewyding aan ons Here. Dankie
Heer vir reën wat reeds geval het!
 Kankerbehandeling: Paul Louw;
Owen Wallis; Amanda Vosloo;
Sannie le Roux; Annette Laten
 Angelique Stassen (vir herstel —
maar dit gaan al beter dankie)
 Jan Volschenk vir bestraling by Tygerberg
Hospitaal
 Bettie Nicholls herstel na knievervanging
 Paul Jacobs vir gesondheid
 Yvonne Blom herstel na knievevanging
 Innige meegevoel met die Koch familie met
die heengaan van Cynthia Koch

Ons soek groot goed: kerke, katedrale,
skares van mense en donderende
lofsange. God is daar, maar Hy is ook
daar waar stilgesit word by 'n ou mens;
'n koppie sop gegee word; 'n kind se
klagte gehoor word; 'n hand van hulp
aangebied word. Daar kom God se
koninkryk ook.
Ek moet myself prysgee om deel van
die grootheid te word.
GEBEDSTEMA: JUL 2017: LEIERS

1 Timoteus 2:1-2
“Ek dring daarop aan dat daar in die
eerste plek met smeking, voorbidding en
danksegging gebid moet word vir alle
mense, vir die wat regeer en vir almal
wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige
en stil lewe kan
lei in volkome
toewyding aan
God en in alle
eerbaarheid.

KOM WORD DEEL VAN DIE HARTKLOP VAN ONS
GEMEENTE!
Skakel in by onderstaande Gemeente-aksies of ‘n Omgee/
Kleingroep (kontak Kerkkantoor , 021 853 5991)
HOU ASB IN GEDAGTE DAT DIT ‘N JAAR-PROGRAM IS, DUS
SAL DAAR ONDERLINGE REëLINGS WEES INDIEN DAAR
AFWYKINGS IN TYE OF DATUMS IN DIE WEEK IS
MAANDAG:
19h00: Rapha Vrouegroep (elke 2de Ma. )
Jackie Strauss; 084 505 2908;
(Sien byeenkomsdatums in Gemeentegids)
19h30: Kooroefening @ Kerkgebou
Stephan Meyer; 082 832 9420

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DINSDAG:
09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool: Module 2&3
@ Konsistorie of Raadsaal.

NUWE INTREKKERS?

Baie
by ons Gemeente!
In die voorportaal is ‘n boekie
waarin jy jou besonderhede kan
aanteken waarna iemand in die
Kerkkantoor jou sal kontak.
Die boekie is ook daar vir
ENIGE IEMAND wat ‘n huisbesoek verlang, voorstelle, of
gebedsversoek het.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WOENSDAG:
08h00: Sr. Mannebyeenkoms @ Moederskamer;
Louis Steyn; 083 415 3031
09:00: Gebedsgroep in Moederskamer;
Riana van Huyssteen; 084 888 8614
09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool: Module 1&4
@ Konsistorie of Raadsaal.
12h30: SNUFFELMARK @ Kerksaal
Elke laaste Wo. van maand
Skakel Kerkkantoor: 021-853 5991
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DONDERDAG:
09h00 Gebedskursus
Kontak: Annalie Botes @ 021 854 4620
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VRYDAG:
05h30: Mannebyeenkoms @ Smiling Oven;
Nic Huisman; 0825522423

06h00: Mannebyeenkoms @ Konsistorie
Ds. Leopold
19h00: #espresso-jouself Koffiekroeg vir jong
volwassenes @ Kleinsaal (Broadway-kant)
Pieter Mouton; 083 391 5507
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MAT 18:20 “want waar twee
of drie in my Naam saam is,
daar is Ek by hulle.”

Kom drink na die diens
‘n heerlike koppie tee/koffie in die
voorportaal saam met ons.

PRODUKTE WAT BENODIG WORD
VIR DIE KOSKAS
ONTHOU produk (te) hoef nie meer as
R20 te wees nie......
ELKE BIETJIE HELP
(Gebruik mannasakke by deure of gee vir
Wyk se Kosmandjie)
Pakkies Sop en sakkies sopmengsels
Blikkies Vis & Bief
Blikkies gemengde groente
Pakkies Soya Mince
2 Minute Noodles
Spaghetti & Macaroni
Klein pakkies suiker, koffie en tee
Poeiermelk & Boksies melk
Toiletpapier
Tandepasta, Seep, Sjampoe, Doekies
Skoonmaakmiddels
DIT WORD Sóóó WAARDEER!

IS DAAR DAE WAT JY “AF” VOEL?
KRY JY SWAAR?
SUKKEL JY OM GEESTELIK EN LIGGAAMLIK STERK TE BLY?
HET JY GEBED OF BEMOEDIGING NODIG?
ONS WIL JOU SÓ GRAAG BYSTAAN!
Kontak: Joubert van Tonder @ 0829492045
TERUGVOERING / GEBEDSVERHORING:
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan met almal vir wie ons bid.
Hou ons asb op hoogte. Skakel kerkkantoor @ 021 853 5991
MAG (Meisies Agter God) OGGEND:
As jy 'n mamma, tannie, vrou, sussie, niggie,
ouma of oumagrootjie is: Dit is waar jy die
9/9 MOET wees.
Moenie uitmis nie, daar is soveel bederf!
Kaartjies by Lourensrivier Gemeente
Kerkkantoor beskikbaar
Tel nr. 021 853 5991
-praise & worship
-spreker
-danse
-pryse
-eet- en drinkgoed
-photobooth
Vir meer inligting:
Kontak Anneli Theron @ 071 586 1808
Kyk waarheen gaan ons hierdie
kwartaal met ons Dinamiet Kiedz
☺ Ons sien erg uit om saam met
ons gids, Mnr Avon Tier, die
kinders meer te leer oor Moses
se pad met die Here en die
Israeliete.

Ons wil ook baie graag hierdie
kwartaal vir die Ereveldwagters
van die Tankwa Karoo Nasionale
Park help om uit te reik na die
kindertjies van die volgende klein
skooltjies: Middelpos, Rietbron,
Elandsvlei en Matjiesrivier
Daar is baie armoede en ons wil
graag klere en skoene skenk wat
die skole dan sal uitdeel. Dit is vir
Gr1 tot Gr7.
Sanel Woodward: 0827068642

In opvolg van ons Pinkster Onderwerp ”ONS HOUDING IN ONS VERHOUDING” word
jy uitgenooi na ’n spesiale Naweekkursus om die kwaliteit van jou huwelik, of verhouding
waarin jy staan, na ŉ hoër vlak te neem.
IMAGO KURSUS: Tema: ”Getting the Love you want”
Datum: 18 – 20 Augustus 2017
Plek:
Lourensrivier Kerksaal
Aanbieders: Francois en Riana Hanekom
Koste: R800,00 per persoon
Besprekings: Lourensrivier Kerkkantoor
Vir verdere inligting, kontak Willem Botes @ 083 658 2154

VOEDSELFEES TUINPARADYS 2017

Hallo almal
Dis weer kopkrap en groot beplanning vir ons fees, maar sonder ons gemeente kan
ons dit nie doen nie. So skakel asb in en wees deel van ons insameling vir God se
koninkryk. Ons is mos ’n groot familie wat saamstaan. Saterdag, 2 September 2017
is dit weer potjiekos, so kom wees deel van ons pret. Kom maak jou Pot, ons het julle
nodig vir die lekker kuier van buite waar die potte stoom en die vure brand. Kom geniet
dit saam met ons. Neem asb die vrymoedigheid en skakel gerus vir Karin by
0825639506 of vir Gerda, Apolonia of die kerkkantoor as julle bereid is om ’n Pot te
maak. Daar sal verskillende potte wees en kaartjies kan by die kerkkantoor gekoop
word. As jy kan help – hoe gering ook al - alles word só waardeer. Hierdie wa het
mos nou regte “tyres” en ’n ratkas, so daar kan baie opgelaai word. Sê net en ons kom
jou haal ☺
Stalletjie Sameroepers, asook die lys van Gebak/Produkte/Bestanddele wat ons
benodig is in Voorportale beskikbaar. Skakel asb die sameroepers waar jy met enige
gebak, poedings ens. behulp-saam kan wees. Wat nog benodig word: Wildsvleisbene,
wat afgekook word vir wildspasteie. Skoon 2 liter roomysbakke vir die poeding, asook
foam-a-lite bakkies vir die pannekoek. Kindervermaak: Sanel benodig vir tombola –
alle soorte speelgoed, ornamente, krieketkolwe, legkaarte, speletjies, motor- karretjies,
poppe, sagte speelgoed, gesigverf ens. Alles wat benodig word, moet asb by die
kerkkantoor afgegee word, of laat weet as dit afgehaal moet word. Indien jy ’n kontantbydrae wil maak, kan dit ook by die kerkkantoor afgegee word of per EFT gedoen word.
Bankbesonderhede: ABSA Strand,
NGK Lourensrivier; Rekeningnommer: 420580231
Verwysing: Jou naam & Vfees
Navrae: charlene@lourensrivier.co.za of 0218535991
VIR DUIDELIKHEID: Daar is wel wyke wat steeds
gewillige Wyksverteenwoordigers en/of Dienswerkers
het wat voortgaan met besoeke en kollektes en hulle
sal met lyste by die huise omgaan. Die lyste is by die
kerkkantoor beskikbaar indien Verteenwoordigers/
Dienswerkers dit graag wil gebruik. Indien jou wyk nie
‘n Verteenwoordiger/Dienswerker het nie, kan die
kerkkantoor gekontak word vir alternatiewe reëlings.
Ons sal ook kom kollekteer indien dit onmoontlik is
om by die kantoor uit te kom.
Vriendelike Tuinparadys Voedselfeesgroete
Gerda:
021-8547191/0824661766
Apolonia: 021-8537560/0825077091

