10 September 2017

WELKOM BY ONS EREDIENS!
Diens: Ds Petrie de Villiers
VEERTIENDE WEEK IN KONINKRYKSTYD
Fokusteks uit Leesrooster: Eks 12:1-14
RCL tekste: Ps 149; Rom 13:8-14;
Mat 18:15-20
Deurkollekte: Uitreik

BELOFTELAND: 09:00 (3jr - Gr R)
DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15
Jackie & Hennie: Gr 1 tot 6 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 082 706 8642

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

FOKUSTEKS: Eks 12:1-14

Die laaste (10de) plaag gaan gepaard
met duidelike instruksies oor die
voorbereiding en viering van Paasfees.
Dit sal die fees der feeste word vir Israel:
fees van verlossing uit slawerny.
Dan volg die uitdruklike opdrag: "Vir julle
nageslag moet dit 'n vaste instelling
wees wat hulle moet vier."
Ons teks openbaar vir God as 'n aktiewe
God. God werk, handel, doen, laat
gebeur. God hoor die ellende van sy
volk en reageer daarop, ten spyte van
die feit dat sy volk ongehoorsaam en vol
foute en swakhede is.
Waarom God soms lank wag, en
waarom God anders optree as wat ons
graag sou wou hê, is nie aan ons gegee
om te verstaan nie. Maar dat niks buite
God se teenwoordigheid gebeur nie en
dat Hy 'n God van oordeel maar ook vol
genade is, dit is ons troos.
"Ek is die Here!"

GEBEDSTEMA: SEPT 2017
LENTE IN MENSEHARTE:
 Petrie vir boodskap
HERE BRING LIEFDE IN MY HART
 Bly asb bid vir reën en vir die boere wat
Jesus, Heiland baie dankie vir die
steeds swaarkry
versekering dat U my op my naam ken
 Kankerbehandeling: Owen Wallis; Annette
(Jes 43:1) en dat U my liefhet met liefde
Laten; Stanley Oosthuizen
wat alle verstand te bowe gaan (Ef.3:19).
 Angelique Stassen steeds in hospitaal
Dankie dat ek nie hoef bang te wees vir
 Jan Volschenk vir bestraling by Tygerberg
duisternis nie want ek lewe in die
Hospitaal. Geen verdere verbetering.
beskutting van U Liefdeslig. Here laat die
 Ons innige meegevoel met die Koch familie
glans van U Liefdeslig wat U in my hart
met die heengaan van Marie Koch op 2 Sept. uitgestort het uit my oorloop na ander
 Ons innige meegevoel
rondom my dat hulle ook die warmte en
met die Warner familie
intensiteit van U Liefdeslig kan ervaar en
met die heengaan van
die kragbron is waarop staatgemaak kan
John Warner op 4 Sept.
word as dit donker word. Jesus van
 Piet Nortjé vir
Liefde laat in my hart U Liefdeslig brand
gesondheid
sodat ek vir U liewer sal hê as vir myself.

KNIEWERK:

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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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; 082 552 2423

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.”

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.
Kom drink
na die
diens
‘n heerlike
koppie tee/
koffie in die
kerksaal
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 @ 082 949 2045
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

SA HUWELIKSWEEK
Ons hoop hierdie week was insiggewend en
dat jy lekker aan die kommunikasie in jul
verhouding kon werk.
Laat hoor asb van jou as die
kommunikasiekursus iets vir jou beteken het
en of dit positiewe
gevolge gehad het.
Daar sal weer geleentheid wees op Sondag,
17 September om
jou troubeloftes
opnuut aan jou
maat te bevestig.
Elke paartjie kry ‘n slotjie met hul name
op om aan ons Liefdesbrug in die voorportaal te hang♫
Bevestig asb indien jy deel wil wees
hiervan.
Kontak: 021 853 5991 of
stuur ‘n epos aan:
admin@lourensrivier.co.za
Jy kan nou die ZAPPER selfoon toepassing as ‘n
addisionele manier vir Bankkollekte en Dankoffer bydraes
gebruik.
Laai die “APP” gratis af van jou selfoon se “app store”
Jy sal van elke transaksie verwittig word deur Zapper.

Vir meer inligting of navrae: Charlene @ 021 853 5991

Ons deel graag iets met jou wat kom vanuit ‘n klein Dinamiet Kiedz dogtertjie se hart.
Haar naam is Makayla du Plessis (8 jr) en haar mamma sê sy het nou onlangs hierdie
“preek” geskryf toe sy ‘n begrafnis vir hulle hasies gereël het. Die hele familie moes dit
bywoon en sy het toe vir hulle die boodskap gebring....... Die "Bybel" gedeelte het sy
gelees uit Ps 23. Die liedjies wat sy gespeel het was GEBED (Koos du Plessis) en sy
het afgesluit met Fredi Nest se “Vuur hier binne my”. Mag jy ook jou vuurtjie by Jesus
kry en aan die brand wees vir Hom nes Makayla Muis♫
Mat 18: 1-6 “In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die
belangrikste in die koninkryk van die hemel?” Hy het 'n kindjie nader geroep en hom
tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos
kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie
homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die
hemel. En wie so 'n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.” “Elkeen wat een van
hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n
groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink .

Baie geluk aan Jaco en Charlene van der
Watt (ons Finansiële Beampte) wat ‘n klein
seuntjie ryker geword het op 7 September.
Mag die Here julle seën en mag die klein
bondeltjie baie liefde en vreugde verskaf.

