Geliefde Lourensrivierder
Te midde van al die seer, stukkend, storms & brande wat die afgelope tyd ons land (ook ander lande)
getref het, het die Here net weereens vir ons kom wys hoe lyk dit as die Liggaam van Christus as EEN
saamstaan! Baie innige dank aan elkeen wat betrokke was (nogsteeds is) en alles wat hier afgelaai is.....
dit stroom nogsteeds in!
Ons gaan ook hande vat met ‘n groep Bikers wat in die Kaap omgewing begin het om sopkombuise op te
rig vir almal wat deur die storm ontwrig en benadeel is.
Dankie Lourensrivier Gemeente vir jul Oorgee, Omgee en Aangee!
Knysna & omliggende areas, ons dra julle aan die Here op en glo julle sal weer opstaan.... beter, mooier &
voorspoediger met die hulp van ons Here! Dankie aan almal betrokke wat gewys het hoe lyk die liggaam
van Christus!
Kyk wat sê die Here in Jesaja 58 (hier ‘n ‘n gedeelte, maar lees sommer die hele stuk)
6 Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk
wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te
breek? 7 Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat
jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy
iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens
nie aan sy lot oorlaat nie? 8 Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die
rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag
van die Here sal agter jou aankom. 9 Dan sal jy roep, en die Here sal
antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek!.... ..... 12 Jou mense
sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank
bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou,
wat sy strate herstel sodat daar weer mense kan woon. 14 Ek sal jou die land weer in besit laat
neem, Ek sal jou laat eet van die opbrengs van die land van jou vader Jakob. Ek, die Here, het dit
gesê."
NUUSKRUMMELS: 15 JUNIE 2017
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR
DINAMIET KIEDZ
Liewe pappa en mamma, Sondag, 18 Junie is daar geen Kinderkerk
a.g.v die langnaweek, maar Sondag, 25 Junie gaan Helpmy
Uitdiemoeilikheid en Hospice vir die Kiedz kom vertel hoe mense
gehelp kan word wat kanker het. Hospice het tans ‘n projek vir 0-6
jariges waar warm serpies, sokkies, mussies en handskoentjies
ingesamel word, dus kan julle ons hiermee help indien julle graag wil.
Kiedz kan Sondag, 25 Junie saambring, maar die projek eindig eers 14 Julie, dus kan daar nog by die
Kerkkantoor ook afgelaai word.

VADERSDAG,
18 JUNIE:
Dankie Here, vir
pappas, seën
hulle, beskerm
hulle en maak
hulle vurige,
deernisvolle,
onverskrokke
leiers vir U!

NUUS UIT DIE GEMEENSKAP

Baie dankie vir julle ondersteuning,
ons waardeer dit!
H van der Merwe, 021 854-3763
Hoof: ACVV Huis Jan Swart
CYCLING 4 CHRIST
Dear C4C Supporter, I hope you are well and that you are looking forward to the long-weekend ahead.
*NEWS FLASH: We have been granted the opportunity to talk on Radio Helderberg 93.6fm this
Sunday Morning [18/06/2017] @ 7h30 - so please tune in and listen to what we have to say about our
vision and #missionPROJECTS for 2017.
*UPDATE: We have made a contribution, which went towards the KNYSNA FIRES by donating money
that went for blankets.
Anchen [50km] and myself [115km] will be riding the Knysna Cycle Tour this year and
we want to urge you to please sponsor us, whether it is per kilometer or a once-off
amount, because these funds will go towards different Projects in the KNYSNA area.
Have a blessed weekend and remember to be the DIFFERENCE you want to see!
Regards, Vinnie Favero (Founder/Leader - Cycling 4 Christ): 0834420082 /info.cycling4christ@gmail.com
STRAND BUURTWAG: JUNIE NUUS
Onder aan ons
Nuuskrummel is uittreksels
uit die nuusbrief met baie
belangrike
veiligheidsadvies.
STRAND BUURTWAG is
die “oë en ore van die
Buurt” ’n Uitnodiging aan
alle Strand inwoners om asb
in te skakel by die Strand
Buurtwag!! Raak betrokke
en maak ’n verskil!
Indien jy graag die volledige een (met baie insiggewende en belangrike inligting) wil ontvang, kontak
asb Carl Gersbach @ 083 635 2114 of chgeng@telkomsa.net
KNIEWERK:
Bid vir waterkrisis, brande, Knysna, 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 gesondheid
Carel Smit word oorgeplaas na ‘n versorgingsoord.
Monica Lambrechts (kanker)
Anna vd Westhuizen vir herstel na amputasie
Innige meegevoel met familie van Breggie Singleton met haar heengaan.
Jolize Voges herstel na knievervanging
TERUGVOERING/GEBEDSVERHORING:
Ons wil baie graag weet hoe dit gaan met almal vir wie ons bid. Hou ons asb op hoogte.
Jan Volschenk is terug by die huis, dankie Here, maar ons bid nog vir volkome herstel en genesing.
Arno Geldenhuys sê: “ Baie dankie vir al die gebede - bykans 100% genees - Dankie Jesus vir U
troue sorg en bewaring. Dankie vir 1 Petrus 2:24 "Deur Sy wonde is julle genees."

FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK DEEL VAN SONDAG 18 JUNIE SE BOODSKAP: Gen 18:1-15
(TWEEDE WEEK IN KONINKRYKSTYD)
Genesis begrond die verhaal van Israel in die oorsprong van alle dinge. Die God van Abraham, Isak en Jakob,
Elohim, is die God van al die nasies, trouens van die hele heelal. Hy het nie net alles gemaak nie. Hy tree in
verhouding met mense van die begin af soos in die verhale van die families van Adam, Noag en Abraham gesien
kan word. Sy genade word van die begin af sigbaar in die ontstaan en vestiging van families as
geloofsgemeenskap.
In hierdie teksgedeelte speel gasvryheid ‘n groot rol. Dié gasvryheid het nog wyer implikasies as die verhouding
met God en met mekaar. Dit raak die hele wêreld!
Romeine 12:13 gee die omvattende liefdesbeginsel: "Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op
gasvryheid (philoxenia – vriendskapsliefde vir vreemdelinge)."
Hoe wonderlik is dit nie dat hierdie spesifieke skrifgedeelte juis ons fokusteks is in hierdie tyd nie......

Genesis 18:14 Is iets te buitengewoon (onmoontlik) vir die Here?
JEREMIA 32:17
Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde
gemaak deur U groot mag. Niks is vir U
onmoontlik nie.
JEREMIA 32:27
Ek is die Here die God van al die mense. Is iets
vir My onmoontlik?
SAGARIA 8:6
So sê die Here die Almagtige: As dit vir die
oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk,
moet dit dan ook vir My onmoontlik lyk? Die Here
die Almagtige het dit gesê.
MARKUS 10:27
Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir
mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie,
want vir God is alles moontlik."
LUKAS 18:27
Daarop antwoord Hy: "Wat vir die mense
onmoontlik is, is vir God moontlik."

Stem julle saam? Ons dien die God van die ONMOONTLIKE...

Jackie@Lourensrivier
OORGEE, OMGEE, AANGEE

