
WELKOM BY ONS EREDIENS!   

18 Februarie 2018 

Diens:  Gerhard Enslin 
SONDAG VAN VERHEERLIKING  
Fokusteks uit Leesrooster: 1 Pet 3:18-22  

RCL tekste: Ps 25:1-10; Gen 9:8-17 
                    Mark 1:9-15 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

KNIEWERK:  Gerhard vir Boodskap 

 Vir boere wat swaarkry, reën, ons waterkrisis 

asook vir vrede, eenheid, regverdigheid en 

eerlike leiers. Loof die Here vir strome van 

seën wat reeds geval het en die ingrype tot 

ons land se leierskorps. 

 Paul Louw vir gesondheid (kanker) 

 Sannie le Roux vir gesondheid (kanker) 

 Christa Olivier se suster steeds in hospitaal 

 Marieta Bosman (kankerbehandeling) 

 Piet Nortje vir gesondheid 

 Monica Lambrechts (kanker) 

 Etrecia Schoonees herstel na  

suksesvolle operasie (dankie Here) 

 Joël Kriegler gaan vir bestraling  

 Makkie Marx in hospitaal 

FOKUSTEKS: 1 Pet 3:18-22  
Vers 18: “Ons moenie dink dis net ons 
wat onverdiend ly nie. Ook Christus het 
só gely toe Hy eens en vir altyd vir ons 
sondes gesterf het. Hy het nooit enige 
sonde gedoen nie; tog het Hy vir  
sondaars gesterf om julle by God te laat 
tuiskom.” 
 
In hierdie gedeelte besing Petrus Jesus 
se kruisiging en opstanding.   
Hy beskryf die “diepte” van Jesus se  
verlossingswerk met die beeld dat dit 
selfs in die doderyk verkondig is.  Hy 
beskryf ook die “hoogte” daarvan met 
die beeld dat alle hemelse magte nou 
voor Jesus buig. Deur Jesus se lyding 
het Hy onregverdiges verlos en ook alle 
magte aan Hom onderwerp. 
 
Lydenstyd is ‘n tyd van stil word en  
verootmoediging.  Die teks van die 
week vestig ons aandag op lof aan God 
vir die omvang van Sy verlossings-
werk....  

 

LIFELINE JEUG: Gr. 8 - 12  
 

Constant @ 072 224 3267 
JT @ 082 585 7578 

DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15 

 

GROOTGROEP: 09h00 - 09h15 
Onderskeie klassies: 09h15 - 10h15 
Liesbet: Gr 7 in die “Gat 

 

NAVRAE:  Karin Kuys @ 083 643 0653 

BELOFTELAND:  09h00-10h15 



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 besoek 

verlang, voorstelle, of 
gebedsversoek het. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

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! 

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) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DINSDAG:     

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 3 & 4 @ Konsistorie of Raadsaal.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

WOENSDAG:  

08h00:  Sr. Mannebyeenkoms @ Kleinsaal  

Louis Steyn;  083 415 3031 

09:00: Gebedsgroep in Moederskamer; 

Riana van Huyssteen; 084 888 8614  

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 1 & 2 @ 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.” 

http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?version=1&book=MAT&chapter=18&resnum=85658


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 

 

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 

BELOFTEROLLE:    Ons wil jou graag uitnooi om agter in die kerk ‘n belofterol te neem.  
Dis gratis en deel van die Gebedsbediening. Dit kan ook as gebede gebruik word. 

GEMEENTEKALENDERS is beskikbaar by Kerkkantoor  

Kontak 021 853 5991 indien jy nie kan kom haal nie. 

Julle sal ongelukkig vir twee Donderdae geen Nuuskrummels, 
of Sondag Afkondigings ontvang nie, want Jackie “Vanniekerk” 
gaan bietjie saam met haar Grotman langs die Weskus rus♫♫  
Vir enige navrae in hierdie tyd, is jy welkom om vir Charlene te 

kontak @ 021 853 5991, of epos: fin@lourensrivier.co.za. 



ONS NUWE KERKSEISOEN (LYDENSTYD) HET BEGIN: 

Dit het op 14 Februarie 2018 begin, met Aswoensdag..... 

Die Loofhuttefees wanneer die Israeliete van palmtakke tydelike 

konstruksies gebou het om hulle reis deur die woestyn te gedenk 

en dankbaar te wees vir hulle beloofde land dien as 'n belangrike 

verstaan van Aswoensdag. Die palmtakke is na die fees verbrand 

en die as bewaar.  

So 3 eeue na Christus het die Lydenstyd begin met Aswoensdag.  

Op Aswoensdag (Ses en veertig dae voor Paassondag) val die klem veral op die 

sterflikheid van die mens en op die belydenis van sondes.  

Dit is ’n geleentheid vir verootmoediging, berou en sondebelydenis.    

Op hierdie dag word daar soms ’n houtkruis in die kerkgebou aangebring wat  ge-

durende die hele lydenstyd ’n sentrale fokuspunt van elke erediens vorm.  Die litur-

giese kleur vir Aswoensdag is grys. Die kleur vir die res van Lydenstyd is pers, maar 

dit verander na bloedrooi vir die Groot Lydensweek wat op Palmsondag begin.  Kom 

ons gebruik hierdie lydenstyd om ons verhouding met die Drie-enige God te  verdiep.  

Dit is ’n tyd waarin ons onsself voorberei vir die Pase.   

Inspirerende leesplanne kan gedoen word op die YouVersion Bible App:  

https://www.bible.com/af/reading-plans/2212-lent-journey 

Besoek die webwerf en laai die app op jou selfoon af (dis ook in Afrikaans beskikbaar) 

Gaan na "Reading Plans: Lent Journey"  

 

Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinner-

ing roep en daarop reageer in voorbereiding op Paasfees. Lydenstyd wys dat Christus 

in ons nood ingedaal het.  Wanneer vier ons Lydenstyd? 

Omdat Christene nie op Sondae, die opstandingsdag gevas het nie, begin Lydenstyd 

op ‘n Woensdag (As Woensdag), 46 dae voor Paasfees (40 dae en 6 Sondae). Waar 

hierdie Woensdag nie besondere aandag kry nie, begin sommige kerke hulle 

Lydenstyd op die Sondag voor hierdie Woensdag (dus sewe Lydens-weke). 

 

Simbole, gebruike en rituele in Lydenstyd: 

Aswoensdag:  In dié tyd wy Christene reg oor die wêreld hulself opnuut aan Jesus 

Christus en raak diep bewus van die onselfsugtige, onvoorwaardelike liefde wat Hy vir 

ons aan die Kruis bewys het. 

Daarom is dit ook die gebruik van Christene om vanaf Aswoensdag te vas. In die tyd 

van vas kan ek iets belangrik vir myself prysgee of sekere doelbewuste dinge doen om 

my te herinner....... sommige mense gee in die tyd iets prys soos koffie, TV, sjokolade, 

wyn (of enigiets wat ons normaalweg daagliks gebruik en gewoond is aan) en vas 

daarvan vir die 40 dae tot Paastyd. Ander doen doelbewus iets soos om sekere 

geloofsgewoontes te beoefen deur ‘n vaste tyd opsy te sit vir Bybelstudie en gebed, 

betrokke te raak by ‘n bepaalde projek van die gemeente of gemeenskap. Dit wat ek 

prysgee of doen raak ’n deurlopende herinnering van die Here Jesus se groot offer vir 

my en van God se groot liefde. 

 

VIR MEER INLIGTING OOR LYDENSTYD, BESOEK ONS WEBWERF: 

www.lourensrivier.co.za 


