
Geliefde Lourensrivierder 

 

Augustusmaand is Vrouemaand en 9 Aug, Nasionale Vroudag, daarom plaas ek graag iets vir ons vroue. 
 
Vir interessantheid:  Internasionale Vroudag word 
wêreldwyd op 8 Maart gevier, maar is nie in alle 
lande ‘n vakansiedag nie. 
 
Ek deel met jou Jo Black se mooi liedjie “Die vrou 
wat ek liefhet”    Kliek op hierdie skakel: 
https://www.youtube.com/watch?v=o-Ws5RJ6794 
“Jy's die vrou wat ek liefhet 
Jy's die vrou wat my hart het 
In my diep oseaan sal jy jou arms om my slaan 
Ek sal die wêreld kan aanvat omdat jy agter my 
staan 
Jy's die vrou wat ek liefhet 
 
Ek sê dit nie genoeg nie 
Maar ek weet dat jy verstaan 
Dat 'n man verloor sy woorde 
As 'n vrou soos jy, voor hom staan” 
 

Mag jul vrouedag en vrouemaand geseënd wees en mag ons as vroue weer ‘n seën wees vir die manne in 
ons lewe, die wêreld rondom ons en die stukkende wêreld daarbuite. 
 
 

NUUSKRUMMELS: 9 AUGUSTUS 2018 

 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR: 

 

 
KENNISGEWING: 
 
KERKKANTOOR SAL GESLUIT WEES OP  
10 AUGUSTUS AS GEVOLG VAN SKOOLVAKANSIEDAG 
 

 
DINAMIET KIEDZ 
Daar is Sondag, 12/8/18 geen Kinderkerk agv die langnaweek, maar hier is ‘n paar fotokies van ons 

Beloftelanders se Konsert verlede Sondag.  Mens kan hulle net opvreet van liefde♥ 

Die res van die foto’s is op ons FB Blad: https://www.facebook.com/DinamietKiedzbediening/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o-Ws5RJ6794
https://www.facebook.com/DinamietKiedzbediening/


LOURENSRIVIER VOEDSELFEES 2018:   
(HIERDIE JAAR HET ONS FEES ‘N BASAARHART♫♫) 

 

Ons woeker sommer nou al, so indien jy 
iewers wil help of betrokke raak, kontak 
asb vir: 

Gerda de Villiers – 021-8547191 / 0824664766 
Apolonia Maritz -021-8537560 / 0825077091 
Bydraes kan in die vorm van produkte (by 
kerkkantoor) of kontant gegee word. 
DAAR IS OOK DIENSWERKERS WAT IN DIE WYKE 
RONDGAAN MET LYSTE, INDIEN JUL NIE BY 
KANTOOR KAN UITKOM, MAAR STEEDS WIL 
BYDRA.  
☺ KINDERVERMAAK: Benodig items vir Tombolatafel bv 

Speelgoed, Skryfbehoeftes ens (vir pryse) 
☺ GROOTKOEKE: Om suksesvol te wees, benodig die 

koektafel 25-30 TUISGEBAKTE koeke. 
Enige geur, tipe en vorm sal baie welkom wees. 

☺ KAASKOEK & SUURLEMOEN MERINGUE TERT: 
Die kaaskoek en suurlemoen meringue tafel benodig  
10-15 koeke/terte om suksesvol te wees. 

 
Skakel/ WhatsApp asb vir Judy Potgieter  
(082 599 4941) vir die grootkoeke en Jeanne Botha  
(021 853 84 89/076 153 9805) vir die kaaskoeke om jou 
bydrae te bevestig teen 24 Aug. 2018. 
 
 

VIR EFT’S/FINANSIëLE BYDRAES:  
Rekeningnaam: NGK Lourensrivier;  ABSA Bank Strand 
(Takkode: 334 312); Rek. Nr. 420 580 231 
 

Stuur asb bewys van inbetaling na kerkkantoor per e-pos: fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 
met verwysing (Naam & Basaar) 

Bydraes kan ook by kantoor gedoen word of d.m.v. Koevertjies (by deure in voorportale) wat in  
kollektesakkies geplaas kan word. 
 

Baie baie dankie en vriendelike groete,  Voedselfeeskomitee 

 

 
HET JY GEWEET? 

MEER OOR LIG SE SEPTEMBER-UITGAWE: 
Hoe groei 'n mens geestelik? Stephan Joubert gee drie waarhede 
in LiG se September-uitgawe wat gelowiges help. En kundiges gee 
wenke oor hoe om jou kind geestelik te help groei.  Lees ook die 
inspirasie-stories van 'n Lupus-lyer wat eers kwaad was vir God, 
maar nou vir Hom getuig en 'n ma van 'n drieling wat vrou-alleen 
boer. 
Ons gee raad as jy voel dat jy en jou huweliksmaat mekaar 
ontgroei het. En hoe gebare jou kind se ontwikkeling kan help. 
Pierre van Pletzen en Sandra Vaughn vertel in hierdie uitgawe dat 
God hulle anker is. Jo Black vertel ook van sy skip wat ingekom 
het, en Ivan Botha neem ons agter die kamera van sy nuwe fliek, 
Stroomop. 
LiG – vir jou en jou mense. Volg ons op Facebook  en Instagram  
by @ligtydskrif. 
Maak ’n verskil! 'n Gedeelte van jou intekengeld gaan aan 
vroeëkinderontwikkeling.  
  

Hierdie uitgawe is vanaf 13 Augustus in boekwinkels en supermarkte te koop.  
Gesels met Jeanne van Niekerk vir meer inligting by 021 864 8252 



 
 

 
 
 
 
 
 

In hierdie boek vra sy haarself en die leser: Hoe lief kan ’n mens 
hê? Lief genoeg om te laat gaan, soos Hanna met Samuel 
gemaak het? Lief genoeg om selfs ten koste van ander foute oor 
te sien, soos Eli met sy seuns gemaak het? 
 
Met liefde wat saamgaan en ander stories bevat 54 kortverhale, 
waarvan sommiges jou enkele minute sal neem om te lees. Dis die 
tipe boek wat jy in jou handsak kan saamneem en terwyl jy in toue 
staan en wag, gou ’n storie kan lees. 
 
Die trefkrag van die boek lê daarin dat jy nie noodwendig ’n 
gelowige hoef te wees om waarde uit die stories en insigte te put 
nie; dat die fyner kyk in ander se vreugdes en seer jou deel maak 
van ’n groter groep: nietige mense met foute en drome en 
versugtinge; hartseer en teleurstellings. Iemand net soos jy. 

 
AANLYN-NAVRAE EN BESTELLINGS BY BYBEL-MEDIA 
Telefoon: 0860 26 33 42;   E-pos: bestel@bmedia.co.za 
Straatadres: Ferguson-gebou, Kerkstraat 69, Wellington, 7655 
 

 



KNIEWERK 
 Bid vir ons leraars, verskillende bedieninge en Gemeente 

 Paul Louw (kanker) 

 Jan  Volschenk sukkel steeds met breingewas (weer besig om te groei) 

 Thom Potgieter sterk aan na operasie 
 Elaine en Leslie se dogter, Belinda, sterk aan na baie groot operasie 
 Ons loof die Here en dank Hom vir nog reën wat Hy sal stuur en dam vlakke wat verder sal styg.   
 Ons bid dat die gemeenskap steeds water sal bespaar. 
 Bid vir ons land se leiers  

 
 
FOKUSTEKS VAN WEEK: JOH 6:35-51 
(12DE WEEK IN KONINKRYKSTYD – BOODSKAP VAN SONDAG WORD GEBRING DEUR OUD 
KAPELAAN ERIK BOTHA (DEEL VAN REUNIE-GROEP WAT DIENS BYWOON)  

 

Vers 35: Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer 

honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie. 

 

Aangesien die hele Johannes 6 'n diep-verweefde eenheid is, is dit goed om dit rustig op jou tyd volledig 

deur te lees... 

Teen die tyd wat Johannes die evangelie skryf, het hy diep gereflekteer en kon hy verduidelikings gee 

van die betekenis van Jesus se uitsprake. Anders as die eerste drie evangelies (bekend as die 

Sinoptiese Evangelies), gee die Johannesevangelie meer insig in Jesus se innerlike lewe en sy 

selfopenbaring van wie Hy is. Die Johannesevangelie gee dus nie die geskiedenis van Jesus se lewe 

weer in dieselfde mate as die ander evangelies nie, maar skryf met die doel om mense te laat (bly) glo 

dat Hy die Messias is, die Seun van God, en dat mense deur Hom die ewige lewe kan ontvang.  

Hy het geskryf sodat die Joodse en Griekse Christene kan volhard in die geloof, kan aanhou glo en 

daarom die ewige lewe kan hê (Joh 20:31).  

 

Die klem val vir Johannes nie alleen op die verlossing van ons sonde nie, maar verlossing tot lewe, op 

die feit dat Hy sy lewe prysgee sodat almal wat die brood eet, kan lewe. Werklik lewe. Ewig lewe. 

Hoofletter LEWE. 'n Lewe vol van al die gawes van die Gees wat daar in Christus is. Daar is nie 'n ander 

soort lewe moontlik buite die lewe wat Hy gee nie. Enige ander soort lewe lei tot die geestelike en ewige 

dood. 

As Jesus hier verklaar dat Hy die brood is wat lewe gee, is dit nie net 'n stelling wat Hy maak nie. Die 

hele gedeelte is verkondiging. Dit is 'n oproep om te glo. Om hierdie brood te eet, om na Hom toe te 

kom (35, 51). Ook jy wat 'n dissipel is, hoor hierdie woord, luister daarna en verbind jou opnuut aan 

hierdie Ewige Brood. 

 
 

 

OORGEE, OMGEE, AANGEE  

Jackie@Lourensrivier    


