
07 MAART 2021 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle as die koringkorrel  
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen;  

maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” - Joh. 12:24. 

Lourensrivier 
Gemeente 
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Diens: Ds. Petrie de Villiers  
Rus in PSALM 19 

Fokusteks 1 Korintiërs 1:18-25 
Ander tekste: Eksodus 20:1-17; Johannes 2:13-22 

 
1 Korintiërs 1:18-25 

Paulus is pynlik bewus van die kerk in Korinte se broosheid- krake wat sigbaar word in 
verdeeldheid en onenigheid (1:10-17).  

Hy weet wie die gelowiges in Korinte vroeër was (1:26-31)  
hy is net so bewus van sy onvermoë as mens en apostel (2:1-5).  

Te midde van dié dubbele bewustheid van onvermoë, getuig hy in 1 Korintiërs 1:18-25 
van Christus as die krag van wysheid van God. 

 

 Ds. Petrie vir sy boodskap. 
 

 Ons bid vir gesondheid en beterskap vir Joël Kriegler, Retha de Villiers, 
Bettie Nicholls en Jean Maritz. 

 

 Voorbidding vir die sendelingspaartjie van Mosambiek, André en Anne-
Marie Thiart – wie se huis onder meer afgebrand is tydens die onrus 

in Mosambiek 
 

 Ons bid vir elke persoon wat siek is, in die hospitaal is en die wat tuis 
aansterk! 

NUUS UIT MOSAMBIEK 
André Thiart en sy vrou Anna-Marie, is nou in Suid-Afrika. Hulle sendingstasie in Quionga, is aangeval. Na wat 
verneem word is huise afgebrand. Die diere, bokke is alles weg. Mense kruip in die bos weg.  
Die buurman het ook bevestig dat die Thiart-gesin se huis gebrand het.  
“Die stoor en kombuis staan nog, maar ons weet nie met die ouens wat nou op die grond is, wat die gewoonte het 
om te stroop, hoeveel van die inhoud oorgebly het nie. Die sonpanele is weg en ook die bokke, maar nie die skape 
nie. Dus tegnies, wat ons het, is nou in ons bakkie.” 

Baie geluk! 

 
 Wessel en Jeanette Geldenhuys se sesde kleinkind, Kara, is Sondag 28 Februarie 

gebore. Baie geluk ook aan Kara se ouers, Werner en Lize. 
 Baie geluk aan al ons matrieks wat na 2020 se grendeljaar  

‘n matrieksertifikaat ontvang het! 



Ds. Petrie: petrie@lourensrivier.co.za  Finansies: fin@lourensrivier.co.za Admin: admin@lourensrivier.co.za 

KANTOORURE 2021 (tydens Covid) 

ADMIN 
MAANDAG - DONDERDAG 

09:00-14:00 

VRYDAE 
09:00-13:00 

FINANSIES 
MAANDAG - VRYDAG 

09:00 -13:00 

SONDAG 7 MAART 
3de Sondag in Lydenstyd 
 
09:00    Erediens (Korintiërs 1:18-25) 
     Ds. Petrie se geestelike videoboodskap ook op sosiale media beskikbaar. 
09:00-10:15   Kinderkerk:  Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30-19:00   Lifeline Youth Prys en Aanbidding by die kerk! 
 
Kinderkerk   Karin Kuys (0836430653) 
Lifeline Youth  Tijane Visser (0832870954) & Attie Lambrechts (0794422230) 
 
MAANDAG 8 MAART 
Rapha Vroue  Kontak die kerkkantoor vir meer inligting 
    Kerkkantoor: (0218535991) 
 
DINSDAG 9 MAART 
09:00/18:00  Veritas Bybelskool Module 1/2 
    Kerkkantoor: (0218535991) 
 
WOENSDAG 10 MAART 
08:00   Senior Manne 
09:00   Vroue Bidgroep 
09:00   Veritas Bybelskool Module 3/4 
    Kerkkantoor: (0218535991) 
 
DONDERDAG 11 MAART 
09:00   Gebedskursus - Gratis 
    Kerkkantoor: (0218535991) 
 
VRYDAG 12 MAART 
05:00    Sakemanne Nic Huisman 0825522423 
06:00   Mannebyeenkoms by kerk 
    Kerkkantoor: (0218535991) 
 
 
SONDAG 14 MAART 
4de Sondag in Lydenstyd 
 
09:00   Erediens (Efesiërs 2:-10) 
09:00-10:15  Kinderkerk: Dinamiet Kiedz/Belofteland 
17:30   Lifeline Youth 
Kinderkerk   Karin Kuys (0836430653) 
Lifeline Youth  Tijane Visser (0832870954) & Attie Lambrechts (0794422230) 
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Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
vir die gemeente deur die  ZAPPER 

selfoon toepassing gee. 
 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

Ons kort dringend kos vir die KOSKAS  
 

Produkte wat benodig word vir die koskas. 
ELKE BIETJIE HELP 

 
Gebruik die mannasakke in die mandjie by die  
kerkdeure of pak dit in ‘n gewone plastiese sak 

 
Pakkies sop en sakkies sop-mengsels. 

Blikkies vis & bief / blikkies gemengde groente. 
Pakkies Soya Mince / 2 Minute Noodles. 

Spaghetti & Macaroni  
Klein pakkies suiker, koffie en tee. 

Poeiermelk & boksie melk. 
Toiletpapier, tandepasta,   

seep, sjampoe, vroue-doekies. 
Skoonmaakmiddels. 

MAART 2021 VERJAARSDAE! 
Baie geluk aan elke geliefde wat in Maart verjaar. Ons wens jou ‘n geseënde lewensjaar toe! Mag 
jou pad gevul wees met vreugde, liefde en vrede. Mag jy God se hand styf vashou op jou lewenspad. 
Baie geluk ook aan elkeen van ons geliefdes wat in Maart ‘n verjaarsdag van 80 jaar of ouer vier! 

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het,  
nie met teensin of uit dwang nie,  

want God het die blymoedige gewer lief.” (2 Kor. 9:7) 
 

Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol,  
sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet,  

sal ook vir julle gemeet word.” (Lukas 6:38) 
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Dié week se inspirasie kom van  
Magé Trotskie, hoofdogter van  

Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein.  
Sy het ‘n unieke boodskap tydens ‘n 

nuwelingsfunksie-toespraak aan die graad 
agts gelewer.  

 
Lig jou ken en ken jou lig. 

 
Magé Trotskie se woorde... 
 
“Vir twee weke lank moes jy nou rondloop 
met jou oë op die grond, met vier bollas op 
jou kop en ‘n voersak oor jou skouer... Jy het 
nou genoeg af gekyk. Nuwelinge, ek wil hê jy 
moet van vandag af op kyk. Lig jou ken en 
ken jou lig. 
 
Laat ek verduidelik. 
Lig jou ken. Lig jou oë van die grond af en 
wees hier. Die Here sê stop, vat ‘n oomblik, 
kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan 
nêrens heen nie. Ek het jou lief. Wees hier 
Oranje. Wees nou hier. Lig jou ken en gaan 
dans saam, gaan sing saam, gaan pluk daai 
blom vir jou ma, gaan drink daai koffie, gaan 
raak ‘n paar duisend keer verlief, waardeer 
die sterre en die wolke wat al jou drome dra. 
Lig jou ken en sien die mense rondom jou. 
Sien die nuwe dag. En as jy gister geval het 
dan staan jy vandag op, met nuwe moed en 
nuwe krag en daai pragtige blink-bek glimlag. 
 
Ken jou lig. 
Ps 139:14 -  Jy is beeldskoon 
1 Petrus 2:9 - Jy is gekies 
Efesiërs 2:10 -  Jy is gemaak vir ‘n rede 
Johannes 1:12 - Jy is ‘n kind van God 
Jeremia 31:3 - Hy sal jou vir ewig lief hê 
Hierdie is wat die Here van jou dink. 
Dieselfde Here wat berge en oseane en 
mense soos Chandler Bing gemaak het, Hy 
sê dat jy beeldskoon is, so hoe durf jy anders 
glo?...en anders na jouself kyk of op jouself 
afkyk en jouself oordeel as die Here sê dat jy 
beeldskoon is. Gee jouself ‘n kans. Ek en 
elke mens in hierdie saal glo in jou en ons glo 
dat jy op presies die regte plek is op presies 
die regte tyd...” 

JEUG - PRYS EN AANDBID 
SONDAG 7 MAART 17:30 


