
11 Oktober 2020 

“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 

www.lourensrivier.co.za / Tel: (021) 853-5991 

Diens: Ds. Petrie de Villiers  
19de Sondag van Koninkrykstyd 

Fokusteks: Eksodus 32:1-14 
 

Eksodus 32 vertel hoe Moses vir die volk “verdwyn” het. Hy is in die Ou Testament ‘n 
middelaarsfiguur, ‘n tussenganger tussen God en sy volk. Moses maar as’t ware God se 

stem vir die volk hoorbaar. Vandat hy die berg opgegaan het, is hy egter afwesig. Sy 
plek is leeg, sy stem is stil. Om sonder ‘n leier alleen gelaat te wees in die woestyn, is ‘n 

ernstige saak. Die woestynstilte begin algaande om die volk te versmoor.  
In die wildernis, in die woestyn is daar nie ‘n woord wat vir ‘n mens die pad kan wys nie, 

nie ‘n betekenisvolle klank wat vir jou koers aanwys nie. 

Voorbidding vir : 
Ds. Petrie vir sy boodskap. 

Ons innige meegevoel met die familie van Susan Rencken, wat oorlede is. 

Ons innige meegevoel met Talitha Gerber en gesin met die heengaan van  

   haar moeder. 

Almal wat siek is of herstel van ‘n siekte. 

Ons matrikulante wat besig is met rekordeksamen en voorberei vir die 

eindeksamen  

Besoek gerus die kerk se webtuiste vir die video’s en 
geskrewe boodskappe, wat tydens die ses maande 

van Covid-19 Inperking opgeneem is:  
www.lourensrivier.co.za 

Ons weeklikse nuusbrief, Nuuskrummels, word 
Donderdae per e-pos gestuur. As jy graag dié 

nuusbrief wil ontvang, stuur ‘n epos met jou versoek 
na admin@lourensrivier.co.za  

Riglyne vir erediens tydens 
vlak-1 van Covid-19 

 
 Voltooi asb. die 

presensielys by die ingang. 
 Dra asb. jou masker. 
 Hand-ontsmettingsmiddel 

by elke ingang beskikbaar. 
 Handhaaf sosiale afstand. 
 Kollekte slegs na die diens 

by die uitgang. 
 Geen koffie/tee na die 

erediens. 

Die Riviertjie - Op soek na ‘n borg vir die druk van die 
maandelikse 12bl. Nuusblad (200). Die borg kry ‘n gratis, 

volblad, volkleur advertensie op agterblad. Kontak die 
kerkkantoor (021)853-5991.  

Riviertjie word nou slegs op versoek gedruk. 



NUUS UIT DIE KERK KANTOOR 

 

Ds. Petrie: petrie@lourensrivier.co.za 

Charlene - Finansies: fin@lourensrivier.co.za 

Riata - Admin: admin@lourensrivier.co.za 

 

Admin: 

Maandae 09:00 – 16:00 

Dinsdae/Woensdae/Donderdae 08:00 – 16:00 

Vrydae 08:00 – 13:00 

 

Finansies:  

Finansies sluit elke dag om 12:30.  

Kontak Charlene direk vir enige afsprake,  

betalings of besoeke na 12:30.  

(021) 853-5991. 

 

 
EREDIENSTE TYDENS  

VLAK-1 INPERKING 
 

 Slegs 250 mense toegelaat. 

 Die hoofingang by Jenningsstraat en die ingang 

in Broadway sal oop wees vir toegang tot die 

kerk op ‘n Sondag. 

 Kom so ‘n bietjie vroeër om die presensielys te 

voltooi. Slegs naam en kontaknommer. 

 Daar sal hand-ontsmettingsmiddel by elke 

ingang beskikbaar wees. 

 Onthou jou masker! 

 Handhaaf asseblief sosiale afstand binne die 

gebou. 

 Geen sang tydens vlak-1. 

 Kollekte slegs by die deure. 

 Geen nagmaal 

 Geen koffie/tee na erediens 

 

BELYDENISAFLEGGING 
Sondag 18 Oktober 09:00 
Dieselfde riglyne geld soos bo genoem tydens 
eredienste. 

DOOP 
Kontak die kerkkantoor 
admin@lourensrivier.co.za of (021) 853-5991. 
 
BEGRAFNISSE 

Slegs 100 mense word toegelaat 

Dieselfde riglyne geld soos bo genoem 

tydens eredienste (riglyne vlak-1). 

 

JEUG 

ZOOM!!! Ons ZOOM voort soos tydens die 

inperking tot einde 2020.  

Kontak Tijane 0832870954 of Constant 

0722243267 vir meer inligting. 

 

Dinamiet Kiedz/Belofteland 

Die Kinderkerk begin weer in Januarie 2021 

 

Weens die eksamen en toetse, skoolvakansie 

en ons kerk se Feesmark (Oktober/November), 

is die Sondae wat ons met die kinders kan 

spandeer, baie min.  

Die besluit is geneem om eers in 2021 weer met 

die kinderkerk te begin. 

Ons nooi al die kinders uit om eredienste saam 

met hulle ouers/voogde by te woon.  

Die moederskamer is ook beskikbaar. 

 

Die kinders kan nou op die eksamen/toetse 

fokus en heerlik tydens die kort Oktober 

vakansie en die Desember vakansie rus! Sien 

julle weer in 2021 

 

Baie sterkte met die eksamen en toetse! 

 

 

 

ONS BEGIN WEER IN 2021... 

Snuffelmark 

Gebedskursus 

Veritas Bybelskool 

Dinamiet Kiedz/Belofteland (Kinderkerk) 
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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 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

 
 

ELKE BIETJIE HELP 
 

Gebruik die mannasakke in die mandjie by die 
kerkdeure  

 
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. 

2021 Gemeentegids 
Kontak Riata as jy jou besigheid in die 

kerk se gemeentegids wil adverteer.  
R400 per visitekaartjie per maand.  

Daar is 6 advertensie spasies oop per 
maand. 

(021)8535991 

NUWE INTREKKERS 
Welkom by Lourensrivier Gemeente. Daar is ’n boekie in 

die voorportaal waarin jy jou  
besonderhede kan skryf. Die Kerkkantoor sal dan met jou 

kontak maak.  
Die boekie is ook daar vir ENIGE IEMAND wat ’n 

besoek verlang, voorstelle of ’n gebedsversoek het. 

2 Oktober:  
Christo Cruywagen (86) 

 
3 Oktober 

Erika du Plessis (84) 
Faureen Grobbelaar (85) 

 
7 Oktober:  

Karel Leeuwner (82) 
 

10 Oktober 
Pieter du Plooy (89) 
Gideon Henning (85) 

 
12 Oktober:  

Hettie Geldenhuys (88) 

14 Oktober:  
Anna Mostert (86) 

 
20 Oktober:  

Susan Louw (80) 
 

24 Oktober:  
Anna Louw (87) 

 
25 Oktober 

Stanley Oosthuizen (83) 
Danie Volschenk (80) 

 
26 Oktober:  

Christie Jooste (88) 
 

30 Oktober:  
Garies Dreyer (84) 

80+ 
Oktober-verjaarsdae 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studente en/of matrikulante wat belangstel om tydens die Feesmark in 
die Fees Kafee te werk, kan Corne Strydom kontak 0827297169. 

Here,  
Hou U hand oor Suid-Afrika, 

Hou U beskermende hand oor ons 
boere, oor elke werker.  

Hou U beskermende hand oor elke 
geliefde, ons bure, ons naaste. 

Here, Hoor ons gebed. 
Here hou U beskermde hand oor 

ons, oor Suid-Afrika. 


