
16 FEBRUARIE 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                                                         6de Sondag na Epifanie 
 

Fokusteks:1 Korintiërs 3:1-9. Ander tekste: Deuteronomium 30:15-20; Matteus 5: 21-37 
 

Paulus se briewe aan die Korintiërs het te doen met moeilike temas soos onderlinge 
magstryd, verdagmakery, gemeenteskeuring en wanorde. In dié week se fokusteks 

vermaan Paulus die gelowiges in Korinte oor onenigheid in die gemeente - dat hulle in 
kampe verdeeld is wat onderling stry en baklei. Paulus skryf dié jaloesie en twis toe aan 

’n kinderagtige wêreldse gesindheid, en herinner hulle daaraan dat hulle God se 
saailand is. 

 
Ons skakel die lig aan: As dit pikdonker is en jy wil sien, het jy nodig om ’n lig aan te 
skakel. Die lig wat Paulus in die donkerte van dié gemeente se verdeeldheid aanskakel, 
is ’n hernude fokus op God en sy werk. 
Ons fokus op God: ...dit bring eensgesindheid. 
Ons steek ’n kers aan: ...steek ’n kers aan in ’n donker vertrek, rus dan gewoon in God 
se teenwoordigheid, terwyl jy vra dat die Heilige Gees aan die lig sal bring wat nodig is. 
Ons vertrou die Gees om ons te verlig. 
Ons soek met ons hele hart: Lees Psalm 119:2-3. ’n Opregte innerlike soeke na die 
Here - “met jou hele hart” - lei tot ’n uiterlike vergestalting van dié soeke om “in sy weë 
te wandel”. Op watter pad of paaie lei jou soeke na God jou vandag? 

 
 Bron: Leesrooster vir Lidmate; oordenkings vir lidmate gebaseer op die kerkjaar. (verkort). 

 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

KNIEWERK: 
 Voorbidding vir ds. Petrie vir sy boodskap. 

 Frans Visagie vir gesondheid. 

 Lizzie Erasmus vir herstel na operasie. 

 Marais Engelbrecht vir gesondheid. 

 Joey van Onselen vir gesondheid. 

 Innige meegevoel met Magda van Wyk en gesin met die 

heengaan van haar ma, Joey Odendaal. 

Welkom by ons erediens! 



PROGRAM VIR DIE WEEK 
 

SONDAG 16 Februarie 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 0836430653 
09:00 - Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
MAANDAG 17 Februarie 
19:00 Rapha Vrouegroep - Jackie: 084 505 2908 
 
DINSDAG 18 Februarie 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Module 1 @ 18:00.  
Module 2 @ 09:00  
(021) 853-5991. 
 
WOENSDAG 19 Februarie 
VERITAS BYBELSKOOL 
Module 3 @ 09:00.  
Module 4 @ 10:15.  
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.  (021) 853-5991. 
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
 
DONDERDAG 20 Februarie 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk. (021) 853-5991. 
 
VRYDAG  21 Februarie 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG  23 Februarie 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland.   
            Karin:0836430653 
09:00 - Nagmaal Diens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 

KOSKAS  
Produkte wat benodig word vir die koskas. 

 
ONTHOU produk(te) hoef nie meer as R50 te 

wees nie...... 
 

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. 

Kom kuier saam en  
geniet ’n  

koppie koffie/tee  
na die diens. 

KERKKANTOOR-URE: 
 

FINANSIES: 
Maandae: 09:00 - 12:30 

Dinsdae tot Vrydae: 08:00 - 12:30. 
Bel Charlene vir ’n afspraak/betalings/

besoeke na 12:30.   
(021) 853-5991. 

 
ONTVANGS/ADMIN: 
Maandae:  09:00 - 16:00 

Dinsdae - Donderdae 08:00 - 16:00 
Vrydae: 08:00 - 13:00. 

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. 



 

 
 

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 

Is daar dae wat jy “af” voel?   
Sukkel jy om geestelik en liggaamlik sterk te 

bly?  
 

Het jy gebed of bemoediging nodig?  
Ons wil jou so graag bystaan. 

 
Terugvoering/gebedsverhoring 

 
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan 

 met almal vir wie ons bid.  
Hou ons op hoogte.  

Kontak die kerkkantoor  
(021) 853-5991 / admin@lourensrivier.co.za 

WOEKERHOEKIE:  
 

Die lekkerste Hanepoot Konfyt is nou 
by die kerkkantoor te koop.  

Groot bottel @ R30 en die kleiner 
bottels @ R20 

 
Nog produkte beskikbaar: 

Beskuit, koekies, vyekonfyt, 
vrugterolle, blatjang, canola & olyfolie 

en droë vrugte. 
 

Van die produkte is nou teen halfprys 
beskikbaar.  

Die woord van God 
is lewend en 

kragtig.  
 

Dit is skerper as 
enige swaard met 
twee snykante en 

dring deur selfs tot 
die skeiding van siel 

en gees en van 
gewrigte en murg.  

 
Dit beoordeel die 

bedoelings en 
gedagtes van die 

hart. 
 

HEBREËRS 4:12 

https://my.bible.com/af/bible/6/HEB.4.12


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIFELINE YOUTH (JEUG) 
Daar was Sondagaand baie groot opwinding en met baie goeie rede: Lifeline Jeug het sy eerste 

(en amptelike) man-vrou-leeu-kompetisie gehou.  Daar was baie gelag en groot kompetisie 
gewees soos die jeug baklei het vir die beker. Op die ou einde het Tara Kruger die beker en spog-

regte huis toe gevat na 'n intense finaal. Die jeug het die kompetisie baie geniet en daar is groot 

opwagting vir die volgende een.- Attie (Adriaan Lambrecht). 
 

BEURTKRAG NIE ‘N PROBLEEM VIR Dié JEUG  
Loadshedding gaan ons nie keer om God se naam groot te maak met ‘Praise and Worship’ nie. 

Die jeug het plan gemaak met beurtkrag en kitaar en stem ingespan vir die lofprysing. 

Lifeline is hoofsaaklik vir gr 8 tot 12 leerders, maar enige jong volwassene is welkom. “Ons kom 
elke Sondag 17:30 tot 19:00 in die saal bymekaar en enige iemand kan op enige stadium 

inskakel. Dit is nog nie te laat nie. Sien julle almal Sondag.”. 

Vir enige navrae kontak Tijane Visser 0832870954 

Kyk gerus na die video op ons Facebook-Blad LourensrivierSemense / Lifeline Youth) 

POTJIEKOSKOMPETISIE 
Huis Jan Swart 

 
 
 

Datum:  
Saterdag 29 Februarie 

Tyd:  
12:00 tot 17:00 

Koste  
R60 vir ’n potjieporsie, rys en 

malvapoeding en vla. 
 

Verkope het reeds begin. 
Die groot verskeidenheid potte 

sluit in afval, skaapvleis, 
hoender en seekos. 

Belangstellendes en die wat wil 
deelneem, kontak Henriette - 

(021) 854-3763 

ORKES 
Word deel van ons kerk se orkes. Speel jy ’n musiekinstrument of sing jy graag?  

Word deel van dié groep musikante wat Sondae in die kerk speel.  

Ons nooi belangstellendes musikante, jonk en oud, uit om by ons kerk se orkes 

aan te sluit. Van ons orkeslede het verhuis en ander het emigreer, dus is daar 

openinge wat gevul moet word.   

Belangstellendes kan die kerkkantoor kontak - (021) 853 5991. 


