
KNIEWERK:  Talitha vir boodskap 

 Bid vir ons leraars, verskillende bedienings 

en Gemeente 

 Paul Louw (kanker) 

 Yvonne Marx herstel na val 

 Wilmien Wallis herstel na knievervanging 

 Lizzie Holtzhuizen herstel na operasie 

 Here dankie vir die strome van seen! 

 

Spr. 9:10-11 

Wysheid begin met die dien 

van die Here;  

wie die Heilige ken, het  

werklik insig. 

As jy wysheid het, sal jy lank 

lewe, jou lewensjare sal  

vermeerder word. 

FOKUSTEKS:  SPR 31:10-31  
 

Die kernvers is vs. 23 – die openbare 

uitspraak in die stadspoorte dat haar 

man hoog geag is.   

 

Al word in al die ander verse gepraat 

van hoe goed die vrou is, word hier in 

die sentrale vers op die man gefokus.  

Hierdie vers verduidelik, dat vir ŉ man 

om hoog geag te word, moet hy ŉ 

suksesvolle vrou hê. 

 

In die begin van Spreuke word wysheid 

as ŉ vrou uitgebeeld.  Aan die einde van 

die boek word so ŉ wyse vrou beskryf 

as die model wat ŉ man moet soek as ŉ 

vrou vir hom.  Hy moet ŉ keuse maak 

tussen “Mev Dwaasheid” of “Mev 

Wysheid”.   Ons kan ook hier terugdink 

aan Gen. 2:18 waar die Here vir die 

man “iemand maak wat hom kan 

help”.  Daarom sal hy “uit die wêreld 

wat sy ouers vir hom geskep het”, gaan 

na die “wêreld wat hy en sy vrou as ŉ 

eenheid saam sal skep.” 

 

Iets anders wat sterk na vore kom in 

Spreuke, is dat hier sterk klem gelê 

word op verhoudings.  Wysheid word 

gevind binne verhoudings: ŉ man moet 

die Here vrees / dien; gehoorsaam 

wees aan sy ouers en die regte wyse 

vrou vind.  Om as man en vrou die Here 

te dien, is ware wysheid.   

(Efes. 2: 8 – 9; Spr. 19:14) 

 

~Ds Willem Botes~ 

WELKOM BY ONS EREDIENS!   

Diens: Talitha Conradie 
18DE WEEK IN KONINKRYKSTYD 
Fokusteks uit Leesrooster: Spr 31:10-31 
RCL tekste: Mark 9:30-37; Jak 3:13-4:8;   
                     Jer 11:18-20; Ps 1 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

 

LIFELINE JEUG: Gr. 8 - 12 (17h30) 
 
 

GEEN BYEENKOMS 
LANGNAWEEK 

DINAMIET KIEDZ: 09h00-10h15 

 
GEEN KINDERKERK 
LANGNAWEEK 
 
 

BELOFTELAND:  09h00-10h15 

23 September 2018 



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! 

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. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Geen koffie/tee 
agv langnaweek 

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 

(afgehandel vir jaar) 

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

WOENSDAG:  

08h00:  Sr. Mannebyeenkoms @ Kleinsaal  

Louis Steyn;  083 415 3031 

09h00: Gebedsgroep in Moederskamer: 

Riana van Huyssteen; 084 888 8614  

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 1 & 2 @ Konsistorie of Raadsaal 

(afgehandel vir jaar) 

12h00: SNUFFELMARK @ Kerksaal 

Elke laaste Wo. van maand   

Skakel kerkkantoor:  021 853 5991  

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

DONDERDAG:  

09h00: Gebedskursus  (afgehandel vir jaar) 

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 selfoontoepassing 
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 

Ons het in die week weer sulke mooi foto’s van ons Dinamiet Kiedz, die 
suksesvolle Voedselfees, MAG (Meisies Agter God) Oggend en ‘n Huis 
Jan Swart Uitreik op ons Facebook Blad geplaas 
Sjoe! Ons het net weereens sóveel trots ervaar om deel van hierdie  
Gemeente te wees! Daar is wonderlike mammas, pappas, leiers en  
gemeentelede wat ‘n geweldige verskil in hierdie gemeente EN die  
gemeenskap maak! 

 

Het jy al ons Facebook Blad gaan “LIKE”?? Nog nie?? Gaan sommer  
dadelik en word inspireer deur al die OORGEE, OMGEE, AANGEE wat 
hier gebeur♪♪♪ Doen dit sommer nou, anders mis jy uit! 
 Gaan na “Lourensrivier SeMense” of hier is die skakel: https://
www.facebook.com/OorgeeOmgeeAangee/ 
 

Wat kan jy alles op ons Blad sien?? 
Gereelde foto’s, Bybeltekste, Stories 
van Hoop, inspirasie stories en video’s, 
Gemeenskapsnuus asook ons fokusteks 
vir die week. 
Kom, wees deel van hierdie  
Geloofsgemeenskap sodat ons SAAM 
Jesus se hande en voete kan wees vir 
ander vertel, inspireer en bemoedig. 

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. 

KERKRAADVOORSTELLING: Constant Varley word vanoggend ingestel as 
diaken. Hy word die bedieningsleier van die Y-Generasie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons weet julle kan dit nie glo nie, maar die Feesmark loer al weer oor die onderdeur♫♫ 

 

Ons benodig tans vrywilligers om vir ons te help met die volgende: 
 Hulp in die saal 
 Hulp in die kombuis 
 Hulp by die kasregisters 

 

As jy lus is om saam met die Feesmark-familie ‘n paar uurtjies van jou tyd op te offer en die 
Fees-atmosfeer te ervaar, is jy welkom om vir Jackie by die Kerkkantoor te kontak  
@ 021 853 5991 
Sal jy ook asb. ons advertensie met almal deel?  Maak dit  sommer jou “profile” foto vir ‘n tydjie, 
as jy wil.  Knip hierdie Advertensie uit en sit op jou yskas of gee vir iemand as herinnering. 
 Jy kan ook die Advertensie op ons Facebook Blad gaan “share”♫♫  


