
KNIEWERK:  Petrie vir boodskap 
 
 Johannes en Annalie Moller sê baie 

dankie vir gebede, dit gaan beter met hul 
dogter, Magduldt.  Bid asseblief vir 
volkome herstel.  

 
 Susan en Coenie Baard se kleinseun, 

Reuben Baard, 8 jaar oud is hierdie af-
gelope week gediagnoseer met AML 
( soos 'n akute leukemie).  Hy is op-
geneem in die Rooikruis Kinderhospitaal 
en het met chemo behandeling begin. Dit 
gebeur elke dag, vir 7 dae. Daarna bly hy 
vir twee weke in die hospitaal en dan 
moontlik 'n week tuis. Hierdie 
siklus herhaal altesame 3 
maal om te begin, m.a.w. vir 3 
maande. Dan kyk hul weer 
verder na opvolgbehandeling.  

 

FOKUSTEKS: LUK 3:1-6 
Johannes se roeping word beskryf as dat die 

“woord van God” tot Johannes gekom het.  Die 
uitdrukking wat gebruik word, “rhema”, wat vertaal 
word as “woord”, dui ’n woord of stelling aan wat 
om aksie vra, ’n woord wat mens in beweging wil 

bring.  Die ander Griekse uitdrukking wat met 
“woord” vertaal word, “Logos”, word op baie ver-

skillende wyses gebruik, ook vir Christus self (Joh. 
1) of as aanduiding van die Woord, die Bybelteks 

van daardie tyd. 
Deur sy prediking het Johannes die volk opgeroep 

om ’n verandering van hart te ondergaan.  
Hierdeur het hy as wegbereider vir die Messias 

opgetree.  In Hom het die profesie van Jesaja (40: 
3 – 5) in vervulling gegaan.  Te midde van al die 
hartseer en pyn van mense, staan hierdie belofte 
vandag nog net so duidelik: God sê dat Hy op pad 
is, Hy is hier, Hy is by ons as mense teenwoordig.  

Sy teenwoordigheid verander ons situasie van 
hopeloos na hoopvol, van moedeloosheid na 

troos, van gebrokenheid na herstel, van oordeel 
na vergifnis. Dit is die goeie nuus, dit is die Evan-
gelie!  Dit is wie Jesus Christus is, Hy die Seun 

van God wat na die wêreld gekom het om by ons 
te kom wees. Hy, ons God in Jesus Christus, word 
nie soos die Babiloniese gode gedra nie, nee Hy 

kom en Hy dra ons.  “Soos ŉ herder versorg Hy sy 
kudde, die lammers maak Hy bymekaar in Sy 

arms en dra hulle teen sy bors.  Hy sorg vir die 
lammerooie.”  (Jes. 40:11) 

Dit is die belofte van Kersfees wat die Blye 
Boodskap, die Evangelie is.  God, die Vader het vir 
Jesus Christus na ons toe gestuur.  Daarom moet 
elkeen van ons wat hierdie belofte boodskap hoor 
ook uitgaan en dit aan ander verkondig deur ons 

lewe en deur ons woorde: Die uitkoms is hier!  Die 
uitkoms is hier!  Jesus Christus het gekom – Hy is 
die goeie Herder.  Laat Hom toe om ook vir jou te 

dra en aan jou vrede en rus en blydskap gee!  
~Willem Botes~ 

WELKOM BY ONS EREDIENS!   

Diens: Ds Petrie de Villiers 
2de week in ADVENT (kers van VREDE) 
Fokusteks uit Leesrooster: Luk 3: 1-6  
RCL tekste: Luk 1:68-79; Fil 1:3-11 
                     Mal 3:1-4 
Deurkollekte:  Uitreikfonds 

09 DESEMBER 2018 



PRODUKTE WAT BENODIG WORD VIR 
DIE KOSKAS  

ONTHOU produk (te) hoef nie meer as 
R30 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, 

KOM WORD DEEL VAN DIE HARTKLOP VAN ONS 

GEMEENTE VOLGENDE JAAR!  

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 

 

MAANDAE: 

19h00:  Rapha Vrouegroep (elke 2de Ma.) 

Jackie Strauss; 084 505 2908;  

(Sien byeenkomsdatums in Gemeentegids) 

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

DINSDAE:     

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 3 & 4 in Konsistorie of Raadsaal 

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

WOENSDAE:  

08h00:  Sr. Mannebyeenkoms in Kleinsaal  

Louis Steyn;  083 415 3031 

09h00: Gebedsgroep in Moederskamer: 

021 853 5991 

09h00 of 19h00: Veritas Bybelskool:  

Module 1 & 2 @ Konsistorie of Raadsaal 
 

12h00: SNUFFELMARK in Kerksaal 

Elke laaste Wo. van maand   

Skakel kerkkantoor:  021 853 5991  

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

DONDERDAE:  

09h00: Gebedskursus in Gebedskamer 

Kontak: Annalie Botes @  021 854 4620 

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

VRYDAE: 

05h30: Mannebyeenkoms by Smiling Oven: 

Nic Huisman; 082 552 2423   

06h00:  Mannebyeenkoms by Konsistorie 

021 853 5991  

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

JAARLIKSE PROJEKTE: 

Voedselfees 

Feesmark 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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 

Gebed vir Kersfees (Deur Tarina Sadler) 
Ek bid dat God jou dra, oor paaie van gevaar, 
Sy lig laat skyn oor al jou kommer en vrae. 
Ek bid dat hierdie Kersfees jy geen twyfel in jou hart sal dra,  
maar dat glimlagte en goeie dae, hierdie Kersfees 
genoeg blydskap sal bring om vir ewig rond te dra. 
 
Ek bid dat God jou geliefdes, al is van hulle dalk ver, 
Saam met jou gebede en toekomshoop,  
sal toevou in Sy liefde, en hulle almal goed bewaar. 
Mag hierdie goeie tyd net meer liefde in jou hart wakker maak 
om ‘n ander se hand te vat, al het hulle harte liefde vergeet. 
 
Maar bo dit alles hierdie Kersfees, mag jy God se liefde ervaar,  
mag jy Sy teenwoordigheid in alles om jou gewaar. 
Ek bid dat God jou optel en by Sy Vader voete laat rus 
sodat wanneer hierdie feestyd se dae, al minder raak, 
Hy jou in sy krag, die nuwe jaar, verder en hoër sal laat vaar. 

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. 

Ons wens elke gemeentelid, vriend, vriendin van Lourensrivier  
Gemeente ‘n geseënde Kerstyd, ‘n vredevolle Christusfees en  

voorspoedige Nuwe Jaar toe! Mag ons Verlosser, Jesus Christus jou 
seën en jou beskerm; tot jou redding verskyn, jou genadig wees, jou 

gebede verhoor en aan jou vrede gee! (Num 6:24-26) 



 
DANKIE 

Edelweiss Hankey en Burger van Dyk van 
Pam Golding, ons waardeer dit opreg dat 
julle hierdie jaar getrou elke maand, ons 

Riviertjie gratis in kleur gedruk het en dan 
ook sommer kom aflewer het daarby!! 

 


