Geliefde Lourensrivierder
Ons fokusteks hierdie week gaan oor ons roeping (doel) in die lewe en ek kan nie anders as om saam
met Paulus te glo dat God ons geroep het vir ‘n baie spesifieke, opwindende, heerlike, partykeer
moeilike reis saam met Hom... dat dit vir ons wat glo, deel is van ons menswees en ons groot hoogtes
kan bereik as ons gehoorsaam is aan Sy Stem. Ek deel graag ‘n paar dinge vandag met jou hieroor:
1. God uses men who are weak and feeble enough to lean on him. (Hudson Taylor)
2. You can out-distance thát which is running after you, but not what is running inside you.
(Rwandese spreekwoord)
3. You can get all A’s and still flunk life (Walter Percy)
4. The more we get what we now call ‘ourselves’ out of the way and let Him take us over, the more truly
ourselves we become – C. S. Lewis
Roeping het ‘n eenvoudige betekenis – God roep en ek
antwoord. Ons word primêr na Iemand en nie na iets of
iewers geroep nie. Sekondêr kan ek as geneesheer,
onderwyser, boer ens. geroep word. Natuurlik is hierdie
sekondêre roeping belangrik, maar is altyd ondergeskik
aan ons primêre roeping. Primêr en sekondêre roeping
hoort bymekaar. Ons moet altyd seker maak dat die
orde reg bly. Alle volgelinge van Jesus Christus leef oral en in alles volgens hulle roeping. Die groot
gevaar is dat ons in hierdie proses die geestelike en sekulêre aspekte van ons lewe skei....
Indien jy meer oor jou roeping wil weet/verstaan, gaan lees gerus verder by hierdie skakel:
http://www.bybelkennis.co.za/my-roeping-en-lewensdoel-1/
NUUSKRUMMELS: 01 FEBRUARIE 2018
NUUS UIT DIE KERKKANTOOR:
DINAMIET KIEDZ: BRIEF VAN KINDERBEDIENINGSLEIER:
Liewe Ouers , baie welkom vir die nuwe jaar. Ons is opgewonde om weer terug te wees en
beplan ‘n wonderlike jaar by die Kinderkerk. Baie dankie vir julle vertroue en ondersteuning vir
ons werk met u kinders. Belofteland en Dinamiet Kiedz is meer as net ‘n plek om u kinders op te
pas en besig te hou terwyl u rustig in die erediens sit. Ons is ‘n volwaardige Bediening waar elke
kind se geloofslewe vir ons belangrik is en waar ons hulle bedien met die Woord en waar hulle
deur middel van leer en speel meer leer van Jesus en Sy liefde vir ons. Ons rus hulle toe om Jesus as hulle
Redder aan te neem, om geestelik te groei en die boodskap aan ander oor te dra soos Jesus ons beveel het.
My wens en gebed vir ons kinderbediening is passievolle ouers. Vir Jesus en vir ons kinders. Genoeg passievolle
groepleiers om hierdie belangrike werk te kan doen en aanhou doen. Ons benodig nog dringend ouers en/of
jongmense wat gewillig is om ons te kom help. Ek belowe julle dit is die moeite werd om te belê in ons kinders se
geloofslewe. Ons soek ook ouers/jongmense wat kunstig is om ons te help met die verfraaiing van ons lokale. As
jy ‘n kwas kan vashou of ‘n blik verf wil skenk dan soek ons jou hulp asseblief. Ouers wat belangstel kan my kom
sien na die erediens. Ons het jaarreekse die jaar vir elke graad met werkboekies wat ons in die klassies sal hou
tot einde van jaar. Ons voorsien die nodige gratis opleiding, julle benodig net ‘n gewillige hart.
Ons spasie is beperk en ons gaan beurte maak die jaar om in die saal ons (elke graad) speletjies op die mat te
kom speel. Ons wil asseblief vir u vra om na die diens te gaan koffie drink (die Koffie&Teeskinkspan doen moeite
vir lekker koffie/tee) of asb. buite vir u kinders te wag. Dit is regtig steurend wanneer ons nog nie klaar is en ouers
staan en lag en gesels in die saal, of kom haal die kinders voor die tyd. Kinders kan ons nie hoor nie en ons
boodskap gaan verlore. Ons hou 10:15 op, maar indien ‘n groepleier vroeg klaar maak sal hulle saggies die saal
verlaat en buite gaan wag. U samewerking word baie waardeer.
Met die nuwe wetgewing moet ons nou u toestemming verkry om foto’s/video wat op Sondae geneem
word, op die Dinamiet Kiedz FB blad laai. Indien u nie ‘n probleem daarmee het nie kan u asb ‘n
vrywaring (verkrygbaar by kerkkantoor of op D6 Communicator) teken en terugstuur vir ons rekords?
Ons nooi u vriendelik uit na ons ken-mekaar, (lekker koek en koffie) na Sondag, 4 Februarie se diens om mekaar
te ontmoet en lekker te gesels. Kontak ons gerus indien u enige vrae het.
Diensbaar vir Jesus, Karin Kuys (0836430653)

NUUS UIT DIE GEMEENSKAP:
ACVV HUIS JAN SWART HOU WEER POTJIEKOSKOMPETISIE as
fondsinsamelingsprojek op 24 Februarie 2018. Enige belangstellendes om ‘n pot
te kom maak, moet vir Henriette kontak. Tyd is vanaf 12:00 tot 17:00.
Die pot moet vir tien mense ‘n porsie voorsien.
Baie dankie
H van der Merwe (Hoof: ACVV Huis Jan Swart) @ 021 854-3763
HUIS PAM BRINK/ESPERANZA VERSORGINGSDIENS VIR BEJAARDES
Verkiesing van nuwe Beheerraad:
Hiermee versoek ons enige vrywillige persoon wat sou belangstel om op die Beheerraad van hierdie
BADISA program te dien, om die voorgeskrewe nominasievorm by mev Mulder van Huis Esperanza te
kry. Tel. 854 7393 of E-pos: esperanza.admin@gmail.com
te kom afhaal. Ons benodig kundigheid op Finansiële gebied asook met Fondswerwing. Vorms moet
voor/op 5 Maart 2018 om 13:00 by bogenoemde persoon ingehandig word.
Baie dankie by voorbaat.
Ons waardeer julle hulp en ondersteuning
Mev B Louw (Bestuurder)
KNIEWERK:
Ons bid vir die boere wat swaarkry, reën, ons waterkrisis asook vir vrede,
eenheid, regverdigheid en eerlike leiers.
Paul Louw vir gesondheid (kanker)
Sannie le Roux by huis, maar bid asb vir gesondheid (kanker)
Christa Olivier se suster steeds in hospitaal
Jannie Fourie steeds in ICU
Piet Nortje in hospitaal
Ons dank die Here vir:
Tersia van Vuuren se operasie wat suksesvol was
Annelien Volschenk terug by huis, operasie aan gebreekte enkel was suksesvol. Ons bid vir volkome
en spoedige herstel.
FOKUSTEKS VAN WEEK ASOOK DEEL VAN SONDAG 4 FEB SE BOODSKAP: 1 Kor 9:16-23
(VYFDE WEEK NA EPIFANIE)
Vers 16: “As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die
evangelie omdat ek móét!”
Paulus skrywe oor sy roeping om "vir almal alles te word om in elke geval sommige te red".
Dan brei hy uit op sy passie in die lewe, om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, en dat hy dit
met alles in hom najaag, net soos 'n atleet op die baan of 'n bokser in die kryt. Sy roeping word breed
uitgespel: vir Jode (wettiese mense), vir heidene (hy gebruik nie die woord nie, maar praat van mense
wat sonder die wet lewe, wat die betekenis duidelik maak), en vir swakkes (vgl hfst 8 en Rom 14; 15).
Trouens “vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.” Hy weet die evangelie kan nie
af geforseer word in ander mense se kele nie.
Let op dat Paulus nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die liefdesgebod van Christus
verlaat nie, want hy beskryf homself as onder die wet van Christus, maar tog aangepas het by die mense
wat hy op 'n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken, sodat hy sommige van hulle kan
red. Soms het hy wel skerp verskil van mense ter wille van die evangelie.
Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en
steeds doen.
Mag ons Paulus se passie hê om vissers van mense te wees omdat Jesus se liefde ons daartoe dring!
Ons sing saam met die Gaither Vocal Band: I Catch 'Em, God Cleans 'Em
https://www.youtube.com/watch?v=_zXtnLD5glQ
OORGEE, OMGEE, AANGEE
Jackie@Lourensrivier

