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Christa Jonker-Jordaan 

'n Klip in die pad 

 

1 Tessalonisense 5:19. Moenie die werking van die Heilige 

Gees teëstaan nie.  

Ongelukkig is dit soms waar dat ons 'n klip in die pad van God 

se werk is. God gee ons die geleenthede om Sy naam te 

heilig, Sy woord te versprei en iemand van Hom te vertel. 

Ongelukkig let ons soms nie daarop dat die Heilige Gees vir 

ons 'n geleentheid gee nie en ander kere staan ons Hom 

doelbewus tee.  

In bogenoemde vers kom 'n duidelike bevel, "Moenie die 

werking van die Heilige Gees teëstaan nie."  

As mens jonk is maak dit baie saak wat ander van jou dink. 

As jy ouer word is dit nie meer so belangrik nie, maar ons 

praat nie maklik in onbekende geselskap oor ons liefde vir 

God nie, sê nou maar hulle dink ek is "met die Bybel geklap" 

(soos die kinders graag sê.)  

Maak ek dalk die verskil dat daar nie herlewing in my kerk of 

gemeenskap kan plaasvind nie. Weerhou ek dalk my buurman 

van die ewige lewe? Watter skokkende gedagte is dit nie? Ek 

wil tog 'n positiewe verskil vir God maak!  

Mag die seënwens in Hebreërs vir ons almal waar word!  

 

Hebreërs 13:20-21 

God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed 

van die ewige verbond die groot Herder van Sy kudde is, uit 

die dood teruggebring. Mag dié God julle toerus met alles 

wat goed is, sodat julle Sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus 

Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. 

Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. 
 

  

 

Wil jy graag iets 
in ons koerantjie 
plaas of self iets 

skryf? 

 

Bydraes vir 
 Aug 2019 moet 

Kerkkantoor voor 
12:00 op Ma.,  

12/08/19 bereik 
asb. 
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HIERDIE BLADSY IS SPESIAAL OM WYKSNUUS AAN ONS GEMEENTE DEUR TE GEE. 
WIE VIER HUL GOUE BRUILOF?  WIE HET TAGTIG OF NEGENTIG GEWORD ….. OF 

HONDERD?  KOMAAN  WORD BIETJIE MEELEWEND EN GEE BIETJIE WYKSNUUS DEUR, OF  

IETS KOMIES ÓF INTERESSANTS WAT GEBEUR HET  ( SOMMER MET ‘N FOTO  BY). 

 
 

 

 
BERG 80 VERJ: AUGUSTUS 2019 
LET WEL:  Ouderdom op lys is huidige ouderdom tensy verjaarsdag al verby is. 
 

 

 

 

 

  

 
  

Rom. 15:13  
Mag God, die bron van hoop, 

julle deur julle geloof met 
alle vreugde en vrede vervul, 

sodat julle hoop al hoe 
sterker kan word deur die 
krag van die Heilige Gees! 
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Rentmeesterskap 
Filippense 4:17-19  
Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang 
en ek het meer as genoeg.  Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle 
gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.  En my God sal in elke behoefte van julle ryklik 
voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. 
 
Betaalwyses vir alle bydraes 

 Inbetaling by kerkkantoor 
(kaartfasiliteit ook nou beskikbaar) 

 M.b.v. dienswerker 
 Aftrekorder (reël self by bank) 
 EFT 

 
Oorweeg dit asb. ernstig om 
bydraes met debietorders te maak. 
Vorms is by die kerkkantoor 
beskikbaar.  

  
Jy kan ook 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 inligting of navrae:  021 853 5991 of 
fin@lourensrivier.co.za 

 
 
WOEKERHOEKIE: 

Tans te koop: 
 Anna se heerlike Marmelade @ R35 
 Canola & Olyfolie @ R85 
 Gewone Canola Olie @ R75 
 Lappiesboontjies @ R50/kg 
 Heuning @ R60 per potjie (400ml)  
 Anna se Kleinkoekies @ R25 per pakkie (Milo & Peanut) 
 Anna se Beskuit @ R40 per pak 
 Brownies @ R5 asook banting Brownies @ R10 

 
 Droëvrugte uit Ceres @ R70 p/kg 
 Perskes (lospit); Pruime; Pere; Rosyne; Gemengde vrugte 

  

Dankoffer Geleenthede 
 

Nagmaal 

Februarie; Mei; Augustus; 

November 
 

Tiende: Oktober 

Bankbesonderhede 
Rekeningnaam: NGK Lourensrivier Bank  
ABSA Bank Strand 
Rekeningnommer: 420 580 231 (Takkode 334 312) 
 
Elektroniese oorplasing:   
Stuur ‘n bewys van inbetaling aan kerkkantoor per 
e-pos, fin@lourensrivier.co.za of faks 021 853 8009 
met verwysing: 
Naam, wyk– of satellietnommer 
Waarvoor bv. dankoffer, voedselfees 

mailto:fin@lourensrivier.co.za
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RESEPTEHOEKIE 

 

WENKE WAT WERK: Die olies in lemoenskille is baie vlambaar, so jy kan gerus dié winter 
gedroogde skille gebruik om mee vuur te maak. Dit brand nie net langer as ou koerante nie, 
dit ruik ook lekkerder. 

 

6 Bestandele resepte 

Een-bak ham/spek & eiergereg 
8 eiers 
½ na 3/4 koppie room of melk (of helfte-helfte) 
1 koppie gerasperde cheddarkaas 
1 koppie fyngekapte ham blokkies of gebraaide 
spek 
¼ koppie fyngekapte groen soetrissie- gebruik rooi 
geel en groen 
¼ koppie fyngekapte uie 
 
In ‘n groot bak, klits 
die eiers en room. 
Roer die kaas, ham, 
soetrissie en ui by. 
Gooi in ‘n gesmeerde 
20cm vierkantige bak. 
Bak by 200° C vir 25 minute of tot goudbruin 
 
Rens se Potatobake broodjie 
1 winkel brooddeeg  
1 koppie melk 
1 pakkie potato bake of pasta bake (enige geur)  
Smeer bak dik met botter, rol bolletjies, sit in bak. 
Maak potato/pasta bake aan met 1 koppie melk. 
Gooi bo-oor die bolletjies 
Oond 180 C en  Bak vir 40-45 min  

 

Variasie op broodjie: Soetbroodjie 
3/4  kop melk en 1 kop bruinsuiker 
Gooi bietjie melk en bruinsuiker op bodem van 
bak. Maak bolletjies, gooi orige melk en suiker oor 
en bak soos bo 
NB – as jy die broodjie uithaal uit die oond, haal dit 
dadelik uit die pot, sit in bak en skep die karamel 
onder uit die bak en gooi dit bo-oor die broodjie. 
As die karamel onder hard word kry jy nie jou 
brood uit die pan uit nie. 
~Chantelle Geldenhuys~ 
Bron:  https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-

bestandele-resepteboek/ 

Vis en kapokaartappel gereg (OK, die een het 7 

bestanddele, maar ons sê die botter tel nie 😊) 

2 pakkies Hake filette 
2kg aartappels – maak kapokaartappels hiervan 
1 tl knoffel, vis speserye sout en peper na smaak 
1 groot ui gekap 
3 eetlepel botter 
1 houertjie vars room 
1 eetlepel koekmeelblom 
broodkrummels 
 
Kook vis in water en sout (jy kan dit sommer in die 
mikrogolf ook doen). As gaar is, vlok en sit eenkant. 
Kook aartappels en maak kapokaartappels soos 
normaalweg met melk, botter en bietjie bakpoeier. 
Smelt botter in ‘n pan en braai ui en knoffel op lae 
hitte tot sag. As dit klaar is sit ook eenkant. 
Smelt nou die botter en voeg meelblom by meng tot 
dit ‘n “paste” maak. Voeg dan op lae hitte room by 
en roer tot dit effens dik raak. Jy kan ook hier melk 
(1 koppie) gebruik i.p.v. room. Haal van stoof af 
(voeg bietjie melk by as jy sien dit is te dik met die 
room alleen). 
Sit een laag kapokaartappels in ‘n oondbak, dan 
een laag roommengsel, dan vis en dan uie. 
Sprinkel tussen die lae 
bietjie van die vis 
speserye. Herhaal lae 
en eindig af met room 
mengsel. Bedek met 
broodkrummels en bak 
in oond by 180 C tot 
goudbruin 
Paar variasies: Jy kan ook sampioene braai saam 
met die uie en knoffel. 
Rasper bietjie kaas bo-oor die broodkrummels voor 
jy dit bak. 
 Bron:  https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-

resepteboek/ 

https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek/
https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek/
https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek/
https://kreatiewekosidees.com/2014/05/15/6-bestandele-resepteboek/
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FOKUS OP DIE HUWELIK 
 

 
 
"Iemand het my onlangs gevra: Wat maak ek wanneer ek 
en my huweliksmaat altwee voel dat ons reg is en die 
ander een verkeerd. Wie sê eerste jammer? 

Die antwoord: Wie ookal die meer volwasse persoon is. 
Die geestelik meer volwasse persoon hou altyd vir Jesus 
voor oë as die perfekte bruidegom en solank as wat dit 
ons voorbeeld bly sal dit meer natuurlik kom om eerste te jammer te sê. Jesus het Sy 
lewe vir ons gegee nog voordat ons eers besef het dat ons verkeerd was. En dit terwyl Hy 
nog altyd “reg” is. M.a.w. Hy het die eerste stap gegee toe die verhouding nie op ñ goeie 
plek was nie. Hy het ook gesê: “Sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense 
saam.” Alle mense sluit jou lewensmaat in. So, jou verantwoordelikheid? Om van jou kant 
af alles moontlik te doen om in vrede met jou maat te leef.  
Kan jy jouself ñ huwelik voorstel waarin paartjies nie in kompetisie is oor wie “reg” is nie, 
maar wie eerste jammer gaan sê? In ñ huwelik gaan jy moet besluit of jy gelukkig of “reg” 
gaan wees. Jy kan nie altwee wees nie..."  
~Dirk Swart~ 

 

Gaan loer asseblief op sy webwerf vir nog insiggewende blogs: http://www.dirkswart.co.za/ 

http://www.dirkswart.co.za/?fbclid=IwAR02mgSUf1Mt_XfHhB4GH6-urr19Znz7xqEMj2-xJGjAJ3kaJlQGBHzuNks
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GEBEDSAKSIE VIR AUGUSTUS 2019 
 
GEBEDSONDERWERP – GESONDHEID 

Hoe om vir siekes te bid: 
Toe Jesus Sy dissipels uitgestuur het, het 
Hy hulle beveel om die evangelie te 
verkondig, siekes gesond te maak, 
melaatses te reinig en dooies op te wek 
(Matt.10:7). As dissipels van Jesus het 
ons 'n baie duidelike opdrag om vir siekes 
te bid. In Mark.16:17-18 lees ons: Die 
volgende wondertekens sal voorkom by 
dié wat glo…hulle sal siekes die hande 
oplê en dié sal gesond word. Ons lees ook 
in Jak. 5:14 dat ons vir die siekes moet bid 
en hulle met olie moet salf. Kom ons gryp 
elke geleentheid aan om vir siekes te bid. 
Moenie skaam of bang wees om 
dit te doen nie. Die Here luister na AL Sy 
kinders se gebede. Ja, dit is waar dat God 
'n gawe van genesing aan sommige 
mense gee, maar dit beteken nie dat al sy 
ander kinders nie vir siekes kan of mag bid 
nie. Daagliks kom baie Christene in 
eenvoudige geloof na die Here en vra vir 
die genesing van hulle vriende, familie en 
ander siek mense – en hulle sien hoe God 
antwoord.  
Moenie geïntimideer voel deur die siekte 
van die persoon vir wie jy bid nie. Kyk net 
eenvoudig op na God en vra Hom. Moenie 
probeer om vreeslike "geestelike" gebede 
te bid nie. Rig net jou hart op tot God en 
bid 'n eenvoudige gebed om te genees. 

In sommige gevalle sal jy voel jy wil 
iemand met olie salf voor jy vir hom bid. Jy 
kan iets soos olyfolie gebruik. Sit net so 'n 
klein bietjie olie op die persoon se voorkop 
en vra die Here om hom te genees. 
(Verduidelik miskien vooraf vir die persoon 
waarom jy dit doen). 
As jy vir iemand bid, kan jy, gelei deur die 
Heilige Gees, vir hom vra of sy lewe met 
die Here reg is – of daar enige onbelyde 
sonde, enige bitterheid of 
onvergewensgesindheid of enigiets anders 
is wat reggestel moet word. Help die 
persoon om dit uit die weg te ruim voordat 
jy vir hom bid. God werk op verskillende 
maniere. 
Soms, veral in die geval van ongeredde 
persone, maak die Here die persoon 
gesond en die genesing bewys vir hom dat 
God omgee. So 'n genesingswonderwerk 
bring dikwels die persoon tot geloof in 
Christus Jesus. 
Daar is verskillende maniere waarop die 
Here siekes gesond maak: 
▪ Die Here maak gesond deur die oplê 

van hande. 
▪ Die Here maak gesond deur salwing 

met olie en gelowige gebede. 
▪ Die Here maak soms mense gesond 

wanneer hul nagmaal gebruik. 
▪ God maak mense gesond in antwoord 

op voorbidding vir hulle. 
▪ God kan dokters en medisyne gebruik 

om mense gesond te maak. 
▪ God maak ook gesond as die persoon 

vir sy/haar eie genesing bid. 
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Onthou altyd dat dit Hy is wat genees, en 
waar en wanneer Hý wil – maar Hy wíl 
genees! 
Raak vertroud met sommige van die 
bekende Skrifgedeeltes oor genesing en 
bring daardie beloftes deur gebed voor die 
troon van God wanneer jy met 
vrymoedigheid na Sy troon van genade 
gaan vir hulp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Eksodus 15:26 noem die Here Homself 
Yahweh-Ropheka en dit beteken: die Here 
wat genees. Dit is God se Naam, dit is wie 
Hy is en dit is wat Hy vir ons kan en wil 
doen. Bid tot die God wat Homself 
Yahweh-Ropheka noem as jy vir die 
siekes bid. Hy het gesê: "Julle moet goed 
luister na wat Ek, die Here julle God, sê! 
Julle moet doen wat reg is in My oë, 
gehoor gee aan My gebooie en alles doen 
wat Ek vir julle voorskryf. Dan sal Ek 
geeneen van die siektes waarmee Ek 
Egipte getref het, oor julle bring nie, want 
dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou." 
▪ Hy vergeef al my sonde en genees al 

my siekte (Ps.103:3). 
▪ Hy genees die gebrokenes van hart en 

verbind hulle wonde (Ps.147:3). 
▪ Moenie dink jy het die wysheid in pag 

nie, dien die Here en vermy wat sleg is: 
dit is die geneesmiddel vir jou, die 
verkwikking vir jou liggaam (Spr.3:7-8). 

▪ Tog het hy óns lyding op hom geneem, 
óns siektes het hy gedra. Maar ons het 
hom beskou as een wat gestraf word, 
wat deur God geslaan en gepynig word. 
Oor óns oortredings is hy deurboor, oor 
óns sondes is hy verbrysel; die straf 
wat vir ons vrede moes bring, was op 
hom, deur sý wonde het daar vir ons 
genesing gekom (Jes.53:4-5). 

▪ Die volgende wondertekens sal 
voorkom by dié wat glo: in my Naam sal 
hulle duiwels uitdrywe; in ander tale sal 
hulle praat; met hulle hande sal hulle 
slange optel en as hulle iets drink wat 
dodelik giftig is, sal dit hulle geen 
kwaad doen nie; hulle sal siekes die 
hande oplê en dié sal gesond word 
(Mark.16:17-18). 

▪ Die Gees van die Here is op My omdat 
Hy My gesalf het om die evangelie aan 
die armes te verkondig. Hy het My 
gestuur om vrylating vir die gevangenis 
uit te roep en herstel van gesig vir 
blindes, om onderdruktes in vryheid uit 
te stuur (Luk.4:18). 

▪ As daar iemand onder julle is wat swaar 
kry, moet hy bid. As daar iemand is wat 
opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. 
As daar iemand van julle is wat siek is, 
moet hy die ouderling van die 
gemeente laat kom en hulle moet vir 
hom bid en hom met olie salf onder 
aanroeping van die Naam van die Here. 
En as hulle gelowig bid, sal dit vir die 
sieke genesing bring: die Here sal hom 
gesond maak. As hy gesondig het, sal 
dit hom vergewe word. Bely julle 
sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir 
mekaar, sodat julle gesond kan word. 
Die gebed van 'n gelowige het 'n 
kragtige uitwerking (Jak.5:13-16). 
 
Bron: http://www.adopt-hope.co.za/wp-
content/uploads/2017/09/Hoe-om-te-bid-vir-
persoonlike-behoeftes-van-mense.pdf 

http://www.adopt-hope.co.za/wp-content/uploads/2017/09/Hoe-om-te-bid-vir-persoonlike-behoeftes-van-mense.pdf
http://www.adopt-hope.co.za/wp-content/uploads/2017/09/Hoe-om-te-bid-vir-persoonlike-behoeftes-van-mense.pdf
http://www.adopt-hope.co.za/wp-content/uploads/2017/09/Hoe-om-te-bid-vir-persoonlike-behoeftes-van-mense.pdf
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Sinethemba werksbesoek (uitreik) 22 – 30 Junie 2019 
Ons gemeente van Lourensrivier, ander gemeentes van die Strand, talle ondersteuners 
van oor Suid-Afrika asook van die buiteland, het saam bygedra tot ŉ reuse poging om na 
11 jaar wat Sinethemba reeds bestaan, weer ŉ werk besoek daar te reël.  Fondse is 
ingesamel, voorraad is geskenk en is ook aangekoop, mense het hulself beskikbaar 
gestel om saam te gaan vir ŉ week om by Sinethemba te gaan werk.  Die hele besoek is 
gedra deur die gebede van die ondersteuners van Decoligny en Sinethemba. 
Na ŉ wonderlike tyd van gesamentlike aanbidding met die lidmate van die VGK 
Decoligny, tydens die erediens en Nagmaal op Sondag, 23 Junie, het ons die volgende 6 
dae daagliks by Sinethemba gaan werk.   
In die gebou is die gordyne gereed gekry en gehang; duvets en matrasse is gereed gekry 
om op die herstelde beddens te sit; klerekaste is herstel, die kamers se deure is weer van 
slotte en skarniere voorsien, kroonlyste van die plafonne is weer vasgemaak en ligte is in 
die vierkant opgesit.  Buite by die tuin is die ou gebrande pale en geroeste 
draadomheining verwyder.  Daar is gate vir nuwe pale gegrawe en die nuwe pale geplant.  
Daarna is 8 lyne doringdraad gespan om die ongeveer 1 hektaar groot groentetuin.  
Aluminium sparre is op kort intervalle vasgemaak om die draadheining te versterk.  
Daarna is ogiesdraad aan die doringdraad vasgemaak.  Die hek na die tuin is versterk en 
vasgemaak.  Dit verseker beslis dat die omgewing se diere nie die groente van 
Sinethemba kan kom opvreet nie.  Nou kan die kinders nie slegs weer in die huis woon 
met nuwe gordyne en beddegoed nie, maar ook met nuwe ywer in hul tuin werk en hul eie 
groente in hul tuin verbou. Elkeen van die groep wat daar gaan werk het, getuig van wat 
hierdie besoek vir hulle  beteken het.  Ons het gaan werk, maar die Here het baie meer 
binne in ons gewerk.  Dankie vir elke ondersteuner se bydrae, al was julle nie persoonlik 
daar nie.  Deur julle bydraes het julle die Here gedien en vir Sinethemba se kinders weer 
hoop gegee.  “Sinethemba – Ons het hoop.”
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Gebedsbrief 5-2019  |  Makwe Mission 
Mosambiek Geletterdheid - "sodat hulle die 
Bybel kan lees" 
1 Junie was kinderdag.  Die dorp se skool wou 
hê dat die kinders van ons skool saam met hulle 
die spesiale dag vier maar omdat dit hierdie jaar 
binne die tyd van Ramadan geval het, het die 
dorp se skool dit nie op die 1ste Junie gevier nie 
maar eers die week daarna, aan die einde van 
Ramadan en Eid.  
 
Ons het gehoor dat die dorp se skool se 
onderwysers daarop staatmaak dat, wanneer die 
feesdag vir die kinders hou word, daar baie 
ekstra lekker eetgoed sal wees. Ons het ook 
gehoor hoe die dorp se skool se onderwysers 
met die kinders by hulle skool maak, wanneer 
daar so 'n feesdag is: Ouers berei vir hulle 
kinders spesiale kos by die huis voor en wanneer 
die kinders by die skool opdaag daarmee, help 
die onderwysers hulself uit die kinders se borde! 
 
Ons het egter reeds vir ons skool se kinders 
vertel dat die 1ste Junie die feesdag gaan wees, 
ook by ons skool, en die dorp se skool se 
onderwysers ingelig dat ons die feesdag op ons 
eie gaan vier op die 1e Junie. Ons het wel op 1 
Junie by die dorp se skool aangesluit vir die 
kranslegging in die dorp en daarna teruggekom 
na ons skool waar ons vir elkeen van ons kinders 
'n bord kos, koek, koeldrank en lekkers gegee 
het. Daarna kon hulle huis toe gaan. 

 

Gebedsversoeke: 
 
Bid asb. steeds vir 
goedkeuring om 
skool te mag bou. 
Andre het op 10 
Julie (na 3 ure se 
wag) 'n gesprek met 
die Administrador 
gehad. Die het 
belowe om aandag 
te gee aan die saak.  
 
Bid asb. vir n 
gunstige uitslag 
 
 

 
Dank: Dat kinders se harte oop sal wees om van 
Jesus te hoor. 
 
Andre & Anna-Marie Thiart, Quionga, 
Mozambique 
 
Epos:  thiartaa@gmail.com 
Facebook:  Makwe Mission  - 
http://www.facebook.com/#!/MakweMission 
Webblad:  www.gcx.org/Makwe_Mission 
 
Celnr Moz:              +258 86 68 42 675        
                               +258 84 228 9038   
 
 
Celnr SA:             +78 348 1914   + Whatsapp 
                            +73 909 5288   +Whatsapp

mailto:thiartaa@gmail.com
https://gcx.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=2800b600f6&e=b6e47e9e2e
https://gcx.us13.list-manage.com/track/click?u=6a56d5c593e679d275f44db44&id=4b9358fa66&e=b6e47e9e2e
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KINDERBLAD  
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BLOKKIESRAAISEL: Leesrooster Fokusteks: Hosea 1:1-10 
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